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Op verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) 
brengen ondergetekenden 
 

 
 

 
 
advies uit over de toepassing door HHSK van de artikelen 3 lid 5 en artikel 19 van de 
Algemene Erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 (AEV 1993). 
 
1.  INLEIDING 
 

1.1 HHSK heeft percelen grond in erfpacht uitgegeven, veelal gelegen op of nabij 
waterkeringen. Volgens opgaaf zijn 546 erfpachtcontracten gesloten waarop de 
Algemene Erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 (AEV 1993) van toepassing zijn. 
Het betreft overwegend percelen die bebouwd zijn met woningen en/of die 
grenzen aan het woonperceel en in gebruik zijn als tuingrond met of zonder 
schuur. In 43 gevallen gaat het om percelen die onbebouwd zijn 
(berm/kade/strook grond). De meeste percelen zijn bij natuurlijke personen in 
gebruik ten behoeve van woondoeleinden.  
 

1.2 Er is discussie ontstaan met de Vereniging Erfpachtersbelangen (VEB) die 
optreedt als vertegenwoordiger van een groot aantal erfpachters. Bij brief van 
een advocaat heeft VEB gesteld dat HHSK de AEV 1993 op onderdelen niet juist 
zou toepassen. Dit heeft betrekking op de artikelen 3 lid 5 en 19 van de AEV 
1993.  
 

1.3 HHSK heeft besloten om de kwestie ter beoordeling en advisering voor te leggen 
aan ondergetekenden, als onafhankelijke commissie van deskundigen. Het doel 
van dit advies is om HHSK in staat te stellen een gemotiveerd standpunt in te 
nemen in de discussie met VEB.  
 

2.  VRAAGSTELLING 
 
2.1 Aan ondergetekenden is door HHSK de vraag voorgelegd of HHSK artikel 3 lid 5 

en artikel 19 van de AEV 1993 al dan niet op een juiste wijze toepast. Indien 
ondergetekenden tot het oordeel komen dat HHSK artikel 3 lid 5 niet op juiste 
wijze toepast, is verzocht te adviseren over een redelijk en uitvoerbaar 
alternatief. Tot slot verzoekt HHSK ondergetekenden om het advies te 
onderbouwen op basis van wet- en regelgeving, jurisprudentie en algemeen 
gebruikelijke en aanvaarde richtlijnen en toepassingen.  
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2.2 In het kader van de onafhankelijkheid van de commissie van deskundigen heeft 
HHSK bepaald dat zij alleen feitelijke informatie zal verstrekken over (de 
toepassing van) de AEV 1993.  
 

2.3 Op 21 januari 2022 hebben ondergetekenden het concept van hun advies aan 
HHSK toegezonden met het verzoek daarop te reageren. Per email van 8 februari 
2022 heeft HHSK een reactie op het concept gegeven. Hierna zullen deskundigen 
die reactie in de tekst verwerken en daarop waar nodig aanpassen. Aanpassingen 
en wijzigingen ten opzichte van het concept advies zijn cursief weergegeven. 
 

3.  ONAFHANKELIJKHEID 
 
3.1 Ondergetekenden verklaren dat zij voorafgaand aan het onderhavig verzoek om 

advies van HHSK in ieder geval niet in de afgelopen twintig jaar in opdracht van 
HHSK werkzaam zijn geweest of opdrachten hebben ontvangen.  
 

4.  ARGUMENTEN VEB 
 
4.1 Op het verzoek van ondergetekenden aan HHSK om geïnformeerd te worden over 

de visie van VEB op de toepassing van de AEV 1993 hebben ondergetekenden van 
HHSK de navolgende citaten uit een brief d.d. 3 mei 2021 van het 
advocatenkantoor Corten De Geer namens VEB ontvangen: 
 
“Canonpercentage 
In artikel 5 van de Erfpachtvoorwaarden 1993 is overeengekomen dat bij een vernieuwde 
uitgifte, de canon wordt bepaald op de wijze zoals genoemd in artikel 3. In artikel 3 is 
vervolgens bepaald dat de dan geldende canonrente wordt vastgesteld op het gemiddelde 
rentepercentage van staatsleningen over de tien jaren voorafgaande aan het jaar waarin 
de nieuwe canonrente wordt vastgesteld, verminderd met de inflatie over deze periode. 
HHSK houdt met haar beleid met het voorgaande geen rekening, maar gaat uit van een 
(absurd hoog) canonpercentage van minimaal 2%. Dit blijkt voorts uit aanbiedingen die in 
de afgelopen periode aan erfpachters zijn gedaan, waarin HHSK (per 2020) een 
canonpercentage van 2,4% hanteert. HHSK is echter gebonden om het canonpercentage 
vast te stellen zoals bepaald in artikel 3 van de Erfpachtvoorwaarden 1993. Dit is immers 
tussen HHSK en de erfpachters overeengekomen en deze afspraak moet door HHSK worden 
nageleefd. 
Cliënte heeft ten aanzien van artikel 3 lid 5 van de Erfpachtvoorwaarden 1993 de 
rentepercentages van staatsleningen zoals gepubliceerd door het Ministerie van Financiën 
alsmede de inflatie zoals gepubliceerd door het CBS er op nageslagen. Uitgaande van de 
eerder genoemde aanbiedingen, is het gemiddelde rentepercentage van staatsleningen over 
de jaren 2010 tot en met 2019 1.15% en is de inflatie over deze periode 1.6%. Dit houdt in dat 
HHSK conform de Erfpachtvoorwaarden 1993 absoluut geen canonpercentage van minimaal 
2% c.q. 2.4% kan of had kunnen hanteren. Cliënte wijst HHSK in dat kader tevens op de nog 
immer negatieve rentepercentages van staatsleningen. 
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Berekening afkoopsom 
In artikel 19 van de Erfpachtvoorwaarden 1993 is bepaald dat afkoop van de toekomstige 
canons mogelijk is bij het aangaan van een nieuw contract. Afkoop vindt plaats voor 
maximaal dertig of vijftig jaar. HHSK meent dat zij bij de berekening van de afkoopsom 
geen disconteringsfactor hoeft toe te passen. Dit is onjuist. 
Bij de afkoop van canonbetalingen dient van alle toekomstige canonbetalingen de huidige 
waarde te worden berekend (de netto contante waarde). De toekomstige canonbetalingen 
dienen netto contant gemaakt te worden om rekening te houden met de 
waardevermindering van het bedrag (geldontwaarding). De huidige (contante) waarde van 
een bedrag dat in de toekomst betaald wordt, is namelijk minder. 
Bij het berekenen van de netto contante waarde dient een disconteringsvoet te worden 
gehanteerd. Het disconteringspercentage is het rekenpercentage om de geldstromen 
contant te maken. Het toepassen van een disconteringspercentage is correct en gebruikelijk 
en wordt ook door andere overheidsorganen gehanteerd. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de gemeente Utrecht hanteren bijvoorbeeld een 
disconteringsfactor van 5%.” 

