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Geachte erfpachter, 
 
Begin april hebt u van de gemeente Utrecht een brief ontvangen (30 maart 2018, met het onderwerp 
‘Erfpacht afkopen’). In die brief deden wij u een aanbod voor de afkoop van uw erfpachtcanon, in het 
kader van de ‘Conversieregeling Erfpacht 2017’. Helaas was het aanbod in die brief gebaseerd op de 
verkeerde WOZ-waarde, namelijk die van 1 januari 2014 in plaats van 1 januari 2015. Dit hebt u 
kunnen lezen in onze brief van 12 april jl.. 
 
Hoe nu verder? 
Bijgevoegd vindt u een nieuwe brief met het aanbod gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 
1 januari 2015. De brief is in tekst gelijk aan de eerdere brief van 30 maart 2018. Alleen was in de 
brief van 30 maart achter het kopje ‘Totale WOZ-waarde voor dit erfpachtcontract per 01-01-2015’ 
ten onrechte de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 ingevuld. Het kan zijn dat uw WOZ-waarde 
in beide jaren even hoog was en in deze brief dan dus dezelfde waarde staat als in de eerdere brief. In 
dat geval is de afkoopsom ook hetzelfde. Maar als de WOZ-waarde in de nieuwe brief verschilt van de 
WOZ-waarde in de brief van 30 maart dan zijn ook de daarop gebaseerde berekeningen en de hoogte 
van de afkoopsom anders. 
 
Aanbod in deze brief geldt 
U kunt gebruik maken van het aanbod in bijgevoegde brief. Dit nieuwe aanbod geldt op basis van het 
raadsbesluit van 2 november 2017 tot en met 31 december 2018. Mogelijk wordt deze periode met 
een nieuw raadsbesluit verlengd tot en met 31 januari 2019. Als de geldigheidsdatum van dit nieuwe 
aanbod wordt verlengd stellen wij u daarvan per brief op de hoogte. Van het aanbod in de brief van 30 
maart 2018 kunt u geen gebruik maken. 
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Vragen? 
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen, kijk op onze website www.utrecht.nl/erfpachtafkopen. U 
kunt ook contact met ons opnemen via e-mail erfpacht@utrecht.nl of via het verkorte telefoonnummer 
14 030. Graag wil ik u nogmaals wijzen op de al geplande informatiebijeenkomsten die wij organiseren 
op 22 mei, 30 mei, 6 juni en 12 juni 2018. Via de website kunt u zich hiervoor aanmelden. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
Ä.H.R. van Beest 
Hoofdgebiedseconoom 
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Behandeld door Team Conversieregeling Erfpacht 2017 Datum 30 maart 2018 
Doorkiesnummer 14 030 Ons kenmerk 5241739/1803271220-BR 
E-mail erfpacht@utrecht.nl Onderwerp Erfpacht afkopen 
Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  Verzonden 30 maart 2018 
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Geachte heer/mevrouw X. xxxxx 
 
Eind vorig jaar hebt u een brief van de gemeente ontvangen, omdat u erfpachter bent van een woning 
op gemeentelijke erfpachtgrond. Het gaat om de woning: XXXXX n. In deze brief vertellen wij u wat de 
regeling inhoudt en waar u meer informatie kunt vinden. En wij doen u een persoonlijk aanbod om uw 
erfpachtcanon af te kopen.  
 
Waarom dit aanbod? 
U betaalt aan de gemeente voor het gebruik van de grond onder uw woning een (half)jaarlijkse 
erfpachtcanon of u hebt de erfpachtcanon voor 50 jaar afgekocht. Dit betekent dat u financiële 
verplichtingen heeft richting de gemeente. Dit kan aan het einde van de 50-jaar termijn van uw 
erfpachtcontract om aanzienlijke bedragen gaan. Wij informeerden u in de eerdere brief over de nieuwe 
gemeentelijke afkoopregeling (de Conversieregeling Erfpacht 2017), waarmee u uw erfpachtcanon kunt 
afkopen. De regeling biedt u de mogelijkheid zekerheid over uw toekomstige betalingen te krijgen. De 
nieuwe afkoopregeling is gunstiger dan de bestaande afkoopregeling. 
 
