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De eerste drie drukken van dit werk zijn verzorgd door mr. G.M.F. SNIJDERS,
jarenlang advocaat in pachtzaken en tevens oud-hoogleraar agrarisch recht aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze vierde druk houdt het midden tussen
een bewerking in eigenlijke zin en een nieuw boek. Verschillende hoofdstukken
(en gedeelten van hoofdstukken) heb ik geheel nieuw opgezet. Dat is niet omdat
het oude boek onder de maat zou zijn, maar omdat ik mijn eigen accenten wenste
te leggen. In overeenstemming met wat tussen SNIJDERS en mij vooraf was
besproken, heb ik meer aandacht besteed aan de verbinding van het pachtrecht
met zowel het algemeen deel van het vermogensrecht als het huurrecht. Vergelijk
mijn recensie van de tweede druk, WPNR 2010/6862. Wat betreft andere hoofdstukken (en gedeelten van hoofdstukken) heb ik volstaan met een actualisering
van de tekst van de vorige druk. Deze vierde druk wordt daarom geheel terecht
mede op naam van SNIJDERS uitgebracht, al berust de verantwoordelijkheid voor
de inhoud uitsluitend bij mij.
De door mij nieuw vormgegeven gedeelten van dit werk zijn: hoofdstuk 1
(Inleidende beschouwingen), hoofdstuk 2 (De pachtovereenkomst), nr. 150-169
van hoofdstuk 3 (Vastlegging en toetsing), hoofdstuk 4 (Rechten en plichten van
pachter en verpachter), hoofdstuk 5 (Indeplaatsstelling en medepacht) en het
overgrote deel van hoofdstuk 6 (Het eindigen van de pachtovereenkomst),
namelijk nr. 361-419 en 426-472. Wat betreft de overige gedeelten heb ik in
beginsel volstaan met een actualisering van de tekst van de derde druk. Was ik
het met SNIJDERS niet geheel eens of meende ik dat ook afgezien van recente
ontwikkelingen aanvulling noodzakelijk was, dan leidde uiteraard ook dat tot
aanpassing van de tekst.
Hoofdstuk 9 (Pacht en productierechten) heeft door het vervallen van de
melkquotering per 1 april 2014 veel van zijn betekenis verloren. Ik meende
echter dat het te vroeg was om het hoofdstuk te schrappen. In de eerste plaats
kunnen er nog lopende zaken zijn waarvoor de rechtspraak met betrekking tot
het melkquotum van belang is. Bovendien is de rechtspraak met betrekking tot
melkquotum mede van betekenis voor andere, nog wel bestaande productierechten, namelijk die met betrekking tot mest en suiker. (Overigens zal per
1 september 2017 ook het suikerquotum worden afgeschaft.) Om verwarring bij
de argeloze lezer te voorkomen, maakte ik in de tekst met betrekking tot het
melkquotum gebruik van de verleden tijd. Ten tijde van het ter perse gaan van
deze vierde druk had de Staatssecretaris van Economische Zaken een nieuw
productierecht met betrekking tot melkvee aangekondigd (brief van 7 juni 2016,
Kamerstukken II 2015/16, 33979, 139), namelijk het fosfaatrecht, maar een con-
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crete uitwerking van dit voornemen in de vorm van een wetsvoorstel was nog
niet beschikbaar. Ik moest daarom volstaan met enkele terloopse opmerkingen
over dit toekomstige productierecht (nr. 596).
Vanaf 2000 tot en met voorjaar 2016 maakte ik deel uit van de pachtkamer van
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en van de Centrale Grondkamer, vanaf
2007 als voorzitter. Het spreekt vanzelf dat die jarenlange ervaring in de
pachtrechtspraak en de vele waardevolle discussies in raadkamer met collega’s,
op mijn bewerking invloed hebben gehad. Ook heb ik mij uiteraard niet kunnen
onttrekken aan mijn perceptie van de zaken die ten grondslag liggen aan in dit
werk besproken rechtspraak waaraan ik zelf als rechter heb deelgenomen. Wat ik
over die rechtspraak zeg, geeft weer hoe ik thans – dus achteraf – die rechtspraak
bezie (en zegt dus niets over wat destijds in raadkamer wel of niet is besproken).
Samen met A.H.T. HEISTERKAMP neem ik ook de bewerking van T&C Pachtrecht
voor mijn rekening. De inhoud van beide werken is niet vergelijkbaar. Niet alleen
is dit boek uitvoeriger, de lezer treft er ook volop beschouwingen en opinies in
aan die in de T&C-uitgave ontbreken.
Met de Evaluatie (2014), het Akkoord van Spelderholt (2014) en het Eindakkoord van Spelderholt (2016) is duidelijk uitgesproken dat het huidige pachtrecht
herziening behoeft. Aan vergezichten heb ik mij in dit boek, dat bedoeld is voor
de juridische praktijk, niet willen wagen, afgezien van enkele summiere opmerkingen in nr. 28-30.
Voorinzage in de tekst van (grote delen van) mijn bewerking hadden mr. G.M.F.
SNIJDERS en mr. J.W.A. RHEINFELD, alsmede oud-collega’s van de pachtkamer van het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Centrale Grondkamer. Van hen ontving
ik vele waardevolle suggesties.
De Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, maakte het mij in de afgelopen jaren mogelijk om, met medewerking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, wekelijks een dag aan dit boek te
besteden. Ik ben die faculteit daarvoor bijzondere dank verschuldigd; zonder zou
deze uitgave nog lang op zich hebben moeten laten wachten, als ze er al ooit zou
zijn gekomen.
Klarenbeek, augustus 2016
W.L. Valk
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HOOFDSTUK 1