 
5.  TEKST AEV 1993 
 
5.1 Advies is gevraagd over de toepassing van artikel 3 lid 5 en artikel 19 van de 

AEV 1993. De tekst van die bepalingen luidt als volgt: 
 
“Artikel 3 lid 5 
De canonrente wordt door of vanwege dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld op het 
gemiddelde rentepercentage van staatsleningen over de 10 jaren voorafgaande aan het 
jaar waarin de nieuwe canonrente wordt vastgesteld, verminderd met de inflatie over deze 
periode.” 
 
Artikel 19 luidt als volgt: 
 
“Artikel 19 
Afkoop van de toekomstige canons is mogelijk bij het aangaan van een nieuw contract. 
Afkoop vindt plaats voor maximaal 30 of 50 jaar tegen marktrente met correctie voor 
inflatie.” 
 

6.  ONTVANGEN STUKKEN EN INFORMATIE 
 
6.1 Ondergetekenden hebben de navolgende stukken en informatie van HHSK 

ontvangen ten behoeve van de uitvoering van de aan hen gegeven opdracht: 
 
 concept opdracht aan deskundigencommissie d.d. 8 oktober 2021; 
 per e-mail van 12 november 2021: de AEV 1993, een rekenblad op basis 

waarvan het canonrentepercentage en afkooprentepercentage voor het jaar 
2020 zijn bepaald; 

 de overgangsregeling erfpachten d.d. juni 1994; 
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 de regeling erfpachten d.d. november 1994; 
 citaten uit een brief van 3 mei 2021 van advocatenkantoor Corten De Geer 

namens VEB; 
 per e-mail van 26 november 2021: rekenbladen over de jaren 2009 en 2011 tot 

en met 2022, rekenmodel berekening nieuw contract per 1.1.2022, alsmede de 
beantwoording van enkele van door deskundigen gestelde vragen; 

 de reactie namens HHSK d.d. 8 februari 2022 op het concept advies van 
ondergetekenden.  
 

7.  OVERWEGINGEN 
 
7.1 Voor een goed begrip van dit advies volgt hierna eerst een samenvatting van de 

canon-systematiek in de AEV 1993. 
 
7.1.1 Er is een jaarlijkse canon (artikel 3 lid 1 AEV). 
 
7.1.2 De aanvangscanon wordt bepaald door de grondwaarde te vermenigvuldigen met 

75% en daarna te vermenigvuldigen met de canonrente (artikel 3 lid 2 AEV). 
 

7.1.3 Na het eerste jaar wordt de canon jaarlijks aangepast door (alleen) de 
grondwaarde aan te passen. Die aanpassing vindt plaats door de grondwaarde te 
verhogen met het percentage van de verwachte inflatie zoals opgenomen in de 
Voorjaarsnota van HHSK in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de 
aangepaste canon geldt. Bij de volgende jaarlijkse aanpassing vindt eventueel een 
correctie plaats indien het geraamde inflatiepercentage afwijkt van het werkelijke 
prijsindexcijfer (artikel 3 lid 4 AEV). 

 
7.1.4 De canonrente wordt vastgesteld op het gemiddelde rentepercentage van 

staatsleningen over de 10 jaren voorafgaand aan het jaar waarin de nieuwe 
canonrente wordt vastgesteld, verminderd met de inflatie over die periode 
(artikel 3 lid 5 AEV). 

 
7.1.5 Elke 10 jaar wordt de toe te passen canonrente herzien, waarbij als nieuwe 

canonrente gaat gelden het laatste percentage dat overeenkomstig artikel 3 lid 5 
AEV is vastgesteld (artikel 4 lid 1 AEV). Bij een erfpacht van 50 jaar kan ook de 
grondwaarde op initiatief van Dijkgraaf en Hoogheemraden worden herzien indien 
de ontwikkeling in de marktprijzen ter plaatse daartoe aanleiding geeft (artikel 4 
leden 2 en 3 AEV). 

 
7.1.6 Bij heruitgifte in erfpacht wordt de canon voor de nieuwe erfpacht op dezelfde 

wijze vastgesteld als bij een eerste uitgifte in erfpacht (artikel 5 AEV). 
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Naar aanleiding van het concept advies heeft HHSK als volgt op vorenstaande 
alinea gereageerd:  
“Deze formulering achten wij niet in overeenstemming met de letterlijke tekst van 
artikel 5 van de AEV 1993. In artikel 5 staat een verwijzing naar artikel 3 lid 2. 
Wij verzoeken u om een aanpassing van het adviesrapport op dit punt.” 
Ondergetekenden overwegen hierover dat terecht wordt opgemerkt dat artikel 5 
AEV (met betrekking tot de heruitgifte in erfpacht)voor de bepaling van de canon 
verwijst naar artikel 3 lid 2 AEV (dat betrekking heeft op de bepaling van de 
aanvangscanon). Inhoudelijk brengt deze constatering geen wijziging in het 
advies van ondergetekenden. 

