
Het wegbreekrecht staat.
Maar is slopen oke?
In een recent gepubliceerde uitspraak in een geschil tussen twee brandstoffenhandelaren speelt het wegbreekrecht
van artikel 7:216 BWeen prominente rol. Vooral bij de huur van onbebouwde grond kan het wegbreekrecht van
doorslaggevend belang zijn. Dit artikel geeft de huurder het recht om 'door hem aangebrachte veranderingen en
toevoegingen' bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken, maar geldt dat ook voor toevoegingen die
een voorgaande huurder heeft aangebracht en ook als de verhuurder aanbiedt om een vergoeding te betalen voor die
toevoegingen?

Kuwait Petroleum (08) huurde van NSeen perceel onbebouwde grond waarop zij een
tankstation mocht (en moest) bouwen. De huurovereenkomst liep van 1 januari 2002
tot en met 31 december 2016.OKhuurde grond, en een huurder van onbebouwde
grond heeft geen huurbescherming of ontruimingsbescherming. Het einde van de
overeengekomen duur betekent, als de verhuurder dat wil, 'over en (enuit'.

08 heeft het door haar opgerichte station, tezamen met al haar rechten (en plichten) ter
plaatse in 2013verkocht aan OKNederland. Het station dat biina een miljoen euro had
gekost, had toen nog een boekwaarde van 4 ton. Dat bedrag zou goed de overnameprijs
kunnen zijn geweest. NSVastgoed heeft OKvervolgens in de plaats van 08 gesteld als
huurder van het perceel. Niet veellater, in 2016,verkocht NShet perceel. Aan OK,zou
je zeggen. Maar merkwaardig genoeg was niet OKde koper,maar een concurrerende (Iokale)brandstoffenhandelaar:
Vanden Belt werd eigenaar met ingangvan 22 maart 2016. Ikvraag mij af wat daar is misgegaan.

Vanden Belt liet er geen gras over groeien, en zegde in juni de huurovereenkomst op tegen de einddatum van 31
december 2016.Vanden Belt berichtte aan OKdat zij bereid was om het aanwezige tankstation over te nemen. OK
voelde daar niet voor, en gaf aan het station te zullen slopen indien de overeenkomst zou eindigen. Zij gaf ook aanVan
den Belt aan dat zij het perceel wei wilde kopen.

Vanden Belt wilde niet verkopen en vorderde in kort geding een sloopverbod. Vanden Belt redeneerde dat OKgeen
wegbreekrecht toekwam omdat zij het station wilde overnemen. De kantonrechter volgde die redenering kennelijk, en
wees het verbod op 9 december 2016 toe. OKmocht niet slopen, en op 31 december 20161iepde huurovereenkomst
af.OKwas echter niet voor een gat te vangen, en schortte haar ontruimingsverplichting op. Zij plaatste op 31
december een hek rond het station en vermeldde op een bord dat zij haar retentierecht uitoefende.

Intussen stelde OKeen spoed hoger beroep in tegen het vonnis van de kantonrechter. Zij beriep zich op het
wegbreekrecht, dat volgens haar ook gold voor het niet door haarzelf maar door haar rechtsvoorganger 08 gebouwde
station. Vanden Belt voerde daartegen aan dat OKin redelijkheid niet tot uitoefening van het wegbreekrecht zou
kunnen overgaan, en dat OKmisbruik zou maken van dat recht als zij tot sloop zou overgaan. Erzou sprake zijn van
een wanverhouding tussen de belangen van partijen en van kapitaalvernietiging. OKzou er uitsluitend op uit zijn om
Vanden Belt te schaden.Vanden Belt wilde voor het station immers een vergoeding betalen, terwijl de sloop OK
aileen maar geld zou kosten.

Het gerechtshof ging niet mee in het huilverhaal van Vanden Belt. Uitoefening door OKvan het wegneemrecht had
immers 'niet enkel en aileen tot doel Vanden Belt te schaden'. Dat OKhaar corrmerciele belangen beschermde en
haar concurrent geen voordeel wilde verschaffen was volgens het hof 'een rechtens te respecteren belang'. Ook
overwoog het hof dat Vanden Belt toen zij het perceel kocht. wist of kon weten dat de huurder het station zou mogen
wegnemen bij het einde van de huur. Het hof vernietigde het vonnis van de kantonrechter en wees het gevorderde
sloopverbod alsnog af.

De hele uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2017:1289.Maar of partijen alsnog een commerciele
oplossing hebben bereikt en of het station er nog staat, lees je daar niet.Welke Harlinger bevredigt mijn
nieuwsgierigheid?

Dirk van den Berg is advocaat bij BarentsKransNV in DenHaagen is ruim vijftien jaar gespecialiseerd in tankstationzaken.
In Pompshop gaat hij maandelijks in op een juridisch onderwerp. Reageren?dirk.vandenberg@barentskrans.nl
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