Inleidende beschouwingen

1.1

Ontwikkeling en strekking van de regeling van de pacht

[1]

Historie van de wettelijke regeling tot en met de Pachtwet 1958. Het
Nederlandse pachtrecht is betrekkelijk jong. De huidige regeling in
titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dateert uit 2007. Zij
verving de Pachtwet van 1958. Oorspronkelijk maakte weliswaar
een regeling ‘bijzonder betrekkelijk tot huur van landerijen’ deel
uit van het BW van 1838, maar de inhoud daarvan was summier.
Het heeft tot 1 november 1938 geduurd voordat een formele wet in
werking trad waarin een integrale, deels dwingendrechtelijke,
regeling van de pachtovereenkomst was opgenomen. Deze regeling
pleegt thans te worden aangeduid als de Pachtwet 1937. In 1941
werd het Pachtbesluit van kracht. De Pachtwet 1937 werd buiten
werking gesteld en vervolgens bij de inwerkingtreding van de
(nieuwe) Pachtwet met ingang van 1 mei 1958 ingetrokken.
Eveneens in 1958 kwam het Pachtbesluit te vervallen.

De regeling ‘bijzonder betrekkelijk tot huur van landerijen’ was aanvankelijk
neergelegd in het Derde Boek (‘Van huur en verhuur’), Zevende titel, Vierde
afdeling, art. 1624-1636 BW (oud). Eind negentiende eeuw gingen de eerste
stemmen op om, ter bescherming van de zwakke positie van de huurder van
landbouwgrond, specifieke pachtwetgeving tot stand te brengen. Nadat de
werkzaamheden van twee eerdere staatscommissies niet tot dergelijke wetgeving
hadden geleid, presenteerde een staatscommissie onder voorzitterschap van de
jurist, econoom en antirevolutionair politicus P.A. Diepenhorst in 1923 een
tweetal concrete wetsontwerpen. Het eerste ontwerp bevatte een louter civielrechtelijke regeling van de pacht – in het oude BW te handhaven als art. 16241636 BW (oud) – terwijl het tweede de instelling van pachtcommissies betrof. De
regering diende de voorstellen van de staatscommissie, na het aanbrengen van
enkele wijzigingen, in juni 1929 in bij de Tweede Kamer, waar zij in november
1930 werden aanvaard. Ruim een jaar nadien, in februari 1932, strandden zij
vervolgens in de Eerste Kamer.
Een week nadat de Eerste Kamer de voorstellen had verworpen werd bij de
Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend voor een Crisispachtwet, dat wel
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door beide Kamers der Staten-Generaal werd aanvaard. De als gevolg daarvan op
1 juli 1932 in werking getreden Crisispachtwet 1932 vormde echter geen
integrale regeling van de pacht, maar beperkte zich tot het scheppen van een
mogelijkheid voor pachters om, in verband met buitengewone omstandigheden,
voor een bepaalde periode geheel of ten dele van hun financiële verplichtingen te
worden ontheven. Bijzonder aan de regeling was dat verzoeken tot ontheffing
dienden te worden voorgelegd aan Kamers voor Crisispachtzaken, bestaande uit
een kantonrechter en twee niet tot de rechterlijke macht behorende deskundige
leden. Een aldus samengesteld college, bevoegd om van pachtzaken kennis te
nemen, treffen we ook in het huidige pachtrecht nog aan.
Van een echte wettelijke regeling van de pacht is in ons land eerst sprake vanaf
het moment dat met ingang van 1 november 1938 de Pachtwet 1937 in werking
trad. Het betrof nog altijd een louter civielrechtelijke regeling, die echter niet
langer onderdeel van het BW uitmaakte. Ter versterking van de positie van de
pachter was de regeling van de nodige dwingendrechtelijke bepalingen voorzien.
De Pachtwet 1937 bleef slechts enkele jaren van kracht. Per 25 november 1941
werd zij namelijk buiten werking gesteld aangezien de wet toen plaats moest
maken voor het Pachtbesluit (formeel een maatregel van de bezetter, maar
inhoudelijk reeds grotendeels vóór de oorlog voorbereid door Nederlandse
juristen). Na afloop van de Tweede Wereldoorlog trad dit besluit aanvankelijk
buiten werking in die gedeelten van het land die werden bevrijd, alwaar de
Pachtwet 1937 dan herleefde, maar gelet op de verschillen tussen beide regelingen en het ontbreken van overgangsbepalingen werd er vervolgens voor gekozen
om de wet opnieuw buiten werking te stellen en het besluit te handhaven. Zie
nader HOUWING/HEISTERKAMP, Pachtwet, nr. 18 (overeenkomend met Module Pacht
en landelijk gebied, Algemeen commentaar op de Pachtwet, aant. 1.7) en DE HAAN
Pachtrecht 1969, p. 17-18. Zie voor uitvoerige beschouwingen over de historie van
de Pachtwet en een vergelijking van de inhoud ervan met die van de regelingen
die eraan voorafgingen: HOUWING/HEISTERKAMP, Pachtwet, nr. 1-33 (overeenkomend met Module Pacht en landelijk gebied, Algemeen commentaar op de
Pachtwet, aant. 1.1-1.9); DE HAAN Pachtrecht 1969, p. 4-53; RODRIGUES LOPES, Pacht
(R&P nr. VG2) 2015/1.3.