 
7.2 Naar aanleiding van de vraag van ondergetekenden hoe HHSK de canonrente  in 

de afgelopen jaren heeft vastgesteld hebben deskundigen (Excel)rekenbladen met 
betrekking tot de jaren 2009 en 2011 tot en met 2022 ontvangen. Daaruit blijkt 
dat HHSK uitgaat van het couponrendement van de langlopende staatslening 5,5 
Ned. 98/28 per 15 juli van ieder jaar zoals gepubliceerd in Het Financieel 
Dagblad. Voor ieder jaar wordt het gemiddelde couponrendement van de hiervoor 
genoemde staatslening Ned. 98/28 over de 10 voorafgaande jaren bepaald. 
Hierop wordt in mindering gebracht het gemiddelde inflatiepercentage over de 
voorafgaande 10 jaar gebaseerd op het door het CBS gepubliceerde 
prijsindexcijfer “bestedingen; consumptie en huishoudens”. Het aldus gevonden 
percentage is de canonrente. In de afgelopen 10 jaar heeft dit gefluctueerd 
tussen 2,98% en (in 2020) 2,4%. Ter illustratie wordt het rekenblad voor 2020 
aan dit advies aangehecht als bijlage 1. 
 

7.3 Naar het oordeel van ondergetekenden is deze wijze van vaststelling van de 
canonrente niet in overeenstemming met de tekst van artikel 3 lid 5 van de AEV. 
Volgens dat artikel zou immers moeten worden uitgegaan van het gemiddelde 
rentepercentage van staatsleningen over de 10 jaren voorafgaande aan het jaar 
waarin de nieuwe canonrente wordt vastgesteld. Dit betreft de couponrente, ofwel 
de rente waartegen een staatslening wordt uitgegeven. HHSK gaat uit van het 
couponrendement, dus niet de couponrente. Het couponrendement geeft de 
verhouding weer tussen de couponrente en de beurskoers van de obligatie. 
Ondergetekenden zijn van oordeel dat dit niet aansluit bij de bewoordingen van 
artikel 3 lid 5 AEV. Bovendien wordt slechts gekeken naar het couponrendement 
van één specifieke staatslening die is uitgegeven in 1998. Dat is betrekkelijk 
willekeurig. 
 

7.4 Naar het oordeel van ondergetekenden ligt het in de rede om de canonrente vast 
te stellen overeenkomstig de tekst van artikel 3 lid 5 van de AEV. Daarbij moet 
dus het gemiddelde rentepercentage worden genomen van staatsleningen die in 
de 10 jaar voorafgaand aan het jaar van vaststelling zijn uitgegeven. Met 
rentepercentage wordt naar het oordeel van ondergetekenden bedoeld het 
uitgiftepercentage van die staatsleningen. 
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Bij gebreke van nadere aanduiding welke staatsleningen hierbij worden 
betrokken, ligt het voorts in de rede om uit te gaan van het gemiddelde van alle 
uitgegeven staatsleningen in de genoemde periode van 10 jaar. 
 

7.5 Omdat ondergetekenden, zoals hiervoor vermeld, van oordeel zijn dat HHSK 
artikel 3 lid 5 AEV niet op de juiste wijze toepast, zullen zij zoals verzocht door 
HHSK hierna adviseren over een redelijk en uitvoerbaar alternatief. Dat advies 
heeft betrekking op de vaststelling van de canonrente voor het jaar 2022. 
 

7.6 Allereerst hebben ondergetekenden geïnventariseerd welke Nederlandse 
staatsleningen in de voorafgaande 10 jaar, vanaf 2012 tot en met 2021, zijn 
uitgegeven. Deze zijn kenbaar uit het Excel-bestand “Rentereeksen Nederlandse 
Staatobligaties vanaf 2010” zoals gepubliceerd op de website van het agentschap 
van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën1. Voor hun advies 
hebben deskundigen gebruik gemaakt van een Excel-bestand van het Bureau 
Bloomberg omdat dat een beter overzicht geeft (bijlage 2). Hiervoor is wel een 
betaald abonnement vereist.  
 

7.7 De gemiddelde rente op de staatsleningen die zijn uitgegeven in de jaren 2012 tot 
en met 2021 beloopt overeenkomstig bijlage 2 1,044%.  
 

7.8 Op het aldus gevonden gemiddelde rentepercentage van de staatsleningen over 
de voorafgaande 10 jaar moet in mindering worden gebracht “de inflatie over 
deze periode”. HHSK gebruikt hiervoor als uitgangspunt het door het CBS 
gepubliceerde prijsindexcijfer “bestedingen, consumptiehuishoudens”. 
Ondergetekenden vinden dat een verantwoorde keus en zullen hierbij aansluiten. 
  

7.9 De volgende vraag is hoe de correctiefactor vanwege inflatie wordt vastgesteld. 
Uit de toegezonden rekenbladen blijkt dat de correctiefactor wordt vastgesteld als 
het gemiddelde van de jaarlijkse inflatiecijfers over de voorafgaande 10 jaar. 
Ondergetekenden lijkt dat een redelijke interpretatie van de tekst van artikel 3 lid 
5 AEV.  
 

7.10 Als bijlage 3 hechten ondergetekenden aan een overzicht van prijsindexcijfers 
consumentenprijzen alle bestedingen over de jaren 2012 tot en met 2021. Daaruit 
blijkt dat het gemiddelde jaarlijks inflatiepercentage over die periode 1,7%  
bedraagt.  
 

7.11 Toepassing van de formule in artikel 3 lid 5 AEV betekent dat het gemiddelde 
rentepercentage van staatsleningen van 1,044% verminderd met het gemiddelde 
jaarlijkse inflatiepercentage van 1,7% leidt tot een negatieve canonrente. Dit zou 
in de systematiek van de AEV leiden tot een negatieve canon. 
 

                                           
1  https://www.dsta.nl/actueel/statistieken/rentereeksen-nederlandse-staatsobligaties 
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De erfpachters van HHSK zouden een vergoeding moeten ontvangen in plaats van 
betalen voor het recht van de in erfpacht uitgegeven onroerende zaak te 
gebruiken. Dat is naar het oordeel van ondergetekenden een ongerijmde 
uitkomst. Ondergetekenden lichten dat als volgt toe. 
 

