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Geachte heer/mevrouw X. Xxxxx 
 
Begin april hebt u van de gemeente Utrecht een brief ontvangen (d.d. 30 maart 2018 en het onderwerp 
‘Erfpacht afkopen’), omdat u erfpachter bent van een woning op gemeentelijke erfpachtgrond. Het gaat 
om de woning: XXXXX n. Omdat het aanbod in die brief gebaseerd was op de verkeerde WOZ-waarde 
prijspeil 1-1-2014, hebben wij u zo snel mogelijk een aangepaste brief gestuurd. Deze brief, met 
daarin de afkoopsom gebaseerd op de juiste WOZ-waarde prijspeil 1-1-2015, hebt u afgelopen dagen 
ontvangen. Hoewel de afkoopsom in deze brief correct is weergegeven, is er in een aantal brieven iets 
mis gegaan met de weergave van datums. Om elk misverstand te voorkomen ontvangt u nu deze 
aanvullende brief.  
 
Wat is er gebeurd 
Bij een deel van de aanbodbrieven van 20 april 2018 is bij het samenvoegen van de brieven iets mis 
gegaan met de schrijfwijze van datums. Als een datum voor de 13e van een maand valt, is in de brief 
eerst de maand vermeld en dan de dag (mm-dd-jjjj). Bij een datum na de 12e in een maand komt, 
zoals de bedoeling is, wel eerst de dag en dan pas de maand (dd-mm-jjjj). Deze verkeerde schrijfwijze 
van de datum is niet van invloed op de berekening van de afkoopsom. De afkoopsom is namelijk al 
eerder, op basis van de juiste gegevens berekend, voordat de samenvoeging plaatsvindt.  
 
Daarnaast hebben we geconstateerd dat in de op 20 april gestuurde vervangende aanbodbrief met de 
juiste WOZ-waarden, op de eerste pagina abusievelijk 30 maart staat bij de verzenddatum in plaats van 
20 april. Op alle opvolgende pagina’s staat overigens wel de juiste datum van 20 april.  
 
Ik vind het uiteraard zeer vervelend voor u dat dit is gebeurd.  
 
Vervangende tekstblokken 
Omdat in de aanbodbrief van 20 april in een aantal gevallen niet correct weergegeven datums staan en 
we u zo snel mogelijk in de gelegenheid willen stellen om desgewenst van het aanbod gebruik te 
kunnen, maken treft u onderstaand vervangende tekstblokken aan met daarin de datums op de juiste 
wijze weergegeven.  
Op basis van de vervangende tekstblokken kunt u gebruik maken van het aanbod dat u in de brief van 
20 april 2018 is gedaan. Zoals in de eerdere brieven aangegeven is, en ook bij acceptatie van het 
aanbod expliciet aan u gevraagd wordt, is het belangrijk dat u de gegevens controleert. Dit kunt u doen 
door te kijken in de leveringsakte van de aankoop van uw woning, die u bij aankoop van de notaris 
hebt ontvangen. Voor erfpachters die niet voor 50 jaar hebben afgekocht, maar die jaarlijks canon 
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betalen is ook de laatste herzieningsbrief gedateerd voor 1-1-2017 van belang. In die brief kunt u 
controleren op welke datum de laatste canonherziening voor 1-1-2017 heeft plaatsgevonden.  
 
U treft hieronder twee vervangende tekstblokken aan. Één voor het gedeelte “De gegevens waarop het 
aanbod is gebaseerd” en één voor het gedeelte “Tussenwaarden berekening afkoopsom”.  
Nb. Als in de brief van 20 april datums verkeerd zijn weergegeven zijn deze nu gewijzigd weergegeven. 
Het kan dus zo zijn dat er voor u geen wijzigingen in de tekst zijn. 
 
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 c.q. administratiekosten 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 
 

Overigens stond in de eerste brief van 30 maart voor erfpachters die erfpacht voor 50 jaar hadden 
afgekocht nog de administratieve vergoeding van € 11,34 behorend bij de voor 50 jaar afgekochte 
canons vermeld. Uit reacties van erfpachters bleek dat dit bij hun tot onduidelijkheden leidde. Daarom 
is dit in de brief van 20 april niet langer opgenomen want de administratieve vergoeding is geen factor 
bij de berekening van de afkoopsom.  
 
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. Speciaal voor vragen over erfpacht hebben we ook een tijdelijke balie geopend in het 
Stadskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken via het verkorte telefoonnummer 14 030. 
Bijvoorbeeld als u meer informatie wilt krijgen over de manier waarop uw persoonlijke berekening tot 
stand is gekomen. 

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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