[2]

De oorspronkelijke doelstelling van het pachtrecht. Het pachtrecht
zoals opgekomen vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw had
een dubbele doelstelling, namelijk de bescherming van het gezinsinkomen van de pachters als sociaal zwakkere partij en de bevordering van de nationale voedselproductie. Alleen beide
doelstellingen tezamen kunnen de verregaande overheidsbemoeienis met de pachtpraktijk verklaren.

De opkomst van het pachtrecht is niet los te zien van de opkomst van andere
wetgeving die sociaal zwakkeren moest beschermen. Die wetgeving betrof deels
ook het burgerlijk recht, in het bijzonder de arbeidsovereenkomst en de huur-
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overeenkomst. Niettemin is het een misverstand dat het pachtrecht uitsluitend
zou zijn voortgekomen uit de wens om de pachter te beschermen tegen het
sociaaleconomisch overwicht aan de zijde van de grondeigenaren. De crisisjaren
werden mede gekenmerkt door voedselschaarste. Algemeen was toen het gevoelen dat Nederland wat betreft de voedselproductie zelfvoorzienend moest
zijn. Zo veel mogelijk grond behoorde voor de landbouw te worden ingezet en het
agrarisch ondernemerschap diende te worden bevorderd, ook van hen die niet
zelf over (voldoende) grond konden beschikken tegen een aanvaardbare prijs. Na
de Tweede Wereldoorlog bleef de herinnering aan de verschrikkingen van de
hongerwinter lange tijd levend; die herinnering bevorderde het draagvlak voor
een wettelijke regeling van de pacht die pachters in verregaande mate in
bescherming neemt.
De dubbele doelstelling van het pachtrecht bracht de wetgever niet alleen
ertoe om pachters inhoudelijk een sterke rechtspositie toe te kennen, onder meer
wat betreft de minimale duur van de pachtovereenkomst, verlenging van die
overeenkomst en indeplaatsstelling, maar bovendien om ook de pachtprijs te
reguleren. Naast bijzondere kamers binnen de civiele rechtspraak (de pachtkamers) kwamen er grondkamers die op de pachtpraktijk toezicht moesten houden.
Deze grondkamers werden belast met onder meer de toetsing van de inhoud van
nieuwe pachtovereenkomsten, maar ook met die van alle overeenkomsten
waarbij een pachtovereenkomst werd gewijzigd of beëindigd. Dat het daarbij
om meer ging dan alleen de bescherming van pachters, blijkt onder meer ook uit
de diverse bepalingen in de opvolgende regelingen die verwijzen naar ‘de
algemene belangen van de landbouw’ (of ‘het algemeen landbouwbelang’).
[3]
Samenhang met de prijs van agrarisch onroerend goed. Het spreekt vanzelf
dat men voor pachtovereenkomsten geen eiland binnen de markt voor agrarisch
onroerend goed in stand kan houden. De politieke wil om pachters te beschermen
viel lange tijd samen met de breed gedragen overtuiging dat ook de prijzen van
eigendomsgrond door overheidsinmenging binnen de perken dienden te worden
gehouden, alles in het belang van onze nationale voedselvoorziening. Zoiets kan
men zich nu nauwelijks meer voorstellen. Toch was het toen realiteit. De Wet
Vervreemding Landbouwgronden (1953) ging uit van toetsing door de grondkamer van de koopprijs van landbouwgrond aan de hand van maximumnormen.
Die normen waren rechtstreeks afgestemd op de eveneens gereguleerde pachtprijzen. Echt houdbaar bleek het allemaal niet: op grote schaal werd er onder de
tafel bijbetaald. Een prijsexplosie na het afschaffen van de Wet Vervreemding
Landbouwgronden in 1963, bracht de politiek in beroering. Daarbij is serieus
overwogen de optie dat verkoop van landbouwgrond uitsluitend aan het Bureau
Beheer Landbouwgronden (BBL) zou mogen plaatsvinden, waarna de grond
vervolgens zou worden uitgegeven tegen een gereguleerde prijs; ook rechtstreekse toewijzing door de grondkamer tegen opnieuw een gereguleerde prijs is aan de
orde geweest. De Wet agrarisch grondverkeer (1981) bevatte een alternatieve
systematiek, die nooit in werking is getreden. Vergelijk met betrekking tot die wet
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en haar voorgangers HEISTERKAMP, diss. 1983. De teneur is hoe dan ook duidelijk:
destijds bestond er een breed draagvlak voor het grotendeels uitschakelen van
het marktmechanisme wat betreft agrarisch onroerend goed. Het pachtrecht was
daardoor geen eiland. Later werd het dat alsnog wel, zeker vanaf de jaren tachtig.
Vrije en snel stijgende grondprijzen kwamen toen te staan tegenover vaste en in
de ogen van veel grondeigenaren kunstmatig lage pachtprijzen.
[4]
Zwarte en grijze pacht. De pachtpraktijk is al spoedig gedeeltelijk anders
geweest dan wat de wetgever bedoelde: ook met betrekking tot pachtgronden
(kwam en) komt het voor dat er geld onder de tafel (intreegeld) wordt betaald,
waarover in de door de grondkamer te toetsen pachtovereenkomst uiteraard niets
wordt vermeld. Daarnaast kwam het verschijnsel op dat we zijn gaan benoemen
als zwarte en grijze pachtovereenkomsten. Daarbij staat de aanduiding ‘zwart’
voor de pachtovereenkomst die opzettelijk niet op schrift wordt gesteld om
toetsing door de grondkamer te ontlopen en ‘grijs’ voor de overeenkomst die
weliswaar door partijen op schrift wordt gesteld, maar met daarbij het uitdrukkelijk beding dat inzending naar de grondkamer niet zal plaatsvinden. Uiteraard
vallen deze zwarte en grijze pachtovereenkomsten in theorie geheel binnen het
bereik van de wettelijke regeling van de pacht, maar sociale mechanismen en het
economisch overwicht van verpachters zijn in de praktijk belangrijker dan die
juridische werkelijkheid. De wetgever heeft in 1969 geprobeerd het tij te keren
door het niet tijdig ter goedkeuring inzenden van een pachtovereenkomst of
pachtwijzigingsovereenkomst strafbaar te stellen (art. 11a Pw). Vergelijk nr. 173.
De handhaving van deze strafbepaling is voor politie en justitie echter nooit
werkelijk prioriteit geweest en in 1995 is de strafbaarheid van zwarte en grijze
pacht vervallen.