7.12 Op grond van artikel 5:85 lid 2 BW is de verplichting tot betaling van een canon 
aan de eigenaar als tegenprestatie voor het gebruik van de in erfpacht uitgegeven 
zaak facultatief. Partijen kunnen een erfpacht vestigen zonder canonverplichting. 
In dit geval is een dergelijke verplichting echter wel gevestigd. Hiermee strookt 
niet aan te nemen dat sprake zou kunnen zijn van een negatieve canon. Om 
dezelfde reden achten ondergetekenden een canon van nihil in dit geval evenmin 
mogelijk. Uit de onderhavige erfpachtvoorwaarden vloeit voort dat partijen 
bedoeld hebben een canonverplichting te vestigen als tegenprestatie voor het 
gebruik van de in erfpacht uitgegeven zaak.  
 

7.13 De reden voor de negatieve uitkomst van de rekenformule in artikel 3 lid 5 AEV is 
gelegen in de uitzonderlijke situatie op de financiële markten. Reeds geruime tijd 
worden Nederlandse staatsleningen tegen een couponrente van 0,0% uitgegeven. 
Bij de handel in staatsleningen ontstaat er ten aanzien van sommige 
staatsleningen zelfs een negatief rendement voor beleggers. Met andere woorden, 
beleggers vinden het in de huidige markt aanvaardbaar om geld bij de 
Nederlandse staat te stallen zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen en zijn 
soms ook bereid om daarvoor een vergoeding te betalen. Gelet op de huidige 
situatie op de financiële markten kan dat ook een rationele keus zijn. 
 

7.14 Deze situatie komt echter in het geheel niet overeen met de markt voor 
onroerende zaken respectievelijk de markt voor het in erfpacht uitgeven van 
onroerende zaken. De ervaring leert dat de marktwaarde van onroerende zaken 
een bestendige waardestijging laat zien die de inflatie op lange termijn tenminste 
evenaart. In de afgelopen jaren is zelfs een zeer sterke stijging van marktprijzen 
van onroerende zaken, tot ver boven de inflatie, te constateren. Ook om die 
reden is niet aan te nemen, dat partijen met de AEV hebben bedoeld de situatie 
mogelijk te maken dat geen tegenprestatie wordt betaald voor het recht de in 
erfpacht uitgegeven zaak te gebruiken.  
 

7.15 Tevens is van belang dat HHSK door onroerende zaken in erfpacht uit te geven 
ook kosten van beheer en administratie maakt en, zij het een beperkt, risico 
loopt.  
 

7.16 Hiertegenover staat dat de grondwaarde, die samen met het te hanteren 
canonrentepercentage de canon vormt, jaarlijks aan de inflatie wordt aangepast 
en iedere 10 jaar op verlangen van HHSK kan worden aangepast aan de 
marktontwikkeling.  
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Naar aanleiding van het concept advies merkt HHSK hierover op:  
“Wat u hier stelt met betrekking tot de aanpassing van de grondwaarde is alleen 
van toepassing voor erfpachtcontracten met een looptijd van 50 jaar. Voor 
erfpachtcontracten met een looptijd van 30 jaar geldt dit niet. Wij verzoeken u 
om een aanpassing van het adviesrapport op dit punt.” Deze opmerking achten 
ondergetekenden terecht. Artikel 4 lid 2 AEV bepaalt dat telkens na verloop van 
10 jaar herziening van de grondwaarde aan de ontwikkeling in de marktprijzen 
plaatsvindt bij een erfpacht van 50 jaar. Hieruit volgt dat deze mogelijkheid niet 
bestaat bij een erfpacht van 30 jaar. De jaarlijkse aanpassing van de 
grondwaarde aan de inflatie is wel van toepassing op alle erfpachten onder de 
vigeur van de AEV. Inhoudelijk brengt deze constatering geen wijziging in het 
advies van ondergetekenden mee. 
 

7.17 Ondergetekenden hebben zich in dit verband de vraag gesteld of HHSK bij de 
lopende, onder vigeur van de AEV uitgegeven, erfpachten kan afwijken van de 
tekst van artikel 3 lid 5 AEV dan wel aan de rechter zou kunnen vragen deze 
bepaling te wijzigen. Dit teneinde de ongerijmde uitkomst van een negatieve 
canon of een nihilstelling van de canon te vermijden. 
 

7.18 Op grond van artikel 5:97 BW kan de rechter, indien 25 jaar na de vestiging van 
de erfpacht zijn verlopen, op vordering van de eigenaar of de erfpachter de 
erfpacht wijzigen of opheffen op grond van onvoorziene omstandigheden, welke 
van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de akte van vestiging niet van de eigenaar of de 
erfpachter kan worden gevergd.  
 

7.19 Dit artikel geldt als een lex specialis ten opzichte van de voor alle 
overeenkomsten geldende generalis, te weten artikel 6:258 BW. Zowel op grond 
van de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van dit artikel als uit de 
jurisprudentie blijkt dat de rechter van de aan hem toegekende bevoegdheid tot 
wijziging of opheffing slechts een zeer spaarzaam gebruik zal maken.  
Juist omdat partijen zich bij de vestiging van een recht van erfpacht in de regel 
voorstellen een langdurige stabiele rechtsverhouding tot stand te brengen, zal in 
vele gevallen worden aangenomen dat toekomstige veranderingen in de 
omstandigheden door hen bij de vestiging zijn verdisconteerd, zodat zij niet als 
onvoorzien in de zin van dit artikel kunnen gelden. Voorts kan dit artikel niet 
worden gehanteerd om aanpassing van de canon aan een normale inflatie te 
verkrijgen, nu dat geen onvoorziene omstandigheid is2.  
 
 
 
 

                                           
2 MO II, parl.gesch. BW Boek 5, p. 323. 
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7.20 Desalniettemin veronderstellen ondergetekenden dat de huidige, niet eerder 
gekende, situatie waarbij langdurig staatsleningen worden uitgegeven tegen 
zodanig lage rentes dat toepassing van de rekenformule in de AEV leidt tot een 
negatieve canon, kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid in 
de zin van artikel 5:97 BW.  
 

