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Welkom bij deze brochure voor geïnteresseerde
en potentiële kopers van een BKZ Starterswoning.
Het is belangrijk dat je goed begrijpt wat deze
regeling inhoudt en wat de voorwaarden zijn.
Daarom is het belangrijk om deze brochure goed
door te lezen.

Waarom is het model
BKZ Starterswoning
ontwikkeld?
In

Zaanstad

mensen

een

middeninkomen hebben moeite om een woning te
vinden. Lange wachttijden voor sociale huur
woningen, een te laag inkomen voor
een particuliere huurwoning en
de

woningmarkt

van een woning. De gemeente

Zaanstad (BKZ) is in het leven

Zaanstad

geroepen in 2005 en houdt zich

BKZ ondersteunt hierbij door de

en

inzet van het in 2019 ontwikkelde

andere doelgroepen, funderings

oplossingen gerelateerd aan maatschappelijke
problemen, is BKZ continu in beweging om een
bijdrage te leveren aan duurzame breed inzetbare
oplossingen. BKZ is een bv waarvan alle aandelen

daarom

woningen komen.

vesting zoals het realiseren van

verduurzaming. Met een andere blik op mogelijke

het

projecten ook sociale koop

op het gebied van de volkshuis

herstel van particulier woningbezit en

vindt

belangrijk dat er in nieuwbouw

bezig met actuele onderwerpen

starters

oververhitte

beperken de kans op het vinden

Betaalbare Koopwoningen

voor

veel

woonprobleem. Vooral starters met een laag

Wie is Betaalbare
Koopwoningen
Zaanstad (BKZ)?

woningen

kennen

nieuwe model: BKZ Starterswoning.
Dit model wordt uitgevoerd door een dochter
onderneming van BKZ: Starterswoningen Zaanstad.
Het model is erop gericht om woningen bereikbaar
te maken en te houden voor mensen met een lager
middeninkomen.

in eigendom zijn van de Gemeente Zaanstad.

*Disclaimer
BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat betekent dat details
in de voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en
cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Jouw eerste stap op de woonladder

bkz
starterswoning

ontwikkelaar

Voor wie zijn
BKZ Starterswoningen
bedoeld?

een

aannemer

geselecteerd.

De

tekeningen van het huis kun je bekijken bij de
projectontwikkelaar en/of de makelaar. Wanneer je
besluit een huis te kopen, maak je vervolgens drie
verschillende afspraken:

BKZ Starterswoning is er vooral voor starters uit
Zaanstad. Bij eerste verkoop wordt de woning

1.	Je sluit een contract met de aannemer die het huis

aangeboden aan inschrijvers die behoren tot de

gaat bouwen. Dit is de aannemingsovereenkomst.
2.	je krijgt het recht van erfpacht op de grond waarop

doelgroep volgens onderstaande volgorde:

het huis wordt gebouwd. Hiervoor teken je met
1.	starters die woonachtig zijn in Zaanstad en die hun

Starterswoningen

Zaanstad

BV

(BKZ)

een

huurcontract voor een sociale huurwoning in

overeenkomst. Verderop lees je meer over

Zaanstad beëindigen wanneer zij de BKZ woning

erfpacht.
3. 	
Voor de koop van het huis regel je zelf een

gaan bewonen;

hypothecaire lening bij een financiële instelling.

2. starters die woonachtig zijn in Zaanstad;
3.	een ieder die alleen voldoet aan de inkomens- en

De overeenkomsten met BKZ en met de financiële

vermogenseis behorend bij de woningcategorie.

instelling worden vervolgens uitgewerkt door de
notaris in diverse akten. Pas als de akten door jou,

•
Je bent een starter want jij en je eventuele

BKZ en de financiële instelling zijn getekend, is het

partner hebben nog niet eerder een koopwoning

huis van jou.

gehad.
• Je bent woonachtig in Zaanstad wanneer je

Na het ondertekenen van de akten gaan ook de

minimaal twee jaar in Zaanstad woont of in de

verplichtingen in voor het betalen van de canon en de

afgelopen vijftien jaar acht jaar onafgebroken in

hypothecaire lening en ben je verantwoordelijk voor

Zaanstad hebt gewoond.

alle andere kosten die verderop worden genoemd.