[5]

Verschuiving van het perspectief. In de loop der jaren is de roep om
liberalisering van het pachtrecht steeds sterker geworden. In 1995
leidde dat tot de invoering van de zogenaamde eenmalige pacht en
teeltpacht (art. 70f Pw).

Eenmalige pacht maakte het mogelijk om tussen twee dezelfde partijen voor
maximaal twaalf jaar aaneengesloten losse grond te verpachten tegen een vrije
prijs en zonder aanspraak van de pachter op onder meer verlenging en indeplaatsstelling. Teeltpacht maakte hetzelfde mogelijk voor een- of tweejarige
teelten waarvoor vruchtwisseling noodzakelijk is. Met deze nieuwe pachtvormen
kwam de wetgever tegemoet aan de behoefte om een alternatief te bieden voor
de zwarte en grijze pacht en aan de roep om liberalisering van het pachtrecht. De
voordien bestaande regeling van de pacht bleef voor het overige gewoon in stand,
nu als de hoofdvorm van pacht – die men vanaf 1995 ging aanduiden als ‘reguliere
pacht’ – waarop de eenmalige pacht en teeltpacht uitzonderingen vormden.
De roep om liberalisering ging gelijk op met een herwaardering van de
landbouw: in plaats van waarborg voor de nationale voedselvoorziening, werd
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zij in de perceptie van politiek en publiek meer en meer een sector van de
economie, niet wezenlijk anders dan industrie en dienstverlening. Daarbij past
het dat naast bescherming van de pachter als zwakkere partij, wordt gesproken
van pacht als ‘financieringsinstrument voor de landbouw’. In die zin met name
het rapport van de Commissie Pachtbeleid (de commissie-Leemhuis), Ruimte voor
pacht 2000. Dat is een wezenlijk ander en minder klemmend algemeen belang
dan de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor alle ingezetenen. Het verhaal
over de waarde van pacht als financieringsinstrument combineerde de commissie-Leemhuis dan ook zonder gêne met een pleidooi voor een drastische liberalisering van het pachtrecht. De commissie-Leemhuis stelde voor het pachtrecht
grotendeels van haar dwingendrechtelijke karakter te ontdoen.
Het rapport van de commissie-Leemhuis leidde tot veel onrust bij de landbouworganisaties. Het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het rapport (2001)
en het daaropvolgende voorontwerp van een nieuwe wettelijke regeling van de
pacht (2004) zochten de oplossing in de richting van een onderscheid tussen
‘bedrijfspacht’ en ‘losse pacht’, met gedeeltelijke handhaving van de bescherming
van de pachter voor bedrijfspacht (de pacht waarvoor gold dat een of meer
bedrijfsgebouwen er deel van uitmaakten, dan wel het pachtobject 25% of meer
van de totale bedrijfsoppervlakte van de pachter besloeg, met een minimum van
drie hectare). Het voorontwerp kreeg een ongunstige ontvangst bij organisaties
van verpachters én pachters (ieder om eigen redenen). Tegelijk drong men aan op
een oplossing voor de eenmalige pacht, waarvan de termijn van twaalf jaar vanaf
2007 zou gaan knellen (want ingevoerd in 1995). Over de diverse voorstellen en
hun lotgevallen ASSER/SNIJDERS 7-III 2013/4 e.v.