Wat houdt het aanbod in? 
Voor uw woning berekent de gemeente de afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom wordt bepaald op 
basis van de einddatum van uw 50-jarige contractperiode en uw WOZ-waarde (waaruit de grondwaarde 
wordt afgeleid). En als u (half)jaarlijks canon betaalt uit de hoogte en herzieningsdatum van uw canon.  
De regeling biedt u drie mogelijkheden om af te kopen. U kunt, nu u de afkoopsom via deze brief kent, 
zelf kiezen of u van de regeling gebruik wilt maken. De regeling is immers niet verplicht.  En u kunt 
kiezen van welke van de drie mogelijkheden u gebruik wilt maken. 
 
U wilt eerst meer weten. Waar vindt u informatie? 
De gemeente kan u niet adviseren over uw persoonlijke situatie. Daarvoor kunt u terecht bij een 
financieel adviseur, zoals een hypotheekadviseur. Wij informeren u zo goed mogelijk over wat de 
regeling inhoudt en welke mogelijkheden de regeling biedt, zodat u een goede keuze kunt maken. 
• Kijk op de speciale gemeentelijke website over deze regeling: www.utrecht.nl/erfpachtafkopen. 

Daar vindt u veel gestelde vragen en antwoorden en een informatieblad met rekenvoorbeelden. 
Ook leest u daar meer over de verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan. 

• Stel uw vraag per email aan de gemeente: erfpacht@utrecht.nl. Of bel het klanten contact 
centrum van de gemeente: 14030. Zij noteren uw vraag of uw terugbelverzoek. Wij nemen 
contact met u op ter afhandeling van uw vraag.  
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Welke mogelijkheden biedt de regeling?  
Hieronder geven we een toelichting op de drie mogelijkheden die de regeling biedt. Verderop in deze 
brief staat wat dit concreet voor uw woning betekent en tot welke afkoopsom dit in uw situatie leidt. En 
wat u moet doen om gebruik te kunnen maken van de regeling. 
 
Mogelijkheid 1  Direct en volledig afkopen van uw canonverplichting 
U maakt gebruik van de regeling en koopt de erfpachtcanon direct en volledig af. Daarmee wordt uw 
erfpachtrecht eeuwigdurend afgekocht. U hoeft dan in de toekomst geen erfpachtcanon meer te 
betalen.  
Wilt u als u in een eengezinswoning woont niet alleen uw erfpachtcanon afkopen maar aansluitend ook 
meteen eigenaar worden van de grond? Dat kan. U kunt dit aangeven als u afkoopt. De extra kosten als 
u hier direct voor kiest, zijn € 200,00 plus de notariskosten. Wacht u tot een later moment om het 
eigendom te verwerven dan zijn de kosten € 450,00 plus de notariskosten. Bewoners van 
appartementen kunnen alleen (gezamenlijk) eigenaar worden van de grond als alle 
appartementsgerechtigden in het gebouw hun erfpachtcanon hebben afgekocht. 
 
Mogelijkheid 2  Vastklikken van uw canonverplichting en later afkopen 
U maakt gebruik van de regeling maar betaalt de afkoopsom nog niet. Daarmee kiest u voor zekerheid 
over uw kosten in de toekomst. Het bedrag van de afkoopsom wordt ‘vastgeklikt’. U betaalt tot het 
moment van afkoop een gelijkblijvende halfjaarlijkse vergoeding (nieuwe canon) voor het gebruik van 
de grond. Deze vergoeding bedraagt per jaar 5% van de ‘vastgeklikte’ afkoopsom. De nieuwe canon is 
net als de oude canon binnen de huidige fiscale regels aftrekbaar van de belasting. De afkoopsom zelf 
is dat niet.  
U kunt op elk gewenst moment de vastgeklikte afkoopsom (alsnog) voldoen, maar dit is niet verplicht. 
U bepaalt zelf of en wanneer u de afkoopsom betaalt. Totdat de afkoopsom is betaald, betaalt u 
halfjaarlijks canon. De betaalde halfjaarlijkse canon wordt niet van de afkoopsom afgetrokken. De 
canonbetaling is namelijk geen vorm van afbetaling, maar een gebruiksvergoeding. 
 