• Het gezamenlijk inkomen van je huishouden ligt
bij aankoop in de doelgroep en je eigen vermogen
is niet meer dan het vastgestelde bedrag*.

Het kopen van jouw
BKZ Starterswoning
De woningen zijn nieuwbouwwoningen die worden

Kijk voor de te doorlopen
stappen om in aanmerking te
komen voor een woning op
onze website

aangeboden door een ontwikkelaar. Die kan je ook
meer informatie geven over de huizen. Zoals bij een
nieuwbouwwoning gebruikelijk is, koop je het huis ‘op
tekening’; dat wil zeggen dat het huis nog gebouwd
moet worden. Voor de bouw heeft de project
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*Disclaimer
BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat betekent dat details
in de voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en
cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Wat is erfpacht?
Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Dat betekent in de praktijk
dat je vrij bent om het stuk grond te gebruiken, maar dat je niets mag doen dat de waarde van de
grond kan verminderen. Bij deze huizen is de grond onder het huis eigendom van Starterswoningen
Zaanstad BV (BKZ). Als erfpachter mag je de grond gebruiken om er te wonen en bij een begane grond
woning om er een tuin te hebben. Voor de erfpacht betaal je jaarlijks een vergoeding: de erfpachtcanon.
Bij nieuwbouwwoningen wordt de erfpacht vaak voor een lange periode afgekocht en zit die
afkoopsom in de koopprijs van de woning. Maar om de totale koopprijs laag te houden en om
een inkomensafhankelijke kwijtschelding te kunnen bieden op de canon, heeft BKZ gekozen
voor een jaarlijkse betaling van de canon.

Waarom kan je met een laag
middeninkomen wel een
BKZ Starterswoning kopen?

1. 
We splitsen het geheel in een opstal (“de
erfpachtwaarde”) en de grond;
2. Van de opstal (“erfpachtwaarde”) hoef je maar
65% zelf te financieren via een hypothecaire
lening, de andere 35% stelt BKZ aan jou ter

Er zijn drie typen BKZ Starterswoning en die zijn

beschikking en daar betaal je geen vergoeding

bestemd voor verschillende inkomensklassen*.

over;

De koopsom van een BKZ Starterswoning ligt

3. De grond blijft van BKZ en wordt uitgegeven aan

tussen de € 219.000 en € 270.000 (prijspeil 2022*).

jou in erfpacht. Daar ga je een vergoeding

Dat is voor de meeste mensen met een lager

(canon) over betalen waarbij je inkomen en

middeninkomen net te duur. Bij BKZ Starterswoning

vermogen bepalen hoeveel kwijtschelding je op

lossen we dat als volgt op:

deze canon krijgt.

*Disclaimer
BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat betekent dat details
in de voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en
cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.
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BKZ koopsom
€ 240.000
100%

Erfpachtwaarde
€ 156.000
65%

Grond
€ 84.000
35%

Koopsom koper
€ 101.400
65%

Door koper
te financieren
€ 101.400
65%

Waardeaandeel
BKZ (tranche)
€ 54.600
35%

Waardeaandeel
BKZ (tranche)

Erfpacht
€ 84.000

Vanaf 10 jaar na aankoop
kan de tranche afgenomen/
opgelegd worden

Canon
Mogelijk gedeeltelijk
kwijtschelding
o.b.v. inkomen

Dit is nog eens weergegeven in bovenstaande

Jouw lasten bedragen dus:

figuur voor een woning met een sociale

de hypotheeklasten voor de 65% van de erfpacht

BKZ koopsom van € 240.000.

waarde (opstal), in ons voorbeeld € 101.400 en
een canon met kwijtschelding over de grond
waarde van € 84.000.

Jij betaalt 65% van de
erfpachtwaarde, maar je
hebt wel 100% het genot
van de woning.

