
MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE BOND VAN LANDPACHTERS EN EIGEN GRONDGEBRUIKERS IN NEDERLAND
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FINANCIERINGSINSTRUMENT
Pacht is een vorm van grondgebruik die van 
groot belang is voor de financiering van het 
grondgebruik in de landbouw, een uitstekend 
middel bij bedrijfsopvolging. Pacht biedt waar-
borgen voor goed (duurzaam) grondgebruik en 
heeft daardoor raakvlakken met andere beleids-
dossiers ten aanzien van integraal grondgebruik.

GESCHIEDENIS 
In 1966 was 50% van het areaal landbouwgrond 
(reguliere) pacht, in 1999 nog 30%, in 2007 

20% en in 2017 met 250.000 hectare nog maar 
14% van het totale areaal landbouwgrond. De 
invoering van de geliberaliseerde pacht in 2007 
leidde tot tweeslachtigheid in het pachtstel-
sel. Het areaal reguliere pacht daalt jaarlijks 
aanzienlijk, terwijl het areaal geliberaliseerde 
pacht toeneemt en dus door deze toename het 
duurzaam bodemgebruik niet wordt bevorderd. 
In 2013 gaf staatssecretaris van Economische 
Zaken Henk Bleker opdracht tot evaluatie van 
de huidige pachtregeling. De kernvraag was: 
‘Zijn de huidige pachtvormen een adequaat 

financieringsinstrument voor de landbouw?’ 
Na de evaluatie van prof. Bruil in 2014 sloten 
pachters en verpachters onder leiding van de 
initiatiefnemers Snijders, Valk en Verbakel-Van 
Bommel een deelakkoord. Een deelakkoord 
omdat partijen het niet eens waren over het 
overgangsrecht. Nadien gaven de verpachters 
aan het ook niet eens te zijn over de voorgestel-
de prijskorting bij flexibele pacht. In septem-
ber 2015 presenteerden de initiatiefnemers 
Spelderholt ll met een correctieve toetsing in 
plaats van een prijskorting bij flexibele pacht en 
een compromis voor het overgangsrecht voor 
de prijsvorming van bestaande reguliere pacht. 
Dit voorstel is door LTO, NAJK en BLHB afge-
wezen, omdat de voorgestelde flexibele pacht 
nieuwe reguliere pacht te veel beconcurreert, 
het opbrengend vermogen als basis voor de 
pachtprijs was verlaten en omdat de toekomst 
van bestaande reguliere pacht onvoldoende 
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Standpunt
Minister Carola Schouten heeft in antwoord 
op vragen van Jaco Geurts (CDA) gesteld dat 
zij op korte termijn -in ieder geval nog dit 
jaar- zal uiteenzetten op welke wijze zij de 
herziening van het pachtstelsel vorm wil ge-
ven. Dat wordt tijd. Over de herziening van het 
pachtstelsel wordt al zes jaar gediscussieerd. 
De invoering van de geliberaliseerde pacht 
in 2007 leidde tot tweeslachtigheid in het 
pachtstelsel. Het areaal reguliere pacht daalt 
jaarlijks aanzienlijk, vrijkomende grond wordt 
vrijwel alleen nog in geliberaliseerde kortdu-
rende pacht uitgegeven hetgeen duurzaam 
bodemgebruik niet bevordert. Een vooraan-
staand rentmeester verwoordde de visie van 
de verpachters in een reactie op Boerenbusi-
ness als volgt: 65 (67) jaar als beëindigings-
grond en jonge boeren kunnen met flexibele 
pachtvormen vooruit!! Hij geeft hiermee aan 
waar het de verpachters om te doen is, nl. be-
eindiging van de reguliere pacht gevolgd door 
heruitgifte in flexibele pacht tegen vrije prijzen 
en beperkte looptijd (behoudens verkoop 
natuurlijk). De BLHB heeft aan de minister 
een integraal voorstel gedaan dat recht doet 
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aan de belangen van pachters en verpachters. 
Beëindigingsmogelijkheid bij pensioenge-
rechtigde leeftijd op pachtbedrijven zonder 
opvolger is voor de BLHB bespreekbaar. Bij 
heruitgifte is nieuwe reguliere pacht een aan-
trekkelijk alternatief voor pachter en verpach-
ter. De combinatie van een dan vrij overeen te 
komen pachtprijs met een langlopend contract 
met opvolgingsmogelijkheid is aantrekkelijk 
voor pachtersgezinnen en uit oogpunt van 
rendement ook voor verpachters. Flexibele 
pacht biedt het pachtbedrijf geen continuïteit 
en is alleen aantrekkelijk voor ingebruikname 
van extra grond voor een beperkte periode. 
Gelet op de machtspositie die de grondeige-
naar heeft bij de uitgifte van grond bepleit de 
BLHB dat de pachtprijs voor flexibele pacht 
alleen vrij is bij contracten voor een jaar en 
wettelijk wordt ingeperkt bij langere duur. 
Voor ingebruikgeving voor een langere maar 
toch eindige duur zijn erfpacht en eventueel 
ook loopbaanpacht geschikt. Voor hoogwaar-
dige teelten waar vruchtwisseling voor nodig 
is, bijvoorbeeld pootaardappelen en bloembol-
len blijft een- of tweejarige teeltpacht met 

een eveneens vrije pachtprijs beschikbaar. 
Bestaande pachtovereenkomsten dienen 
gerespecteerd te blijven. De BLHB heeft ook 
de landbouwvertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer geïnformeerd en wacht het standpunt 
van de minister met belangstelling af.