[6]

Van Pachtwet naar de regeling in het BW. Met ingang van 1 september 2007 is het pachtrecht voor het grootste gedeelte overgebracht
naar het Burgerlijk Wetboek. Titel 5 van Boek 7 BW bevat vanaf dat
moment een regeling van de pachtovereenkomst. Aanvullend
geven de Uitvoeringswet grondkamers en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regels met betrekking tot de procedure bij
de grondkamers en pachtkamers.

Volgens de bedoelingen van E.M. MEIJERS als grondlegger van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van degenen die zijn arbeid na zijn overlijden in 1954 hebben
voortgezet, diende dat wetboek het gehele privaatrecht te omvatten en dus ook
een regeling van de pachtovereenkomst. De tekst van het zogenaamde Ontwerp
Meijers met betrekking tot de pachtovereenkomst (1972) was van de hand van
P. DE HAAN. Die tekst sloot inhoudelijk sterk aan bij de Pachtwet 1958. Het
gemengde publiek-privaatrechtelijke karakter van het pachtrecht maakte evenwel een splitsing noodzakelijk tussen de bepalingen omtrent de pachtovereenkomst als zodanig, die een plaats in het Burgerlijk Wetboek konden krijgen, en
overige bepalingen, die in andere wetten zouden moeten worden ondergebracht.
In de huidige wettelijke regeling is dezelfde splitsing herkenbaar.
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De meest in het oog springende vernieuwingen van de regeling per 1 september
2007 zijn de geliberaliseerde pacht (art. 7:397 BW), de uitzondering op het
voorkeursrecht van de pachter voor vervreemding aan een zogenaamde veilige
verpachter (art. 7:380 lid 1 aanhef en onder e BW) en de afschaffing van de 65-jarige
leeftijd als opzeggingsgrond (als resultaat van een amendement op het wetsvoorstel). Daarnaast heeft een technische herziening van het pachtrecht plaatsgevonden
en een gedeeltelijke afstemming op het huurrecht. Uitvoeriger ASSER/SNIJDERS 7-III
2013/8. Vergelijk ook de MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30448, 3.

1.2

Reguliere pacht en andere pachtvormen

[7]

Reguliere pacht als systematische hoofdregel; kenmerken van reguliere
pacht. In de systematiek van de wet is reguliere pacht de hoofdregel. De bepalingen van afdeling 1-11 van titel 7.5 BW hebben alle
op reguliere pacht betrekking. Op de andere pachtvormen zijn op
grond van afdeling 12 grotendeels andere regels van toepassing.
De belangrijkste kenmerken van reguliere pacht zijn de wettelijke
duur van de pachtovereenkomst, de verlenging van de overeenkomst met beperkte mogelijkheden voor de verpachter tot opzegging en beëindiging, de mogelijkheid van indeplaatsstelling of
medepacht van een bedrijfsopvolger en de gereguleerde pachtprijs.