Hoe weet ik hoe hoog mijn
lasten gaan worden?
Het is belangrijk dat je weet wat je maandelijkse
lasten gaan worden. De lasten bestaan in ieder
geval uit rente en aflossing op je hypothecaire
lening en de canon.
Hypothecaire lening: aflossing en rente
Hoe hoog de kosten voor jouw rente en aflossing
worden, hangt geheel van je persoonlijke situatie af
en voor welk type hypothecaire lening je kiest.
Hiervoor verwijzen we je door naar je financieel
adviseur.
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*Disclaimer
BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat betekent dat details
in de voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en
cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Erfpachtcanon betalen naar draagkracht

en een vermogensverklaring. Vervolgens toetsen

De grond waarop de BKZ Starterswoning staat blijft

wij of je recht hebt op canonkwijtschelding aan de

eigendom van BKZ voor tenminste 10 jaar. Voor het

hand van het woningspecificatieblad van jouw

gebruik van de grond betaal je een vergoeding. Dat

woning dat een bijlage is bij de koopakte (annex C).

heet de erfpachtcanon. Op basis van het gezins

Het principe hierachter is dat iedereen uit de

inkomen en vermogen kun je een gedeeltelijke

doelgroep in de woning moet kunnen wonen en een

kwijtschelding van de canon krijgen. Hoe meer je

canonkwijtschelding krijgt die past bij het inkomen.

verdient, hoe minder kwijtschelding je krijgt. De
canon die je gaat betalen wordt door ons ieder jaar
bepaald. Je dient hiervoor jaarlijks een aantal
gegevens bij ons in te leveren waaronder in ieder
geval je aangifte en aanslag voor de inkomsten
belasting, een overzicht van je hypothecaire lening

Hoe de canonkwijtschelding werkt, zie je hieronder. Iedereen betaalt dezelfde koopsom en dient
dus voor hetzelfde hypotheekbedrag een financiering af te sluiten, maar afhankelijk van je inkomen
heb je meer of minder kwijtschelding van de canon.
bkz

Het betaalde bedrag aan
erfpachtcanon is op basis van de huidige wet- en regelgeving aftrekbaar.
starterswoning

kwijtschelding

kwijtschelding

canon
canon

canon

€

kwijtschelding

€

€

kwijtschelding

canon

€
Maximale
financierings
last

hypotheek

hypotheek

hypotheek

hypotheek

€

€

€

€

Inkomen
A

Inkomen
B

Inkomen
C

Inkomen
D

Stijgend inkomen (binnen categorie)
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Overige kosten
Verder moet je natuurlijk rekening houden met
de gebruikelijke bijkomende reguliere kosten
als

huiseigenaar

zoals

Wat je verder nog
moet weten over het
model BKZ Starterswoning

verzekeringen,

onderhoudskosten, Vereniging van Eigenaren

BKZ heeft als doel om de BKZ Starterswoning voor

bijdrage bij een appartement, gemeentelijke

een lange termijn voor de doelgroep te behouden.

belastingen, etc. Wij adviseren je om je hier

Daarom zijn er een aantal voorwaarden verbonden

goed over te laten informeren door de makelaar.

aan het BKZ Starterswoning model.

Ook zijn er eenmalige kosten bij de aankoop

Uitgifteprijs

van de woning zoals notariskosten, kosten van

Om het erfpachtrecht te verkrijgen dien je aan BKZ

de hypotheekadviseur, taxateur en bouwkeuring.

naast de canon een eenmalige bijdrage van
€ 10.000 te voldoen. Dit bedrag wordt de uitgifteprijs

De woning wordt opgeleverd zonder keuken,

genoemd. De betaling van dit bedrag wordt echter

houd rekening met bijkomende kosten hiervoor.

uitgesteld tot het moment dat je:
•	
de

Bij nieuwbouw betaal je in de periode voordat je

BKZ Starterswoning

doorverkoopt

aan

iemand buiten de doelgroep;

hypotheekrente betaalt, ook soms bouwrente.

•	je de erfpacht afkoopt;

Dit betaal je aan de aannemer, omdat hij (of zij)

•	
je inkomen en/of vermogen een zodanige

kosten voorschiet voor het nieuwbouwhuis. De

omvang heeft dat je op reguliere wijze tot

hoogte van de rente wordt bepaald door de

financiering zou kunnen komen van een woning

aannemer. Je kunt het percentage bouwrente

met een koopprijs van tenminste de maximale

opvragen bij je makelaar.