Piet van der Eijk 
Voorzitter BLHB

KWARTAALBERICHT AGRARISCHE GRONDMARKT 2018 - 3E KWARTAAL

Landelijk overzicht
De gemiddelde agrarische grondprijs in Ne-
derland is in het derde kwartaal van 2018 met 
bijna 6% gedaald: van 59.800 euro per hectare 
(in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per 
hectare. Dat hangt voor een belangrijk deel 
samen met een relatief grote transactie van 
grasland in landsdeel West tegen een zeer 
lage prijs. Zonder deze transactie zou de 
grondprijs zijn uitgekomen op 58.600 euro 
per hectare, 2% onder de prijs in het eerste 
kwartaal.

PRIJZEN VAN BOUWLAND EN GRASLAND
De gemiddelde prijs van grasland is in het 
derde kwartaal van 2018 met 8% gedaald tot 

51.300 euro per hectare. Exclusief de hiervoor 
genoemde transactie (met een zeer lage 
prijs), zou de gemiddelde prijs van grasland 
zijn afgenomen met bijna 3% tot 54.300 euro 
per hectare. 
De gemiddelde prijs van bouwland is in het 
derde kwartaal van 2018 opnieuw gestegen, 
van 66.700 euro in het tweede kwartaal tot 
68.800 euro per hectare, een plus van 3%. De 
prijs van snijmaïsland steeg nog meer, met 
9% tot 68.100 euro per hectare in het derde 
kwartaal. 

GRONDMOBILITEIT
In het derde kwartaal van 2018 is 5.200 

hectare landbouwgrond verhandeld, tegen 
5.800 hectare in het derde kwartaal van 2017 
(-11%). Gemeten over de laatste vier kwarta-
len (4e kwartaal 2017 tot en met 3e kwartaal 
2018) is in totaal 35.400 hectare grond in 
andere handen overgegaan, dat is een kleine 
3% minder dan de 35.800 hectare in dezelfde 
periode een jaar eerder (4e kwartaal 2016 – 3e 
kwartaal 2017). De relatieve grondmobiliteit – 
het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal 
areaal landbouwgrond – over de vier laatste 
kwartalen komt uit op 1,95%. 
Een vergelijking van de grondmobiliteit met 
die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol 
door het seizoenspatroon met weinig transac-
ties in het derde kwartaal.

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic 
Research.
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verzekerd was. In april 2016 presenteerden de 
initiatiefnemers het op Spelderholt ll geba-
seerde eindvoorstel dat door NAJK en BLHB 
verworpen is om de hiervoor vermelde redenen. 
Staatssecretaris Van Dam heeft vervolgens een 
bemiddelaar aangesteld. Bemiddelaar Hel-
doorn constateerde geen mogelijkheden te zien 
om partijen tot overeenstemming te brengen en 
adviseerde het ministerie op basis van het vol-
ledig dossier zelf met een voorstel te komen.

VOORSTEL MINISTER
De minister stelde voor de zomer: “Ik vind dat 
herziening van het pachtstelsel er onder meer 
toe moet bijdragen dat verpachters en pachters, 
vaker dan nu het geval is, elkaar kunnen vinden 
om langlopende pachtovereenkomsten af te 
sluiten. Beschikbaarheid van langlopende 
pacht is namelijk inderdaad een belang van 
(jonge) pachters. Maar ook verpachters hebben 
belangen. Een verpachter zal bij het aangaan 
van langlopende pacht een daarop afgestemd 
rendement willen behalen. Ook dat is een 
aandachtspunt. Herziening van het pachtstelsel 
heeft dus meerdere kanten en is daardoor een 
complexe opgave. Ik streef ernaar om na het 
zomerreces de Kamer nader te informeren over 
de herziening.”

HOE VERDER
De discussie gaat nu vooral over het pachtprij-
zensysteem, maar een oplossing hiervoor zou 
gepaard moeten gaan met een oplossing voor 
het pachtsysteem, met name de verdringing 
van (langlopende) reguliere door (kortdurende) 
geliberaliseerde pacht. 
•  De voordelen van reguliere pacht zijn:  
a.  Financieringsfunctie bij bedrijfsovername: 

hoge grondprijzen bemoeilijken bedrijfs-
overname. Pacht is een grondgebruiksvorm 
waarbij de verpachter zorgt voor de financie-
ring van de grond (en soms ook gebouwen) 
terwijl de pachter zich richt op de exploitatie 
van de grond. 