7.21 Op grond hiervan adviseren ondergetekenden om indien sprake is van een op 
grond van artikel 3 lid 5 AEV berekende negatieve canonrente, uit te gaan van 
een basisrendement van 0,0% te verhogen met een opslag voor vergoeding van 
beheer en risico.  
 

7.22 Ten aanzien van de hoogte van deze opslag overwegen ondergetekenden dat bij 
het opstellen van erfpachtcontracten en de tussentijdse herziening hiervan, 
beheerkosten worden gemaakt. Dit betreft administratieve kosten, zoals de 
bepaling van de waarde van de grond/opstallen, het opstellen van de akte, 
jaarlijkse prijsindexering, periodieke herziening van de canon, etc. Conflicten over 
het betalen van de canon tussen de eigenaar en de erfpachter leiden tot extra 
beheerkosten en soms ook tot procedurele/gerechtelijke kosten. De risico-opslag 
is de vergoeding van die extra kosten. Daarbij geldt dat bijvoorbeeld 
hypotheekbanken opslagpercentages voor risico en administratie hanteren van 
circa 1,5%. Bij uitgifte in erfpacht is, mede gelet op het lagere risicoprofiel, naar 
het oordeel van ondergetekenden een lagere opslag redelijk. Ondergetekenden 
stellen deze opslag op 0,5%. 
 

7.23 Hierbij tekenen ondergetekenden aan dat zodra de toepassing van de formule uit 
artikel 3 lid 5 AEV weer leidt tot een positieve canonrente, die uitkomst moet 
worden gehanteerd en er geen ruimte is voor toepassing van een opslag wegens 
beheer en risico.  
 
Omtrent vorenstaande alinea’s in het concept advies merkt HHSK het volgende 
op: 
“U stelt dat een negatieve canonrente een ongerijmde uitkomst is. U onderbouwt 
dit door bij 7.14 aan te geven dat uit de AEV 1993 blijkt dat het niet 
aannemelijk is dat partijen hebben bedoeld de situatie mogelijk te maken dat 
geen tegenprestatie wordt betaald voor het recht de in erfpacht uitgegeven zaak 
te gebruiken. In het artikel daarna (7.15) stelt u dat tevens van belang is dat 
HHSK door onroerende zaken in erfpacht uit te geven ook kosten van beheer 
en administratie maakt. Wij verstaan het gebruik van de woorden ‘tevens’ en 
‘ook’ als dat zowel de vergoeding van het grondgebruik als een vergoeding van de 
kosten voor beheer en risico’s componenten zijn die redelijkerwijs voor 
vergoeding in aanmerking komen. U vertaalt dat in uw advies dat het redelijk is 
dat bij toepassing van de AEV 1993 een minimum canonrentepercentage (van 
0,5%) voor beheerkosten en risico’s wordt gehanteerd.  
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Het lijkt ons dan logisch en redelijk dat HHSK te allen tijde het geadviseerde 
minimum canonrentepercentage mag hanteren om de beheerkosten en risico’s af 
te dekken. Dus ook als het berekende canonrentepercentage (weer) groter wordt 
dan 0%. Wij zien een vaste opslag hiervoor ook bij andere overheden en 
verzoeken u nog eens naar dit punt van uw advies te kijken. 
De vergoeding voor de tegenprestatie van het grondgebruik stelt u op 0,00%. Dit 
kunnen wij niet goed rijmen met de het eerdere dat u stelt dat het redelijk is 
dat HHSK te allen tijde een zekere opbrengst uit erfpacht mag verlangen, voor 
het gebruik van haar eigendom voor privaat nut. Wij zien dit ook bij andere 
overheden: een minimum canonrentepercentage opgebouwd uit een component 
voor beheerkosten en risico’s (0,5%) en een component voor een redelijke 
minimale netto opbrengst uit erfpacht. Wij verzoeken u dit in uw advies te 
betrekken.” 
 
Deskundigen overwegen hierover als volgt. Met betrekking tot de zienswijze van 
HHSK over het minimum canonrente percentage ter dekking van beheerkosten en 
risico’s, overwegen ondergetekenden dat randnummer 7.23 van hun concept 
advies niet juist weergeeft wat zij wel hebben bedoeld. Deze passage dient als 
volgt te worden aangepast: 
 
7.23 Hierbij tekenen ondergetekenden aan dat zodra de toepassing van de 
formule uit artikel 3 lid 5 AEV leidt tot een canonrente van tenminste 0,5%, die 
uitkomst moet worden gehanteerd en er geen ruimte is voor toepassing van een 
opslag wegens beheer en risico. 
 
Het vorenstaande betekent, dat ook de hierop betrekking hebbende conclusie aan 
het eind van dit advies dienovereenkomstig wordt aangepast. 
 
Met betrekking tot het door ondergetekenden geadviseerde basisrendement van 
0% geeft HHSK aan het redelijk te achten dat HHSK te allen tijde een redelijke 
minimale netto opbrengst uit erfpacht ontvangt, dus nog los van de opslagen ter 
dekking van beheerkosten en risico’s. Wat hiervan ook zij, naar het oordeel van 
ondergetekenden zou een dergelijke opvatting te veel afwijken van hetgeen de 
AEV voorschrijven. Voor alle duidelijkheid: met hun advies wijken 
ondergetekenden reeds af van de wijze waarop de canonrente op grond van de 
AEV moet worden bepaald. Zij motiveren dat door uit te gaan van een 
veronderstelde toepassing van artikel 5:97 BW. Naar hun oordeel zou die 
afwijking echter wel zo klein mogelijk moeten zijn. Gelet hierop gaan zij bij een 
negatieve uitkomst van de formule in artikel 3 lid 5 AEV uit van een 
basisrendement van 0% en niet van een door hen zelf ingeschat redelijk en/of 
marktconform basisrendement. De redelijkheid en billijkheid brengen naar het 
oordeel van ondergetekenden wel mee dat een vergoeding door de erfpachter 
wordt betaald ter dekking van de beheerkosten en risico’s. 
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Ter vermijding van misverstand wijzen ondergetekenden er op, dat zij 
overeenkomstig de door HHSK aan hen gestelde vraag adviseren over de wijze 
waarop het canonrentepercentage overeenkomstig de AEV moet worden 
vastgesteld. Gelet op de bevinding dat deze wijze van vaststelling zou leiden tot 
een negatieve canon hebben zij een redelijk en uitvoerbaar alternatief 
voorgesteld. Dit advies gaat uit van een veronderstelde toepassing van artikel 
5:97 BW en is geen advies over de kans op succes in een eventuele procedure 
hierover. 
 