Mogelijkheid 3   Gedeeltelijk direct afkopen en vastklikken van uw resterende canonverplichting 
U maakt gebruik van de regeling en betaalt direct een gedeelte van de afkoopsom. De hoogte bepaalt u 
zelf. Dit kan één keer. U kiest daarmee voor zekerheid over uw resterende kosten in de toekomst. Het 
restant van de afkoopsom wordt ‘vastgeklikt’.  
Net als bij mogelijkheid 2 betaalt u tot het moment van afkoop van de resterende afkoopsom een 
gelijkblijvende halfjaarlijkse vergoeding (nieuwe canon) voor het gebruik van de grond. Deze 
vergoeding bedraagt per jaar 5% van de ‘vastgeklikte’ resterende afkoopsom. De nieuwe canon is net 
als de oude canon binnen de huidige fiscale regels aftrekbaar van de belasting. De afkoopsom zelf is 
dat niet. U kunt op elk gewenst moment het restant van de afkoopsom (alsnog) voldoen, maar dit is 
niet verplicht. Na betaling van de resterende afkoopsom heeft u geen canonverplichting meer. 
  
Wat als u niets doet  
In uw huidige contract is opgenomen dat u na afloop van het erfpachttijdvak de grondwaarde moet 
betalen of een daarop gebaseerde jaarlijkse canon. U bent niet verplicht om gebruik te maken van de 
regeling. Dus als u niets doet, blijft uw huidige erfpachtcontract van kracht. U betaalt (half)jaarlijks een 
erfpachtcanon, die iedere tien jaar wordt herzien, tot aan het einde van het erfpachttijdvak van 50 jaar 
of u hebt voor 50 jaar afgekocht. 
Wacht u tot het einde van het erfpachttijdvak van 50 jaar? Dan komt aan het einde van het 
erfpachttijdvak een taxateur in opdracht van de gemeente bij u langs om de grondwaarde van dat 
moment te bepalen. Die grondwaarde is het uitgangspunt voor de nieuwe erfpachtcanon of 
afkoopsom. Het is dus onzeker wat uw kosten dan zullen zijn. 
 
Vanaf 1 april 
Vanaf 1 april 2018 kunt u van de nieuwe regeling gebruik maken door één van de drie genoemde 
mogelijkheden te kiezen. U krijgt dan een nieuw erfpachtcontract onder de erfpachtvoorwaarden AV 
1989. Als u uw woning verkoopt, geldt het nieuwe contract ook voor de nieuwe erfpachter.  
U kunt er ook voor kiezen om niets te doen. Uw huidige erfpachtcontract verandert dan niet.  
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Persoonlijk aanbod 
Hieronder ontvangt u een persoonlijk aanbod van de gemeente om uw erfpachtcanon af te kopen of 
vast te klikken voor de woning: Xxxxxx nn. Dit aanbod geldt van 1 april tot en met 31 december 2018. 
In deze introductieperiode zijn de voorwaarden gunstiger dan afkopen vanaf 1 januari 2019. Uw 
afkoopsom is deze introductieperiode lager omdat wordt gerekend met 1 januari 2017 als basis voor 
de berekening van de afkoopsom. 
 
De gegevens waarop het aanbod is gebaseerd 
Wij hebben de afkoopsom berekend voor uw situatie, met de gegevens die bij ons bekend zijn. Wilt u 
goed controleren of deze gegevens kloppen? En aan ons doorgeven als de gegevens niet kloppen via 
erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via 14030. Na correctie van eventueel niet-kloppende gegevens 
ontvangt u een nieuw aanbod. Of u ontvangt bericht met toelichting dat de gegevens wel kloppen. 
 
De volgende gegevens zijn bij ons bekend: 
- Type woning: «eengezinswoning_of_appartement»  
- Totale WOZ-waarde voor dit erfpachtcontract per 01-01-2015: € nnnnn  
- Begin erfpachttijdvak: dd-mm-jjjj 
- Einde erfpachttijdvak: dd-mm-jjjj  
- Laatste herzieningsdatum voor 2017 van de erfpachtcanon: Niet van toepassing/dd-mm-jjjj 
- Erfpachtcanon per jaar op 31 december 2016: Niet van toepassing/ € nnn 
 
Tussenwaarden berekening afkoopsom 
Grondwaarde prijspeil 2015: € nnnnn 
Gehanteerde grondwaarde per dd-mm-jjjj: € nnnnn 
Afkoopsom grondwaarde: € nnnnn 
Afkoopsom canon 2017 t/m dd-mm-jjjj: € nnnn 
Afkoopsom totaal: € nnnnn 
 
