
Het is van groot belang of de huurovereenkomst alleen de ondergrond 

(onbebouwde grond) of een heel tankstation (bedrijfsruimte) be-

treft. In het eerste geval geldt tussen partijen alleen wat zij hebben 

afgesproken. In het tweede geval halen partijen de regels van het 

middenstandsbedrijfsruimterecht binnen. Die regels zijn gemaakt 

om een (kleine, zwakke) huurder te beschermen tegen een (grote, 

sterke) verhuurder. Ze zijn verraderlijk, omdat de huurder tot in de 

lengte van jaren een afspraak (een beding) kan vernietigen indien 

daarmee is afgeweken van de wettelijke regeling. Het gaat dan vaak 

om de einddatum van de huurovereenkomst.

Ik behandel als advocaat nu twee (los van elkaar staande) zaken 

waarin partijen van mening verschillen over de einddatum van 

de huurovereenkomst. De verhuurder is in beide gevallen een 

tankstationondernemer die in de jaren ’90 heeft besloten zijn 

tankstationlocatie voor lange tijd (een periode van 15 of 20 

jaar) te verhuren. De ondernemer rekende erop – want dat 

was immers de afspraak – dat de hurende oliemaatschappij 

na de afgesproken periode weer zou vertrekken. Maar tegen 

het einde van de huurovereenkomst beriep de huurder zich 

op huurbescherming. 

De regels van het middenstandsbedrijfsruimterecht be-

palen immers dat een huurovereenkomst die voor een 

bepaalde tijd is aangegaan, na die vaste periode voor 

onbepaalde tijd zal doorlopen tenzij de overeenkomst is 

opgezegd. Tegelijkertijd zitten er aan de benodigde op-

zegging allerlei haken en ogen: er is maar een beperkt 

aantal gronden waarop kan worden opgezegd, en als de 

huurder het niet met de opzegging eens is loopt de huur-

overeenkomst door totdat de rechter deze op verzoek van de 

verhuurder zal hebben beëindigd. 

In mijn bijdrage van december jl. (‘Praatjes & Gaatjes’) heb ik een paar hoofdzaken 
behandeld waar de eigenaar van een tankstation bij het sluiten van een huurcontract op 
moet letten. Vandaag ga ik dieper in op het huurobject. Met andere woorden: over wat er 
wordt gehuurd en welke gevolgen dat kan hebben.

In een van deze twee gevallen gaat het om een bij de aanvang 

van de huurovereenkomst nog onbebouwd perceel. In de huur-

overeenkomst wordt echter op een paar plaatsen gesproken over 

‘een tankstation’. Daarop baseert de huurder – een oliemaat-

schappij – de stelling dat de huurovereenkomst niet alleen de 

(onder-) grond, maar ook het – nota bene door haar zelf gebouw-

de! – benzinestation betreft. Dat leidt er volgens de huurder toe 

dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt. 

In het andere geval stond er al wel een tankstation, en spraken 

partijen af dat de huurovereenkomst 15 jaar zou duren. Later 

wijzigden zij de afspraak zodanig dat er nog drie jaar bij zou 

komen.  Ook wat er daarna zou gebeuren spraken zij duidelijk af: 

de hurende oliemaatschappij moest het hoogste bod uitbrengen 

op het tankstation, anders zouden haar rechten op de locatie 

eindigen. En u raadt het al: ook hier beroept de oliemaatschap-

pij zich op de wet, die bepaalt dat de huurovereenkomst na de 

afgesproken periode voor onbepaalde tijd doorloopt.

In beide gevallen moet er worden geprocedeerd om duidelijkheid 

te verkrijgen over wat er tussen partijen geldt. In het tweede 

geval zelfs langdurig. Het gaat in beide gevallen om een huur-

der met veel meer verstand van het huurrecht dan de verhuur-

der. De contracten werden voor de oliemaatschappijen gesloten 

door speciale functionarissen: het aanhuren van locaties was 

hun dagelijks werk. De verhuurders deden het voor het eerst, 

en maakten beginnersfouten. De procedures – met onzekere 

uitkomst – waren te voorkomen geweest als zij zich door een 

deskundige hadden laten bijstaan. Met duidelijke bewoordingen 

en goedkeuring door de rechter kan de einddatum van de huur-

overeenkomst immers worden verzekerd. 

JURIDISCH BIJTANKEN

CONTRACTEREN
IS EEN VAK

Dirk van den Berg is advocaat bij BarentsKrans N.V. in Den Haag en is ruim vijftien jaar gespecialiseerd 
in tankstationzaken. In Pompshop gaat hij maandelijks in op een juridisch onderwerp. 
Reageren? dirk.vandenberg@barentskrans.nl

13

 PO
M

PSH
O

P M
EI 2016