Reguliere pacht geldt voor ten minste de wettelijke duur van zes jaar voor los land
en twaalf jaar voor een hoeve; een kortere duur dan de wettelijke behoeft de
goedkeuring van de grondkamer, die deze alleen verleent in geval van bijzondere
omstandigheden (art. 7:325 lid 1-4 BW). Na afloop van een pachttermijn vindt
telkens van rechtswege verlenging plaats met een periode van zes jaar (art. 7:325
lid 5 BW). Tegen het einde van iedere pachttermijn kan de pachtovereenkomst
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, maar
een opzegging door een verpachter verhindert verlenging op zichzelf niet
wanneer de pachter zich tijdig tegen de opzegging verzet (art. 7:367-7:369
BW). In dat geval kan de verpachter beëindiging van de pachtovereenkomst
vorderen op de gronden vermeld in de opzegging (art. 7:369 lid 2 BW). De
pachtrechter toetst die vordering aan een limitatieve opsomming van beëindigingsgronden (art. 7:370 BW). Zegt een verpachter niet op, of boekt hij met zijn
opzegging en eventuele beëindigingsvordering geen resultaat, dan duurt een
reguliere pachtovereenkomst dus onbeperkt voort. Ook de dood van de pachter
brengt daarin geen verandering (art. 7:366 BW). Los daarvan geldt dat de pachter
een bedrijfsopvolger naar voren kan schuiven. Wil de verpachter niet meewerken
aan indeplaatsstelling of medepacht voor deze bedrijfsopvolger, dan kan de
pachter zich tot de pachtrechter wenden, die naar billijkheid beslist (art. 7:3637:364 BW). De grondkamer toetst naast de andere voorwaarden van de pachtovereenkomst ook de door partijen overeengekomen pachtprijs (art. 7:319 lid 1
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aanhef en onder a BW). De pachtprijs wordt jaarlijks van rechtswege herzien
(art. 7:333 lid 1 BW) volgens door de overheid gestelde regels, het Pachtprijzenbesluit 2007, waarbij wordt gelet op een redelijke verhouding tot de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering (art. 7:327 BW). Ook kan de
pachtprijs op verzoek van ieder van partijen worden herzien (art. 7:333 lid 2 en
3 BW), waarvoor de regels van het Pachtprijzenbesluit 2007 eveneens gelden.
De opzet van dit boek sluit aan bij de wettelijke systematiek. In de hoofdstukken 2-7 wordt de wettelijke regeling van de reguliere pacht besproken, met niet
meer dan terloopse opmerkingen over de andere pachtvormen. Vervolgens
komen de andere pachtvormen aan de orde in hoofdstuk 8.

[8]

De andere pachtvormen. Naast de reguliere pacht bestaan er diverse
andere pachtvormen, alle geregeld in afdeling 12 van titel 7.5 BW.
In de eerste plaats zijn vrijwel alle belangrijke bepalingen van het
pachtrecht niet van toepassing op de pacht van geringe oppervlakten, dat wil zeggen pachtovereenkomsten betreffende los land dat
niet groter is dan één hectare (art. 7:395 BW). Daarnaast kent de
wet de verpachting door openbare lichamen (art. 7:385 BW), de
reservaatspacht (art. 7:388 BW), de teeltpacht (art. 7:396 BW) en
de geliberaliseerde pacht (art. 7:397 BW).

Voor alle pachtvormen, afgezien van de pacht van geringe oppervlakten
(art. 7:395 BW), geldt dat de pachtovereenkomst op schrift moet worden gesteld
en naar de grondkamer gezonden. Teeltpachtovereenkomsten worden door de
grondkamer slechts geregistreerd (art. 7:396 lid 2 BW); in de overige gevallen
vindt toetsing plaats. In zoverre lijkt de gang van zaken bij deze alternatieve
pachtvormen alleszins op die bij reguliere pacht. Maar dat is slechts de buitenkant. Met name in geval van geliberaliseerde pacht is de toetsing door de
grondkamer veel minder omvattend dan in geval van reguliere pacht: er gelden
veel minder regels van dwingend recht waaraan de in de pachtovereenkomst
opgenomen bedingen kunnen worden getoetst en in geval van overeenkomsten
met een duur van zes jaar of korter (in de praktijk verreweg de meest gebruikte
variant van geliberaliseerde pacht) wordt ook de pachtprijs niet getoetst
(art. 7:397 lid 1 BW).

1.3

Het open systeem van het pachtrecht

[9]