Uitleg:   
Op basis van de WOZ waarde 2015 wordt, afhankelijk van de prijs van uw woning, de grondwaarde 
berekend aan de hand van een percentage uit de grondquotetabel (zie bijlage 2). Voor de berekening 
gaan we er van uit dat de grondwaarde aan het einde van uw erfpachttijdvak gelijk is aan de zo 
berekende huidige grondwaarde. De afkoopsom grondwaarde is de gehanteerde grondwaarde op 
dd-mm-jjjj teruggerekend naar 01-01-2017 met 5% per jaar. Dit betekent dat de grondwaarde voor 
elk jaar tussen 01-01-2017 en de einddatum van uw erfpachttijdvak met 5% wordt verminderd. Als u 
halfjaarlijks een canon betaalt is de afkoopsom canon de som van de nog te betalen canons, per canon 
teruggerekend naar 01-01-2017 met 5% per jaar. Voor meer uitleg verwijzen wij naar de rekentool. U 
vindt de link op www.utrecht.nl/erfpachtafkopen. U kunt geen rechten ontlenen aan de rekentool. De 
rekentool geeft een indicatie van de afkoopsom en de berekende resultaten zijn afgerond op € 500,-. 
De bedragen van uw persoonlijke aanbod in deze brief zijn bindend.  
 
 
Uw afkoopsom bij afkoop in 2018 is dan:  € nnnnn 

Mogelijkheid 1: direct en volledig afkopen van uw canonverplichting 
U betaalt dan direct de hele afkoopsom:  € nnnnn 
Mogelijkheid 2: vastklikken van uw canonverplichting en later afkopen 
U betaalt dan een jaarlijkse canonvergoeding (5%)   € nnnn 
U (of een volgende erfpachter) betaalt dan de afkoopsom later  € nnnnn 
Mogelijkheid 3: gedeeltelijk direct afkopen en vastklikken van uw resterende canonverplichting 
U betaalt dan direct een deel van de afkoopsom,  
bijvoorbeeld 60% van € nnnnn € nnnnn 
U betaalt dan een jaarlijkse canonvergoeding over het restant (5%) € nnnn 
U (of een volgende erfpachter) betaalt de resterende afkoopsom later; 
in dit voorbeeld 40% van € nnnnn € nnnnn 
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Hebt u een tuin, parkeerplaats of een garage met een apart erfpachtcontract?  
Dan kunt u de erfpachtcanon voor uw tuin, parkeerplaats of garage mee afkopen, op het moment dat u 
ook gebruik maakt van de afkoopregeling voor uw woning. Dit kunt u aangeven als u in gaat op het 
aanbod. Of er een apart erfpachtcontract is staat in de akte van levering die u bij de koop van de 
notaris hebt ontvangen. U ontvangt hiervoor een aparte aanbodbrief.  
 
U wilt afkopen. Wat moet u doen? 
In bijlage 1 vindt u een stappenplan wat u kunt doorlopen als u gebruik wilt maken van het aanbod. Wij 
adviseren u zich goed te laten voorlichten voordat u een keuze maakt. De gemeente kan u informeren 
over de inhoud van de regeling en van de toepassing van de regeling voor uw persoonlijke situatie. 
Voor advies over de voor- en nadelen van de regeling in uw persoonlijke situatie en over uw financiële 
mogelijkheden kunt u bijvoorbeeld een financieel adviseur of een andere deskundige raadplegen. 
 
 
Kom naar een van de informatiebijeenkomsten!  
Afgelopen december en februari heeft de gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
Hebt u de bijeenkomsten in december 2017 en februari 2018 gemist? Kom dan naar één van de 
informatiebijeenkomsten in mei en juni 2018. Plenair krijgen alle aanwezigen eerst uitleg over de 
regeling. Daarna kunt u (zonder afspraak) bij de medewerkers van de gemeente terecht met uw 
vragen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een individueel gesprek (zie onder ‘Liever een 
individueel gesprek?’). Op elke datum zijn er twee bijeenkomsten: om 19:00 uur en om 20:30 uur. 
 
