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Commotie leidt tot publiceren Zwartboek Erfpacht 3.0 

WOB-verzoek van Dagblad De Telegraaf heeft geleid tot een golf van artikelen over
beklagenswaardige gevallen die achter het net hebben gevist bij de deadline van 7 januari
2020 en er nu achter komen dat ze tienduizenden euro's duurder uit zijn. De strekking is dat
de gemeente veel meer had kunnen doen dan ze destijds suggereerde om het
hefboomeffect van de BSQ duidelijk te maken. In tegendeel is dit effect 'in een voetnoot
verstopt'.

Mensen zoals u zijn goed gewaarschuwd, maar niet door de gemeente. 
In de politiek is een roep ontstaan om een pardonregeling voor spijtoptanten in te voeren.
Het zal erom hangen of een van de coalitiepartijen met de oppositie meegaat in deze wens.
Zou eigenlijk moeten, want de gedupeerden zijn waarschijnlijk 'kansarm'.
U kunt raadsleden hierop wijzen door te mailen naar: r.van.dantzig@raad.amsterdam en/of
r.hofland@amsterdam.nl (D66) en s.mbarki@raad.amsterdam.nl en/of
t.leenders@raad.amsterdam.nl (PvdA). 

Wij hebben op dezelfde golf een Update van ons Zwartboek Erfpacht gepubliceerd, waarin
de nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn samengevat.
U vindt dit nieuws in https://www.awep.nl/erfpachtpartij/nieuws/

Ten slotte nog dit: In de NRC van afgelopen weekend komt de Hongaarse (!) expert in het
onderwerp rechtsstaat, prof. Timea Drinóczi aan het woord (geen fan van Orbán). Op de
vraag wat een rechtsstaat is, geeft zij de kortste en meest algemeen gedeelde omschrijving:
"een rechtssysteem dat bescherming biedt tegen willekeurig machtsmisbruik." ......

De doos van Pandora vertelt ons dat wat de wethouder Grondzaken verder ontdekt 'onder de
motorkap' op haar beleid zal terugslaan.

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam
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