prijs waarvoor een financiering met Nationale
Hypotheek Garantie kan worden verkregen.
Jaarlijkse inkomenstoetsing
Elk jaar toetst BKZ het gezinsinkomen en vermogen
van bewoners van een BKZ Starterswoning. Je
bent

verplicht

belastingaangifte

daarvoor
en

in

aanslag,

ieder
het

geval

je

jaarlijkse

hypotheekoverzicht en een vermogensverklaring
aan te leveren.
Als het gezinsinkomen is gedaald, krijg je meer
kwijtschelding en gaat de canon omlaag.
Je inkomen kan ook stijgen als je meer gaat
verdienen omdat je een andere baan krijgt of
salarisverhoging hebt gekregen.
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Maar ook als je gaat samenwonen: dan telt het
inkomen van je partner mee. Net als het rendement
dat je wordt toegerekend over je vermogen boven
de vrijstelling en de bijtelling van een leaseauto.
Incidentele

vergoedingen

zoals

een

bonus,

overwerk en een transitievergoeding tellen pas mee
als deze een structureel karakter krijgen. Het te
betalen bedrag voor de canon wordt hoger als je
meer inkomen hebt. BKZ wil zo stimuleren dat
mensen met een hoger inkomen na verloop van tijd
doorstromen naar een ander huis. Je bent dan klaar
voor de volgende stap op de woonladder, andere
woningen worden interessanter.
Wanneer moet of mag je het waardeaandeel van

Afkoop erfpacht

BKZ (tranche) afnemen?

Nadat je het waardeaandeel van BKZ hebt

Zolang het aandeel BKZ (tranche) niet is opgelegd,

afgenomen, mag je ook de erfpacht (de grond)

hoef je hier geen vergoeding over te betalen. De

afkopen. BKZ doet daarvoor een aanbieding. Je

eerste 10 jaar wordt het 35% waardeaandeel van

betaalt na afkoop van de erfpacht (grond) geen

BKZ, de tranche dus, niet verplicht opgelegd en

jaarlijkse canon meer.

mag het ook niet vrijwillig afgenomen worden. Na

De afkoop van de erfpacht dient wel bij notariële

10 jaar gaat BKZ toetsen of jouw inkomen hoog

akte te passeren. De kosten hiervoor zijn voor jou.

genoeg is om deze tranche af te kunnen nemen.

Ook zijn er administratieve kosten aan verbonden.

Alleen als je inkomen of vermogen hoog genoeg is,
leggen we de tranche op. Daarna heb je de volledige

Regels voor verkoop na verkrijging vol eigendom

100% waarde van het erfpachtrecht. De grond is

Na afkoop van de tranche en de erfpacht heb je het

dan nog wel steeds eigendom van BKZ en je moet

vol eigendom verkregen. Je mag echter de woning

dan ook nog jaarlijks de informatie voor de

niet meteen doorverkopen. Hier moet minstens 1

inkomens- en vermogenstoets aanleveren.

jaar tussen zitten.

Als je een tranche wilt of moet kopen, krijg je
hiervoor van BKZ een aanbod. Dit aanbod is
gebaseerd op de marktwaarde van jouw huis op het
moment dat je de tranche moet kopen.
De afname van de tranche hoeft niet bij een notaris
via een akte te passeren, wel zijn er administratieve

Scan de QR code
voor diverse
rekenvoorbeelden

kosten aan verbonden.
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Doorverkoop

specificatieblad. BKZ zal op het moment van

BKZ Starterswoning heeft als doel om de woningen

aanpassen voor een nieuwe periode van 25 jaar.

doorverkoop

de

grondwaarde

en

de

canon

voor een lange termijn voor de doelgroep te
behouden. Daarom gelden er regels bij doorverkoop

Op basis van de verkoopsom die je overeenkomt

van de woning. Omdat de woning de eerste 10 jaar

met de koper maakt BKZ een definitieve update van

aan de doelgroep moet worden aangeboden, kan

het woningspecificatieblad voor de woning. Hierin
staat dan voor de koper alle informatie

de woning niet zomaar verkocht
worden aan de hoogste bieder.

weer op een rijtje zoals de

Dat doen we om de woningen

waarde van de grond en het

voor de doelgroep te kunnen

schema voor de kwijtschelding

behouden en om speculatie

voor de erfpachtcanon.

tegen te gaan.
Omdat je de woning de eerste
Terugkooprecht BKZ

10 jaar aan de doelgroep moet

Als je je BKZ Starterswoning

verkopen, kan het zijn dat dit

wilt verkopen, neem je eerst

niet lukt. Na 6 maanden mag je
je dan weer tot BKZ wenden en dan

contact op met BKZ. Omdat BKZ
een terugkooprecht heeft, laten wij je weten of we

gaat BKZ alsnog kijken of zij de woning wil inkopen,

de woning zelf willen kopen en voor welk bedrag.

dan wel dat er andere mogelijkheden zijn.
Na 10 jaar mag de woning ook aan iemand buiten

Zelf verkopen

de doelgroep worden verkocht.