De informatiebijeenkomsten zijn op de volgende locaties: 
Dinsdag 22 mei in het Stadskantoor (Stadsplateau 1) 
Woensdag 30 mei in ZIMIHC Stefanus Theater (Braziliëdreef 2) 
Woensdag 6 juni in het Oude Stadhuis grote trouwzaal (Korte Minrebroederstraat 2)  
Dinsdag 12 juni in Wijkbureau Zuid (’t Goylaan 75) 
 
Meld u aan voor één van de bijeenkomsten via het aanmeldformulier op 
www.utrecht.nl/erfpachtafkopen of telefonisch via 14030. Per datum en tijdblok geldt een maximum 
aantal aanmeldingen. Zo ontstaat de ruimte om iedereen die vragen wil stellen te woord te staan. 
 
 
Liever een individueel gesprek? 
Wilt u liever een tijd afspreken voor een individueel gesprek met een medewerker van de gemeente? 
Dat kan ook. Deze gesprekken worden gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten. U kunt een 
afspraak van een kwartier maken, als u zich aanmeldt voor een van de bijeenkomsten.  
Daarnaast starten we ook een spreekuur op het Stadskantoor (Stadsplateau 1, nabij station Utrecht 
Centraal, aan de zijde van de Jaarbeurs. U vindt deze informatie op www.utrecht.nl/erfpachtafkopen. 
Daar kunt u een tijdstip reserveren. U kunt ook telefonisch een tijdstip reserveren via 14030.  
 
Is deze brief niet voor u bedoeld? 
Woont u op dit adres maar bent u geen erfpachter van de woning? Is de erfpachtcanon voor uw woning 
al eeuwigdurend afgekocht of staat uw woning volgens u niet op erfpachtgrond? Dan is deze brief niet 
voor u bedoeld. Wilt u dit aan ons doorgeven via erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via het 
Klantencontactcentrum (telefoonnummer 14030). 
Wij hopen dat u een weloverwogen keuze kunt maken.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.H.R. van Beest 
Hoofdgebiedseconoom 
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Bijlage 1: Hoe maak ik gebruik van het aanbod. 
 
Wilt u gebruik maken van de regeling? Dan gaat u naar de speciale gemeentelijke website over deze 
regeling: www.utrecht.nl/erfpachtafkopen, waar u de link naar het aanmeldformulier vindt. Om bij uw 
gegevens te komen, moet u uw DigiD bij de hand hebben. Als u samen erfpachter bent, moet u beide 
DigiD’s bij de hand hebben. Degene die als eerste inlogt, wordt de contactpersoon in de communicatie 
met de gemeente over dit dossier. Ook hebt u uw gegevens nodig die staan genoemd onder 
‘Persoonlijk aanbod’ en de naam en het adres van de notaris die u zelf kiest. Neem vooraf contact op 
met de notaris, zodat deze weet dat u van zijn diensten gebruik wilt maken en zodat u weet wat u dit 
bij die notaris gaat kosten. Vraag de notaris de modelakte van de gemeente te gebruiken om uw 
kosten te drukken. De modelakte is beschikbaar op de website van de gemeente 
www.utrecht.nl/erfpachtafkopen. 
 
Hebt u geen DigiD? Dan kunt u gebruik maken van de regeling door samen met ons tijdens een 
spreekuur op het stadskantoor de gegevens in te vullen. Bel de gemeente via 14030 om een afspraak 
te maken.  
 

1. Ga naar www.utrecht.nl/erfpachtafkopen, klik het formulier aan en voer uw DigiD in. 
2. Vul uw telefoonnummer en uw emailadres in. Correspondentie over deze afkoop ontvangt u op 

dit emailadres. 
3. Bent u samen erfpachter, voer dan hier de tweede DigiD in. 
4. Geef ook aan welke notaris u kiest, deze keuze is vrij. De kosten van de notaris zijn voor u. 
5. Controleer of de gegevens over uw persoonlijke situatie in de aanbodbrief kloppen. 

Kloppen er één of meer gegevens niet? Dan kunt u niet verder gaan. U moet eerst via e-mail 
aan erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via telefoonnummer14030 aan ons doorgegeven wat er 
volgens u niet klopt. Na eventuele correctie ontvangt u van ons een nieuw aanbod. U start dan 
opnieuw bij punt 1.  