Verhouding tot het algemeen deel van het vermogensrecht. Net als
voor iedere andere in Boek 7 BW geregelde bijzondere overeenkomst geldt voor de pachtovereenkomst dat naast de bepalingen
van Boek 7 ook die van het algemeen deel van het vermogensrecht
van toepassing zijn.
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De bekende gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek brengt onder meer
met zich mee dat op de totstandkoming van een pachtovereenkomst van
toepassing zijn de regels van aanbod en aanvaarding van art. 6:217 e.v. BW, evenals
die met betrekking tot rechtshandelingen in het algemeen van art. 3:32 e.v. BW.
Uitleg van een pachtovereenkomst wordt beheerst door de wilsvertrouwensleer
van art. 3:33 en art. 3:35 BW, ofwel door de bekende Haviltexmaatstaf. Voor de
verbintenissen die uit een pachtovereenkomst voortvloeien, gelden de bepalingen
van titel 6.1 BW, waaronder die met betrekking tot tekortkoming (art. 6:74 e.v. BW).
Voor een vordering tot nakoming van een pachtovereenkomst en de vraag in
hoeverre reële executie tot de mogelijkheden behoort, dient men te rade te gaan
bij art. 3:296 e.v. BW, enz.
De verhouding tussen titel 7.5 BW en het algemeen deel van het vermogensrecht stelt men wel zo voor dat op pachtovereenkomsten de regels van het
algemeen deel van toepassing zijn voor zover daarvan in titel 7.5 BW niet met een
lex specialis is afgeweken. Zo bijvoorbeeld ASSER/SNIJDERS 7-III 2013/9. Deze
voorstelling is onvolkomen. In het privaatrecht spelen rechtssystematische argumenten een belangrijke rol; coherentie en coördinatie van rechtsnormen zijn
belangrijke gezichtspunten in de civiele rechtsvinding. Met het bestaan van een
lex specialis zijn daarom de algemene regels niet buiten beeld. Principes van de
algemene regeling kunnen doorwerken bij de uitleg en toepassing van de lex
specialis. De rechtsontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan bij de uitzondering dat de tekortkoming ontbinding van een overeenkomst niet rechtvaardigt
(art. 6:265 lid 1 BW), werkt door in het pachtrecht, niet alleen wat betreft de
ontbinding ex art. 7:376 BW, maar ook wat betreft de norm van art. 7:370 lid 1
aanhef en onder a BW (ernstig tekortschieten als beëindigingsgrond). Vergelijk
VALK, TvAR 2009, p. 487 e.v. en hierna nr. 408. En dit is slechts één voorbeeld van
vele; dit boek staat er vol mee.
Het pachtrecht is dus geen gesloten systeem, maar staat open voor beïnvloeding vanuit het algemeen deel van het vermogensrecht.

[10]

Verhouding tot het huurrecht. Op de pachtovereenkomst zijn de
bepalingen van het huurrecht niet van toepassing (art. 7:201 lid 3
BW). Dat neemt echter niet weg dat huurrecht en pachtrecht
onderling in sterke mate met elkaar samenhangen.

Die samenhang volgt uit wat in nr. 9 is gezegd over coherentie en coördinatie van
rechtsnormen. In de eerste plaats betreft zowel huur als pacht een persoonlijk
gebruiksrecht tegen betaling voor een partij die ook in de moderne sociaaleconomische context veelal niet een gelijkwaardige positie inneemt ten opzichte van
degene die hem dit gebruik gunt (doorgaans de eigenaar). Uit deze inhoudelijke
parallellie volgt op zichzelf reeds dat principes die in het huurrecht gelden van
belang kunnen zijn bij de toepassing van de bepalingen van titel 7.5 BW. In de
tweede plaats heeft de wetgever bij gelegenheid van de overbrenging van het
pachtrecht van de Pachtwet naar het Burgerlijk Wetboek (nr. 6) de regeling van
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titel 7.5 BW op onderdelen op het huurrecht afgestemd, zodat veel regels uit het
huur- en pachtrecht niet alleen vergelijkbare kwesties betreffen, maar ook in hun
juridisch-technische vormgeving sterk op elkaar lijken. Dat is met name het geval
wat betreft de bepalingen van de afdelingen 6, 7 en 8 (verplichtingen van de
verpachter respectievelijk de pachter en overgang van de pacht bij overdracht van
de verpachte zaken) en in iets mindere mate wat betreft de bepalingen met
betrekking tot het eindigen van de pachtovereenkomst van afdeling 10. Het zal
duidelijk zijn dat het gebruik van eenzelfde criterium in parallelle bepalingen van
het huur- respectievelijk het pachtrecht, pleit voor een eenvormige uitleg van die
bepalingen.
De wetgever heeft deze afstemming op het huurrecht min of meer principieel
gemotiveerd: omdat het huurrecht in 2003 is gemoderniseerd en beter geordend,
verdient het aanbeveling daarvan over te nemen hetgeen ook voor wat betreft de
pachtovereenkomst als verbetering moet worden beschouwd. Aldus MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30448, 3, p. 18. De Memorie van Toelichting benadrukt
intussen op dezelfde plaats dat deze aanpak niet tot gevolg heeft dat het pachtrecht ook materieel verandert. Het resultaat van de afstemming op het huurrecht
zou in de regel neerkomen op een betere inkleding van wat ook volgens het oude
recht uit de Pachtwet kon worden afgeleid. Dit is een terugkerend patroon in de
wetsgeschiedenis van de regeling van het pachtrecht in het Burgerlijk Wetboek:
de wetgever verruilt de bepalingen van de Pachtwet voor bepalingen die in sterke
mate met het huurrecht overeenstemmen, maar benadrukt tegelijkertijd de
continuïteit met het oude pachtrecht en de rechtspraak onder de Pachtwet.
Niet zelden staan beide gezichtspunten (overeenstemming met het huurrecht
en continuïteit met het oude recht) met elkaar op gespannen voet, omdat zij bij
de uitleg van het huidige recht in een verschillende richting wijzen. Vergelijk
HARBERS, Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2008, TvAR 2008, p. 93-94
met betrekking tot de bepalingen over opzegging en beëindiging (art. 7:367 e.v.
BW). Men zal dan een keuze moeten maken tussen een uitleg in harmonie met
het huurrecht en een retrociperende uitleg van de huidige regeling (dat wil
zeggen in harmonie met het oude pachtrecht). Vergelijk voor argumenten voor
retrociperende uitleg H.J. SNIJDERS, Retrocipatie 1995. Soms ook zal de oplossing
gevonden kunnen worden in een uitleg van zowel het huurrecht als het pachtrecht in het licht van de principes van het algemeen deel van het vermogensrecht
(met name Boek 6 BW). Mijns inziens zou het onjuist zijn om voor dit soort
gevallen in een algemene zin een voorrangsregel te formuleren (bijvoorbeeld: ‘de
continuïteit met het oude pachtrecht gaat voor’). Bij iedere zich voordoende vraag
afzonderlijk zal men een afweging moeten maken in het licht van de belangen die
de wetgever heeft willen dienen en de systematische samenhang met andere
regels van zowel het pachtrecht als het vermogensrecht als geheel.
Ook wat betreft de verhouding tot het huurrecht is de conclusie dat het
pachtrecht een open systeem vormt, dat volop onder invloed staat van dat wat
op het eerste gezicht buiten het systeem staat.
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[11]

