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Onderwerp 
 Motie van de leden Boomsma, Naoum Néhmé, Van Soest, Van Schijndel, 
Bloemberg-Issa, Ceder, Kiliç en Köhler inzake de Begroting 2021 (Pardonregeling 
voor late erfpacht-overstappers) 
 
Aan de gemeenteraad 
 Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Begroting 2021. 
Overwegende dat: 
– 900 erfpachters sinds 7 januari een aanvraag hebben ingediend om over te 

stappen op eeuwigdurende erfpacht; 
– zij op dit moment daardoor niet in aanmerking komen voor de korting en hun 

grondwaarde wordt berekend op een veel hogere WOZ-waarde, waardoor ze veel 
meer geld moeten betalen; 

– sommige mensen letterlijk 50.000 euro extra moeten betalen, voor een betaalbare 
koopwoning, omdat ze zich niet op tijd realiseerden wat de gevolgen van dit 
uiterst complexe stelsel zijn; 

– een deel ven deze mensen in een situatie van overcreditering belandt ook als zij 
kiezen voor een jaarlijkse canon; 

– mensen die voor die datum nog geen aanvraag hebben gedaan maar wel hun 
datum hebben geregistreerd nu al wel bijna een jaar langer de tijd hebben om een 
aanvraag te doen, mede i.v.m. uitvoeringsproblemen; 

– veel mensen om allerlei redenen niet goed op de hoogte waren van de gevolgen 
van een overstap na 7 januari,  

– een dergelijke kostenverhoging het gevolg is van een financiële hefboom, niet 
proportioneel is en niet redelijk,  

 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
 
Een pardonregeling te treffen zodat erfpachters die tussen 7 januari 2020 en 7 maart 
2021 overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, alsnog gebruik kunnen maken van 
de korting die gold voor die tijd en waarbij de erfpachtgrondwaarde wordt afgeleid van 
de WOZ-waarde 2014/2015.  
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