6. Maak een keuze uit mogelijkheid 1, 2 of 3. Bij mogelijkheid 3 geeft u aan welk bedrag u direct 
wilt afkopen.  
Wilt u ook eigenaar worden van de grond onder uw woning? Dan scheelt het u in de kosten als 
u dit meteen aangeeft, namelijk € 200,00 in plaats van € 450,00. Dit kan alleen als u kiest voor 
mogelijkheid 1, direct en volledig afkopen. U kunt alleen eigenaar worden van de grond als de 
hoofdfunctie van het gebied wonen is. De gemeente controleert dit voor u. Vooral in de 
binnenstad kan de hoofdfunctie anders zijn. 

7. Wilt u een tuin, parkeerplaats of garage met apart erfpachtcontract mee afkopen? Vul dan het 
adres hiervan in. 

8. Wij vragen u definitief te bevestigen dat u gebruik wilt maken van de afkoopregeling. 
9. Tenslotte krijgt u een overzicht te zien van alle gegevens die u hebt ingevuld. U tekent dat u 

alles goed hebt ingevuld en klikt op versturen. Daarmee accepteert u het aanbod, dat de 
gemeente daarna uitvoert conform uw keuzes en wensen. 

10. Op het scherm komt een knop waarmee u het overzicht met de gegevens die u hebt ingevuld 
en ondertekend, op uw eigen computer kunt opslaan. Op het scherm en in dit overzicht staat 
het zaaknummer dat u moet gebruiken bij alle correspondentie over deze afkoop. 
 

Welke stappen volgen daarna? 
11. Wij vullen de modelovereenkomst in met uw gegevens, conform de keuzes en wensen die u 

hebt aangegeven. Koopt u ook een aparte tuin, parkeerplaats of garage af? Dan stellen wij daar 
een aparte overeenkomst voor op. Als u bij mogelijkheid 1 voor aansluitende omzetting naar 
vol eigendom hebt gekozen, stellen we ook daarvoor een overeenkomst op. U ontvangt van 
ons de getekende overeenkomst(en) op uw woonadres.  

12. Deze overeenkomsten sturen wij ook naar de notaris die u hebt opgegeven. De notaris bepaalt 
de passeerdatum en geeft deze passeerdatum door aan u en aan de gemeente. De gemeente 
stuurt daarop het betalingsoverzicht naar de notaris die het saldo met u zal verrekenen tijdens 
het passeren van de akte(n). U ontvangt van de gemeente een kopie van het betalingsoverzicht. 
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13. De notaris stelt uw akte(n) op en op de geplande passeerdatum moet u naar de notaris om de 
akte(n) te ondertekenen. Bij de ondertekening betaalt u conform het betalingsoverzicht van de 
gemeente. Daarnaast betaalt u de notariskosten. De canons die al vooruit betaald zijn, worden 
op dat moment verrekend. Ook als u kiest voor mogelijkheid 2 moet u naar de notaris. De 
notaris informeert het Kadaster en stuurt u een afschrift van de akte(n). 
 

Bijlage 2: grondquotetabel 2015 voor gebruik in 2017 
 

Categorie Grondquote WOZ-2015 
Grondquote 
2015 

  Van Tot   
EGW  lager dan   €                  162.984  22,6% 
EGW  €                  162.984   €                  181.093  26,8% 
EGW  €                  181.093   €                  217.312  28,8% 
EGW  €                  217.312   €                  253.530  30,0% 
EGW  €                  253.530   €                  289.748  31,2% 
EGW  €                  289.748   €                  325.967  31,4% 
EGW  €                  325.967   €                  344.939  31,7% 
EGW  €                  344.939   €                  431.174  32,1% 
EGW  €                  431.174   en hoger  33,3% 
MGW  lager dan   €                  155.223  13,2% 
MGW  €                  155.223   €                  172.470  17,2% 
MGW  €                  172.470   €                  206.963  19,7% 
MGW  €                  206.963   €                  241.457  21,0% 
MGW  €                  241.457   €                  344.939  21,1% 
MGW  €                  344.939   en hoger  23,8% 
 
EGW: eengezinswoning. Onder een eengezinswoning wordt hierbij verstaan: een zelfstandige 

woning, zonder een andere woning erboven of eronder, zoals een hoekwoning, tussenwoning, 
twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning. 

MGW: meergezinswoning. Onder een meergezinswoning wordt hierbij verstaan: elke woning die 
samen met andere zelfstandige woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt, 
ongeacht of het pand juridisch is gesplitst in appartementsrechten. Hieronder vallen onder 
meer appartementen, flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen en woningen boven 
bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen 
toegangsdeur. 


