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Voor een eigenaar van een tankstationlocatie bekeek ik onlangs een erfpachtcontract.
Hoewel dat minder bekend is, is erfpacht ook mogelijk tussen particulieren en bedrijven

Ie
onderling. Van deze constructie wordt nogal eens gebruik gemaakt als degene die de h

grond wil gaan gebruiken iets meer 'vastigheid' wil, en zich meer als eigenaar wil kunnen
gedragen dan een huurder. Ook kan een erfpachter een hypothecaire lening krijgen. Louter
voordelen dus. De grondeigenaar moet daarentegen opletten dat hij niet teveel van zijn
eigenaarrechten weggeeft.

Dat laatste was hier mogelijk wei gebeurd. In de - vrij 'kale' - erf
pachtakte die was opgesteld door de notaris van de erfpachter (een

oliemaatschappij) waren voor de erfpachter nauwelijks beperkingen
gesteld aan de rechten van de erfpachter. Onder andere was de staat
waarin de erfpachtgrond bij het einde van de erfpacht moest wor
den teruggegeven niet goed geregeld. De (huidige) eigenaar kon
mij geen antwoord geven op de vraag hoe dit zo gekomen was.
Zijn - inmiddels overleden - vader had over de erfpachtakte de
contacten met de oliemaatschappij en de notaris gehad. Ik be
dacht dat mijn berichten over de juridische positie van mijn
client niet onverdeeld positief zouden worden.

Totdat mijn oog viel op het artikel over de erfpachtcanon:
de vergoeding die de erfpachter moet beta len voor het erf
pachtrecht. Het viel mij op dat er een canonbedrag was
afgesproken voor de eerste zes jaar (lid 1), en dat het be
drag na die zes jaar aanzienlijk werd verhoogd. Het nieuwe
bed rag stond uitdrukkelijk in de akte vermeld (lid 2).
Daaronder stond weer dat de canonbedragen jaarlijks
voor inflatie zouden worden geindexeerd volgens de CPI
index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (lid 3).

Ik heb de client toen gevraagd hoe er in de afgelopen jaren
met deze indexering was omgegaan. Ik hield rekening met

de mogelijkheid dat de bepalingen zo waren bedoeld dat na
de eerste zes jaar niet het in de akte vermelde bed rag zou
gaan gelden, maar dat dit bed rag eerst zou moeten worden

gei"ndexeerd over de zes jaar daarvoor. De client gaf mij aan dat
dit voor hem een nieuwe gedachte was, en dat in jaar 7 de in
de akte vermelde canon in rekening was gebracht, dus zonder
indexatie. Ik gaf de client mee dat er nu reden was voor een goed
gesprek met de oliemaatschappij hierover, maar dat de uitkomst
daarvan verre van zeker was: de oliemaatschappij zou met de
tekst van de akte in de hand ook goed kunnen verdedigen dat
de indexering over het hogere canonbedrag pas vanaf jaar 8 zou
ingaan.

De client zou nog eens goed zoeken in de papieren van zijn vader.
Na enkele dagen ontving ik van hem een e-mail met daarbij een
brief van de oliemaatschappij van enige tijd v66r de erfpacht
akte. We hadden beet. In de brief stonden de met de vader van
de client gemaakte afspraken keurig bevestigd: vanaf jaar 7 zou
niet het - in de akte vermelde - hogere bedrag gelden, maar
het bed rag dat werd verkregen door indexering van dat bedrag
gedurende de eerste zes jaren van de erfpacht. Dat bed rag zou
vervolgens jaarlijks verder worden gei"ndexeerd.

Deze extra indexering leidt niet tot een opzienbarende stijging
van de canon - de inflatie was in dit millennium niet meer wat
zij in de jaren '90 was - maar toch tot een stijging van meer
dan 15%, met terugwerkende kracht. AI met al een aardige bij
vangst.
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