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Stand van zaken uitvoering Overstapregeling 

Geachte leden van de raadscommissie, 

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Overstapregeling naar 
eeuwigdurende erfpacht. Hieruit blijkt dat sinds de vorige rapportage bijna 8.000 erfpachters het 
Overstapportaal hebben bezocht. Ruim i.000 erfpachters ontvingen een Persoonlijk 
Informatiepakket. Het aantal erfpachters dat wacht op een overstapaanbieding is afgenomen. 

Het totaal aantal opgestelde aanbiedingen bedraagt inmiddels 7.362, het aantal verzonden 
aanbiedingen 4.385. In de vorige rapportage heeft abusievelijk een dubbeltelling van het aantal 
verzonden aanbiedingen plaatsgevonden. In de bijgaande rapportage is het juiste aantal 
verzonden aanvragen per 28 januari jl. aangegeven, zodat u een juiste vergelijking kunt maken. 

Toepassing io% extra korting met terugwerkende kracht 
In de raadsvergadering van 14 februari jl. heb ik toegezegd u via deze brief te laten weten hoe de 
io% extra korting met terugwerkende kracht wordt geregeld voor de diverse groepen erfpachters 
die al een aanvraag voor overstap deden. Zoals ik al aangaf verschilt dit per doelgroep, afhankelijk 
van de fase waarin zij zich in het overstapproces bevinden. Hierbij leveren we zoveel mogelijk 
maatwerk. Onderstaand een korte toelichting per doelgroep. 

Erfpachters met een lopende aanvraag die nog geen aanbieding hebben ontvangen  
Deze erfpachters ontvangen een  e-mail  met het verzoek om in het Overstapportaal hun oude 
aanvraag te annuleren en een nieuwe aanbieding aan te vragen inclusief io% extra korting. 

Erfpachters die al een aanbieding hebben ontvangen maar deze nog niet hebben geaccepteerd  
Ook zij ontvangen een  e-mail  met het verzoek om in het Overstapportaal hun oude aanvraag te 
annuleren en een nieuwe aanbieding aan te vragen inclusief io% extra korting. 
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Erfpachters die al een aanbieding hebben geaccepteerd  
Deze erfpachters ontvangen een  e-mail  met het verzoek in te loggen op het Overstapportaal en 
daar een keuze te maken uit twee opties: 1. ons opdracht te geven de aanbieding door te sturen 
naar de notaris voor opstelling van de akte inclusief ao% extra korting, of 2. aangeven dat de 
eerder gekozen betaaloptie (canon betalen of afkopen) op basis van de nieuwe bedragen 
gewijzigd moet worden. In dat geval wordt de erfpachter gevraagd de oude aanbieding te 
annuleren en een nieuwe aanbieding aan te vragen inclusief ao% extra korting. 

Om de ao% korting met terugwerkende kracht in de aanbieding en het Persoonlijk 
Informatiepakket zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen verwerken is ervoor gekozen om 
bovengenoemde groepen erFpachters de stappen in het portaal opnieuw te laten doorlopen. 
Hoewel erfpachters nu een nieuwe aanvraag moeten doen is dit voor hen toch sneller omdat 
technische aanpassingen in het Overstapportaal een veel langere doorlooptijd hebben. Bovendien 
kan de erfpachter op deze manier, gezien de extra korting, opnieuw een keuze maken voor de 
gewenste betaalwijze (canon vastzetten of afkopen). De regie daarover ligt zo bij de erfpachter 
zelf. 

Voor alle erfpachters die al een aanvraag hebben lopen, geldt dat zij bij hun nieuwe aanvraag de 
stappen in het portaal versneld kunnen doorlopen. Onze focus ligt op het zo goed mogelijk 
bedienen van deze erfpachters en het zo snel mogelijk op orde brengen van hun dossiers. 

Erfpachters die een aanbieding hebben geaccepteerd en van wie het besluit bij de notaris ligt 
Deze erfpachters ontvangen een  e-mail  met verzoek in te loggen op het Overstapportaal. Daar 
kunnen zij een brief downloaden met daarin de nieuwe bedragen, inclusief de ao% extra korting. 
Deze brief wordt door ons ook naar hun notaris gestuurd. Deze neemt vervolgens contact op met 
de erfpachter over het opstellen van de akte. 

Erfpachters van wie de akte al bij de notaris is gepasseerd  
Deze erfpachters ontvangen van ons een  e-mail.  Daarin laten wij hen weten dat een door de 
gemeente Amsterdam aangesteld notariskantoor voor de verrekening van de io% extra korting en 
de verwerking daarvan in de akte zorgt. Het notariskantoor neemt contact op met de erfpachter 
over een afspraak. De gemeente Amsterdam betaalt de kosten voor het wijzigen van de akte. 

Binnenkort informeer ik u graag opnieuw over de voortgang van de uitvoering van de 
overstapregeling en ook over de stand van zaken m.b.t. de publiekscampagne. 
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