7.24 Aan ondergetekenden is ook advies gevraagd over de toepassing van artikel 19 
AEV inzake de afkoop van toekomstige canons. Overeenkomstig dit artikel is dat 
mogelijk bij het aangaan van een nieuw contract. Afkoop vindt plaats voor 
maximaal 30 of 50 jaar tegen marktrente met correctie voor inflatie.  
 

7.25 Als voorbeeld voor de toepassing door HHSK van deze afkoopmogelijkheid is aan 
ondergetekenden een Excel-bestand “berekening nieuw contract per 1.1.2022” ter 
beschikking gesteld. Hieruit blijkt dat de toekomstige canons worden berekend 
door de grondwaarde jaarlijks met een inflatieprognose op te hogen en de aldus 
gecorrigeerde grondwaarde te vermenigvuldigen met een factor 0,75 en het 
geldende canonpercentage. Op de aldus berekende canon wordt een 
afkooppercentage van (per 2022) -0,22% toegepast. De optelsom van de aldus 
berekende jaarlijkse bedragen vormt de afkoopvergoeding. 
 

7.26 Als gevolg van het negatief afkooppercentage beloopt de afkoopvergoeding een 
hoger bedrag dan de som van de toekomstige canons in de af te kopen periode. 
Dat laatste achten ondergetekenden een ongerijmd resultaat. De waarde van een 
ineens te ontvangen respectievelijk te betalen afkoopsom zal, mede vanwege de 
verwachting dat sprake zal zijn van inflatie, altijd lager moeten zijn dan de som 
van de toekomstige te ontvangen respectievelijk te betalen jaarlijkse 
canonbetalingen.  
 

7.27 Naar ondergetekenden begrijpen gaat HHSK voor het afkooppercentage uit van 
het effectief rendement van de staatslening NED98-28 5,5% op 15 juli van ieder 
jaar. Per 2019 bedroeg dit rendement 0%. Verminderd met inflatie leidt dit tot 
een negatief afkooppercentage. 
 

7.28 Ondergetekenden merken hierover op, dat op deze wijze in de berekening van de 
afkoopvergoeding ten onrechte twee maal wordt gecorrigeerd voor inflatie. Ten 
eerste wordt de grondwaarde ten behoeve van de berekening van de jaarlijkse 
canon ieder jaar met het verwacht inflatiepercentage verhoogd. Ten tweede wordt 
bij de berekening van de jaarlijkse afkoopvergoeding de disconteringsvoet 
verminderd met het verwachtinflatiepercentage, hetgeen leidt tot een lagere 
disconteringsvoet en daarmee een hogere afkoopvergoeding. Op die wijze wordt 
de inflatie twee keer “ten nadele” van de erfpachter in de berekening verwerkt.  
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Naar het oordeel van ondergetekenden past het binnen de tekst en bedoeling van 
de AEV dat bij de berekening van de afkoopvergoeding de grondwaarde en 
daarmee de canon jaarlijks wegens inflatie worden verhoogd, en wordt de 
disconteringsvoet vastgesteld op een marktrente.  
 

7.29 Naar het oordeel van ondergetekenden heeft HHSK op grond van de tekst en 
bedoeling van artikel 19 AEV beleidsvrijheid om een marktrente vast te stellen. 
Zij kan daarbij aansluiten bij het rendement dat zij op een vergelijkbare belegging 
zou genieten. Ook kan worden aangesloten bij het voordeel dat wordt genoten 
indien toekomstige canons in één keer worden voldaan. Dat stelt HHSK immers in 
staat om de financiering van haar activiteiten met vreemd vermogen te beperken. 
Ondergetekenden geven HHSK dan ook in overweging om de marktrente vast te 
stellen op basis van de rente waartegen bij, bijvoorbeeld, de Waterschapsbank of 
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) financiering kan worden verkregen. 
  

7.30 Ter illustratie voegen ondergetekenden als bijlage 4 bij een indicatieve opgaaf 
d.d. 18 januari 2022 van door BNG in de afgelopen tien jaar gehanteerde 
rentepercentages op een dertigjarige lineaire danwel annuïtaire rentevaste 
geldlening aan een Hoogheemraadschap. 
 

7.31 Ook zou kunnen worden aangehaakt bij het gemiddelde rentepercentage van de 
leningenportefeuille van HHSK.  
 

7.32 Een alternatief is dat het afkooppercentage wordt vastgesteld op het bij afkoop 
geldende canonpercentage. Ook op die wijze wordt bij de ontvangst van de 
afkoopvergoeding uitgegaan van het “rendement” dat HHSK op het aldus te 
ontvangen bedrag zal genieten.  
 

7.33 In ieder geval zal het afkooppercentage altijd positief dienen te zijn.  
 
 

8.  Conclusie en advies 
 
8.1 Aan ondergetekenden is door HHSK de vraag voorgelegd of HHSK artikel 3 lid 5 

AEV inzake de vaststelling van de canonrente op een juiste wijze toepast. Naar 
het oordeel van ondergetekenden is dat niet het geval. Op grond van dit artikel 
zou immers moeten worden uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage van 
staatsleningen over de 10 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de nieuwe 
canonrente wordt vastgesteld. HHSK doet dat niet. 
 