De invloed van het Unierecht. Op onderdelen is ook de invloed van
het recht van de Europese Unie op het pachtrecht aan te wijzen.
Die invloed heeft men te bezien tegen de achtergrond van de
positieve verplichting voor de overheidsrechter om, kort gezegd,
zo veel mogelijk het recht van de Europese Unie werking te doen
hebben.

De bedoelde positieve verplichting kan men in verband brengen met art. 4 lid 3
VEU, namelijk de plicht van de lidstaten tot ‘gemeenschapstrouw’. Vergelijk
ASSER/HARTKAMP 3-I 2015/17 e.v.
Het pachtrecht als zodanig is tot nu toe geen onderwerp van Europese
regelgeving. Beïnvloeding door het recht van de Europese Unie doet zich voor
daar waar het pachtrecht in aanraking komt met de Europese marktordening en
het Europese landbouwbeleid. De vraag of productierechten samenhangen met
het verpachte en zo ja met welke gevolgen, heeft de pachtkamer van het hof
aanvankelijk uitsluitend geplaatst in de sleutel van goed pachterschap, dus
nationaal pachtrecht. Terecht heeft het hof later de blik verlegd en zich wat
betreft die vraag aangesloten bij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG
(thans EU). Vergelijk nr. 577. Een vergelijkbare vraag wat betreft toeslagrechten
heeft het hof pas willen beantwoorden nadat het antwoord had gekregen op
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, een nieuw bewijs van de toenemende
invloed van het Unierecht op de pachtrechtspraak. Zie nr. 603. Over die toenemende invloed HARBERS, TvAR 2012, p. 159 e.v. Vergelijk ook SNIJDERS, Pacht 1993.
De bedoelde doorwerking van het Europese recht kan ook op meer subtiele
wijze plaatsvinden bij de uitleg van een wettelijke norm met een op het eerste
gezicht zuiver nationaal karakter en ook bij de uitleg van rechtshandelingen. Doel
en strekking van het recht van de Unie functioneren dan bij die uitleg als
zwaarwegende gezichtspunten. Zie met betrekking tot de uitleg van de wettelijke
norm van art. 7:361 lid 3 BW nr. 320 en met betrekking tot de uitleg van een
nieuwe pachtovereenkomst ter vervanging van een bestaande pachtovereenkomst nr. 579.
Het pachtrecht vormt aldus een systeem dat niet alleen open is in de richting
van het algemeen deel van het vermogensrecht en het huurrecht, maar ook in de
richting van het Unierecht, dat in geval van collisie voorrang heeft boven het
nationale recht.

[12]

Het pachtrecht en de constitutionalisering van het privaatrecht. Ook
de invloed van mensenrechtenverdragen is in de pachtrechtspraak
aan te wijzen, in overeenstemming met wat zich ook elders binnen
het privaatrecht voordoet.

Constitutioneel recht en privaatrecht zijn lange tijd opgevat als gescheiden
grootheden. Maar die tijd is voorbij. Vooral onder invloed van de rechtspraak
van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is het besef door-
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