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Geachte erfpachter,

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft in het coalitieakkoord het 
voornemen vastgelegd om 10% extra korting te geven aan erfpachters die 
voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding aanvragen voor eeuwigdurende 
erfpacht.  De verwachting is dat het gemeentebestuur dit najaar een besluit 
hierover neemt. We kunnen ons voorstellen dat dit de nodige vragen bij u 
oproept. Want wat betekent dit voor u? Afhankelijk van waar u zich in het 
overstapproces bevindt, kunnen we in dit stadium in ieder geval het volgende 
melden.

Heeft u een aanbieding aangevraagd en ontvangen?

U kunt gewoon de aanbieding accepteren. Wordt het voornemen van het 
gemeentebestuur dit najaar omgezet in een besluit? Dan wordt de extra 
korting met terugwerkende kracht verrekend.

Heeft u de aanbieding geaccepteerd?

Als de gemeente de geaccepteerde aanbieding naar de door u gekozen 
notaris heeft gestuurd, heeft u nog 6 maanden de tijd voor het ondertekenen 
van de akte. Om eventuele extra notariële kosten te vermijden, kunt u wachten
met het passeren van de akte tot het gemeentebestuur dit najaar een besluit 
heeft genomen.

Wilt u niet wachten met het passeren van de akte bij de notaris?

U kunt ervoor kiezen om niet te wachten op een besluit van het 
gemeentebestuur dit najaar en de akte bij de notaris laten passeren. In dit 
geval wordt de 10% procent extra korting naderhand verrekend. Dit kan echter 
wel extra notariële kosten met zich meebrengen. De wijze waarop een 
verrekening plaatsvindt is op dit moment nog niet duidelijk.

Het overstapproces is een complex technisch geheel dat een groter aantal 
handmatige handelingen vereist dan aanvankelijk verwacht. Er wordt hard 
gewerkt aan verbeteringen om de verwerking van de vele aanvragen te 
bespoedigen. Voor de lange wachttijden biedt de gemeente excuses aan.

Met vriendelijke groet,

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/mailing-erfpachters/mogelijk-10-extra/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20180524&utm_content=link_ID0AEIBI0QIBI&utm_campaign=Mogelijk%2010%25%20extra%20korting
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