8.2 Indien de canonrente wel overeenkomstig de tekst van artikel 3 lid 5 van de AEV 
wordt vastgesteld leidt dit, gecorrigeerd voor de inflatie over deze periode, tot 
een negatieve canonrente. Dit zou in de systematiek van de AEV leiden tot een 
negatieve canon. Naar het oordeel van ondergetekenden is dat een ongerijmde 
uitkomst. 
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8.3 Mede gelet op de in artikel 5:97 BW gegeven mogelijkheid om de erfpacht op 

grond van onvoorziene omstandigheden te wijzigen, geven ondergetekenden aan 
HHSK in overweging de canonrente op aangepaste wijze vast te stellen, waarbij 
zoveel mogelijk in lijn met tekst en bedoeling van artikel 3 lid 5 AEV wordt 
gebleven. Naar hun oordeel kan hiertoe bij het vaststellen van de canonrente 
worden uitgegaan van een basisrendement van 0,0% te verhogen met een opslag 
van 0,5% voor vergoeding van beheer en risico. Zodra onverkorte toepassing van 
de formule uit artikel 3 lid 5 AEV weer leidt tot een canonrente van tenminste 
0,5% (lees: indien de uitgifterentes van staatsleningen weer stijgen), moet die 
uitkomst wederom worden gehanteerd en is er geen aanleiding voor toepassing 
van een opslag wegens beheer en risico.  
 

8.4 Met betrekking tot de vraag van HHSK over de toepassing van artikel 19 AEV 
inzake de afkoop van toekomstige canons, hebben ondergetekenden 
geconstateerd dat de hierbij te hanteren “marktrente” gebaseerd wordt op het 
effectief rendement van een staatslening uit 1998. Na aftrek van de verwachte 
inflatie leidt dit tot toepassing van een negatief afkooppercentage. Het resultaat 
hiervan is dat de afkoopvergoeding hoger is dan de som van de toekomstige 
canons. Dat laatste is een ongerijmde uitkomst.  
 

8.5 Voorts wordt in de berekening van de afkoopvergoeding op deze wijze twee maal 
gecorrigeerd voor inflatie, namelijk zowel bij de vaststelling van de toekomstige 
canons (door jaarlijkse ophoging van de grondwaarde) als bij de vaststelling van 
de toe te passen disconteringsvoet. Naar het oordeel van ondergetekenden zou 
moeten worden volstaan met de jaarlijkse correctie van de grondwaarde voor 
inflatie. 
 

8.6 Ondergetekenden zijn van oordeel dat HHSK bij het vaststellen van de marktrente 
als bedoeld in artikel 19 AEV beleidsvrijheid heeft. Zij geven HHSK in overweging 
voor de bepaling van de marktrente aansluiting te zoeken bij ofwel (1) het 
rentepercentage waartegen HHSK financiering kan verkrijgen bij de 
Waterschapsbank of de Bank Nederlandse Gemeenten, ofwel (2) bij het 
gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille van HHSK ofwel (3) bij 
de op moment van afkoop geldende canonrente. 
 

8.7 In ieder geval zal de voor afkoop te hanteren disconteringsvoet naar het oordeel 
van ondergetekenden altijd positief moeten zijn.  
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ISIN

Description Bond Issuer
(ISSUER)

Issue Date
(ISSUE_DT)

Int. Acc. Date
(INT_ACC_DT)

Maturity Date
(MATURITY)

Maturity in Years 
Issue Date

Coupon
(CPN)

Yield Issue Date
(YLD_YTM_MID)