Als we de woning niet inkopen, ontvang je van ons
een verkoop informatiepakket. Hierin tref je aan een

Ten alle tijde gaan alle plichten en rechten uit de

geüpdate woningspecificatieblad (annex C) en een

akte over op de koper.

overzicht aan welke voorwaarden een koper moet
voldoen. De eerste 10 jaar kun je alleen een koper

Aan het melden van een doorverkoop zijn

voordragen die aan alle voorwaarden voldoet. Na

administratieve kosten verbonden. Verder zijn er

positieve toetsing van de nieuwe koper, geeft BKZ

ook in ieder geval kosten die je aan de makelaar

dan toestemming voor de overdracht. Indien de

moet betalen.

woning toch wordt verkocht aan iemand buiten de
doelgroep dan wel dat BKZ constateert dat er voor

Verbeteringen

de toetsing gegevens zijn aangeleverd die niet juist

De waarde van verbeteringen die met instemming

waren, kan BKZ een aantal acties ondernemen

van BKZ door de erfpachter in de woning zijn

waaronder het opleggen van zeer hoge boetes.

aangebracht, zijn geheel voor de erfpachter. Bij een
waardebepaling voor de afname van de tranche en

Wanneer je de woning wilt doorverkopen, wordt

bij een doorverkoop, wordt aan verbeteringen die in

eerst de indicatieve waarde van de totale woning en

de

de grond bepaald. Daarvan afgeleid wordt er een

percentage toegekend van 3,5% van de marktwaarde

indicatieve update gemaakt van het woning

indien de erfpachter voor eigen rekening een keuken
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woning

zijn

aangebracht

standaard

een

heeft geplaatst. Wanneer dit niet het geval is, wordt
er gerekend met 2% van de marktwaarde.

Voor- en nadelen
BKZ Starterswoning

Fair Value verdeling voor waardeontwikkeling bij

Voordelen voor kopers

verkoop

•
Je krijgt een kwalitatief goede woning met

Bij een doorverkoop komt de waardeontwikkeling
van de grond toe aan BKZ. BKZ heeft ook een
waardeaandeel in het erfpachtrecht. Onderdeel bij
een verkoop van het erfpachtrecht (de opstal) bij de
BKZ Starterswoning is dat de Fair Value waarde

draagbare woonlasten.
• Je bouwt vermogen op doordat je maandelijks
aflost op je hypotheek.
• De waardeontwikkeling van jouw aandeel in
het erfpachtrecht is voor jou.

verdeling, die bij wet is vastgelegd, wordt gevolgd.
Dit houdt in dat bij doorverkoop het percentage

Nadelen voor kopers

waarin de eigenaar, dan wel BKZ deelt in de

• Je mag de woning alleen zelf bewonen

waardeontwikkeling samenhangt met het verleende

• Als je inkomen stijgt, krijg je minder canon

kortingspercentage. Dit kortingspercentage mag bij

kwijtschelding en betaal je dus een hoger

Fair Value 10% worden verhoogd.

bedrag aan canon.

BKZ ontvangt dan 38,5% (in plaats van de verwachte

• Bij verkoop gelden extra regels. Zo moet de

35%) van de waardeontwikkeling en de verkoper

woning eerst aan BKZ worden aangeboden en

ontvangt dus 61,5% (in plaats van de verwachte

daarna aan de doelgroep.

65%) van de waardeontwikkeling. Dit geldt zowel bij
een waardestijging als een waardedaling.

• Je kunt pas na 10 jaar eventueel het aandeel
van BKZ (tranche) en de grond kopen.
• Na afname van de grond, mag je de woning

Voor vragen en
rekenvoorbeelden,
scan de QR code

een jaar niet verkopen.

Vragen
Indien er na het lezen van de brochure,
de flyers en de informatie die te verkrijgen is
via de ontwikkelaar en onze website
www.betaalbarekoopwoningen.nl nog vragen zijn,
dan kunnen die alleen worden gesteld via
info@betaalbarekoopwoningen.nl.
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