1 EI101164 Corp NL0009331461 NETHER 1.750 15/01/13 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/15/2010 01/15/2010 01/15/2013 03,00Yr 1,7500% 1,7100%
2 EI132140 Corp NL0009348242 NETHER 3.500 15/07/20 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/05/2010 02/05/2010 07/15/2020 10,44Yr 3,5000% 3,4770%
3 EI239717 Corp NL0009446418 NETHER 3.750 15/01/42 NETHERLANDS GOVERNMENT 05/21/2010 05/21/2010 01/15/2042 31,66Yr 3,7500% 3,5120%
4 EI530115 Corp NL0009690593 NETHER 1.000 15/01/14 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/14/2011 01/14/2011 01/15/2014 03,00Yr 1,0000% 1,5180%
5 EI537102 Corp NL0009712470 NETHER 3.250 15/07/21 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/04/2011 03/04/2011 07/15/2021 10,37Yr 3,2500% 3,5680%
6 EI719711 Corp NL0009819671 NETHER 2.500 15/01/17 NETHERLANDS GOVERNMENT 06/24/2011 06/24/2011 01/15/2017 05,56Yr 2,5000% 2,5380%
7 EI939548 Corp NL0010055703 NETHER 0.750 15/04/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/13/2012 01/13/2012 04/15/2015 03,25Yr 0,7500% 0,7320%
8 EJ006215 Corp NL0010060257 NETHER 2.250 15/07/22 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/10/2012 02/10/2012 07/15/2022 10,43Yr 2,2500% 2,3790%
9 EJ051067 Corp NL0010071189 NETHER 2.500 15/01/33 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/09/2012 03/09/2012 01/15/2033 20,85Yr 2,5000% 2,7060%
10 EJ264172 Corp NL0010200606 NETHER 1.250 15/01/18 NETHERLANDS GOVERNMENT 07/06/2012 07/06/2012 01/15/2018 05,53Yr 1,2500% 0,9700%
11 EJ498904 Corp NL0010364139 NETHER 0.000 15/04/16 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/11/2013 01/11/2013 04/15/2016 03,26Yr 0,0000% 0,3780%
12 EJ565405 Corp NL0010418810 NETHER 1.750 15/07/23 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/22/2013 03/22/2013 07/15/2023 10,31Yr 1,7500% 1,8150%
13 EJ713733 Corp NL0010514246 NETHER 1.250 15/01/19 NETHERLANDS GOVERNMENT 06/28/2013 06/28/2013 01/15/2019 05,55Yr 1,2500% 1,2750%
14 EK013840 Corp NL0010661930 NETHER 0.500 15/04/17 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/17/2014 01/17/2014 04/15/2017 03,24Yr 0,5000% 0,5580%
15 EK043270 Corp XS1033023745 NETHER 1.000 18/02/19 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/18/2014 02/18/2014 02/18/2019 05,00Yr 1,0000% 1,0250%
16 EK041463 Corp NL0010721999 NETHER 2.750 15/01/47 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/21/2014 02/21/2014 01/15/2047 32,90Yr 2,7500% 2,7550%
17 EK086630 Corp XS1039281255 NETHER 0.500 27/02/17 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/27/2014 02/27/2014 02/27/2017 03,00Yr 0,5000% 0,5040%
18 EK141813 Corp NL0010733424 NETHER 2.000 15/07/24 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/28/2014 03/28/2014 07/15/2024 10,30Yr 2,0000% 1,8960%
19 EK419701 Corp NL0010881827 NETHER 0.250 15/01/20 NETHERLANDS GOVERNMENT 09/29/2014 09/29/2014 01/15/2020 05,30Yr 0,2500% 0,3290%
20 EK686725 Corp NL0011005137 NETHER 0.000 15/04/18 NETHERLANDS GOVERNMENT 01/15/2015 01/15/2015 04/15/2018 03,25Yr 0,0000% -0,0430%
21 EK819972 Corp NL0011220108 NETHER 0.250 15/07/25 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/26/2015 03/26/2015 07/15/2025 10,31Yr 0,2500% 0,3830%
22 JK153364 Corp NL0011819040 NETHER 0.500 15/07/26 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/24/2016 03/24/2016 07/15/2026 10,31Yr 0,5000% 0,4020%
23 LW126913 Corp NL0011896857 NETHER 0.000 15/01/22 NETHERLANDS GOVERNMENT 06/09/2016 06/09/2016 01/15/2022 05,60Yr 0,0000% -0,2550%
24 AM206618 Corp NL0012171458 NETHER 0.750 15/07/27 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/09/2017 02/09/2017 07/15/2027 10,43Yr 0,7500% 0,6400%
25 AO710140 Corp NL0012650469 NETHER 0.000 15/01/24 NETHERLANDS GOVERNMENT 10/13/2017 10/13/2017 01/15/2024 06,26Yr 0,0000% -0,0190%
26 AR698279 Corp NL0012818504 NETHER 0.750 15/07/28 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/15/2018 03/15/2018 07/15/2028 10,34Yr 0,7500% 0,7370%
27 AX146189 Corp NL0013332430 NETHER 0.250 15/07/29 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/14/2019 02/14/2019 07/15/2029 10,41Yr 0,2500% 0,3110%
28 ZS094777 Corp NL0013552060 NETHER 0.500 15/01/40 NETHERLANDS GOVERNMENT 05/23/2019 05/23/2019 01/15/2040 20,65Yr 0,5000% 0,5190%
29 BG600491 Corp NL0014555419 NETHER 0.000 15/07/30 NETHERLANDS GOVERNMENT 03/12/2020 03/12/2020 07/15/2030 10,34Yr 0,0000% -0,4430%
30 BJ475329 Corp NL0015031501 NETHER 0.000 15/01/27 NETHERLANDS GOVERNMENT 05/28/2020 05/28/2020 01/15/2027 06,63Yr 0,0000% -0,3960%
31 ZO544930 Corp NL0015614579 NETHER 0.000 15/01/52 NETHERLANDS GOVERNMENT 09/24/2020 09/24/2020 01/15/2052 31,31Yr 0,0000% 0,0260%
32 BN942725 Corp NL00150006U0 NETHER 0.000 15/07/31 NETHERLANDS GOVERNMENT 02/11/2021 02/11/2021 07/15/2031 10,42Yr 0,0000% -0,3300%
33 BP026896 Corp NL0015000B11 NETHER 0.000 15/01/38 NETHERLANDS GOVERNMENT 04/15/2021 04/15/2021 01/15/2038 16,75Yr 0,0000% 0,1570%
34 BR176084 Corp NL0015000LS8 NETHER 0.000 15/01/29 NETHERLANDS GOVERNMENT 09/30/2021 09/30/2021 01/15/2029 07,29Yr 0,0000% -0,2650%

Gemiddelde laatste 10 jaar: 1,044%
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Jaarmutatie consumentenprijsindex volgens CBS

Jaarmutatie CPI
Perioden %

2012 2,5
2013 2,5
2014 1,0
2015 0,6
2016 0,3
2017 1,4
2018 1,7
2019 2,6
2020 1,3
2021 2,7 (voorlopig)

1,7

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70936ned?q=cpi

Deze tabel bevat de jaarmutaties van de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het moment dat deze voor de eerste keer 
zijn gepubliceerd. De cijfers geven aan hoe de prijzen van goederen en diensten voor consumenten in een jaar zijn 
ontwikkeld. Jaarmutatie CPI is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De 
jaarmutatie CPI wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de 
overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en 
diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.





Van: .nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:12 
Aan: .nl> 
CC: .nl> 
Onderwerp: indicatieve rentepercentages voor een 30 jarige lineaire rentevaste geldlening 

  

Goedemiddag, 

Conform afspraak bij deze de indicatieve percentages voor een 30 jarige lineaire rentevaste 
geldlening aan een Hoogheemraadschap per de eerste werkdag van: 

2012:   4,00% 

2013:   3,40% 

2014:   3,50% 

2015:   2,00% 

2016:   2,05% 

2017:   1,55% 

2018:   1,70% 

2019:   1,55% 

2020:   0,90% 

2021:   0,35% 

2022:   0,85% 

  

De percentages voor een 30 jarige annuïtaire rentevaste geldlening waren door de jaren heen 
ongeveer 3-5 basispunten (0,03-0,05%) hoger. 

  

Met vriendel jke groet, 
 

 
Hoofd Accountdesk 
 
BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact 

Koninginnegracht 2  |  2514 AA  |  Postbus 30305  |  2500 GH  |  Den Haag 
ngbank.nl  |  www.bngbank.nl 
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Th i s  e - ma i l  i s  p e r s on a l  a n d  c on f i d en t i a l ,  c l i c k  h e r e  f o r  ou r  f u l l  d i s c l a i me r  
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