b.  Duurzaam grondgebruik (dit houdt een effici-
ente bedrijfsvoering in en een vanuit maat-
schappelijk (economisch, sociaal en ecolo-
gisch) oogpunt optimaal grondgebruik); 
c. Waarborgen van investeringen in grond en 
gebouwen; 
  d.  Gevolgen van Klimaatwet beter op te vangen; 
verplichtingen voor de landbouw eenvoudiger 
te effectueren. 
Reguliere pacht voorkomt hold-up en lock-in: 
hold-up betekent dat belangrijke maar ook 
noodzakelijke investeringen niet zullen plaats-
vinden, en lock-in (insluitingseffecten) vindt 
plaats als de grondgebruiker grote investerin-
gen heeft gedaan, bijv. egaliseren, draineren, 
diepploegen of omschakeling naar biologische 
landbouw en verbetering van de natuur- of 
landschapskwaliteit. Bij vertrek of op zoek 
naar een ander bedrijf of naar andere grond 

zou de pachter het profijt van de gedane in-
vesteringen in grondverbetering en gebouwen 
kwijt kunnen raken. 

• De pachtprijs van reguliere pacht staat wette-
lijk in een redelijke verhouding tot de bedrijfs-
opbrengsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering 
waarbij de redelijke belangen van de verpachter 
mede in acht worden genomen. Pachters en 
verpachters hebben in 2007 overeenstemming 
bereikt over de systematiek voor het bepalen van 
de pachtprijs (in 2010 nog aangepast). De sterke 
schommelingen in de pachtprijs leiden tot onte-
vredenheid bij verpachters bij lage pachtprijzen 
en bij pachters bij hoge pachtprijzen. 

• Om het reguliere pachtareaal te bevorderen 
kan voor nieuwe reguliere pacht van vrije grond 
een vrije pachtprijs overeengekomen worden.

• De pachtprijs van flexibele pacht dient beperkt 
te worden anders komt er geen nieuwe regu-
liere pacht tot stand. Politieke partijen (CDA, 
SGP en SP) hebben zich eerder uitgesproken 
voor pachtprijsbeperking bij flexibele pacht.

• De vraag is hoeveel lager moet de pachtprijs 
voor flexibele pacht zijn t.o.v. die van reguliere 
pacht. Naarmate de duur van het flexibele 
pachtcontract toeneemt stijgt ook de kans op 
het optreden van insluitingseffecten (uitgaande 
van een goed en duurzaam beheer van grond 
en gebouwen door de pachter). Bij een duur 
van één jaar is de kans op het optreden van het 
insluitingseffect vrijwel nul. 

VOORSTEL HERZIENING PACHTSYSTEEM
Bestaande contracten dienen gerespecteerd 
te worden. Zonder deze randvoorwaarde zal 
draagvlak voor welke verandering dan ook 
afwezig blijken te zijn.
Uitgangspunt is dat de pachtvorm met de 
meeste rechten de hoogste pachtprijs gene-
reert. Voor alle pachtvormen dient de pachtprijs 
een relatie met het opbrengend vermogen van 
de grond te hebben. Bij uitgifte van nieuwe 
reguliere pacht zal de pachter zich daar zelf 
bewust van zijn, immers hij sluit een overeen-
komst voor lange duur.

REGULIERE PACHT
Er is geen aanleiding om voor bestaande pacht 
de pachtprijs op te laten lopen naar vrije prij-
zen, voor een redelijk verpachtersrendement is 
dat gezien de investering ook niet nodig. Voor 
pachters heeft het huidige systeem de grens 
van wat aan pacht opgebracht kan worden al 
bereikt. Bestaande contracten dienen geres-
pecteerd te worden. De pachtprijssystematiek 
voor regulier verpacht los land blijft (evenals 
voor agrarische woningen en bedrijfsgebouwen) 
voorlopig ongewijzigd. Verdere optimalisatie van 
het systeem dient te worden onderzocht door 
de uitgangspunten door deskundigen te laten 
(her)beoordelen. Daarbij kan het voorstel om 
de pachtprijs van de laatste 5 jaar te middelen 
en vervolgens te indexeren op basis van de 
prijs van agrarische producten meegenomen 
worden. Om ingebruikgeving van vrije grond op 
basis van reguliere pacht te bevorderen, kun-
nen pachter en verpachter de prijs van nieuwe 
reguliere pacht vrij overeenkomen.
 
GELIBERALISEERDE OF FLEXIBELE PACHT
De pachtprijs van flexibele pacht dient beperkt 
te worden om insluitingseffecten te voorkomen. 
De verpachter dient een redelijk rendement te 
ontvangen. De prijs van flexibele pacht is alleen 
vrij voor éénjarige pacht en ligt voorts beneden 
de gemiddelde pachtprijs voor nieuwe reguliere 
pacht. 

LOOPBAANPACHT OF ERFPACHT
De pachtprijs van loopbaanpacht is vrij af te 
spreken evenals bij erfpacht de canon. Loop-
baanpacht en erfpacht voorzien in de behoefte 
aan langlopende maar toch eindige ingebruik-
geving van gronden. 

TEELTPACHT 
Teeltpacht (met vrij overeen te komen pacht-
prijs) blijft mogelijk voor bepaalde 1 à 2-jarige 
teelten die vruchtwisseling nodig hebben bijv. 
pootaardappelen en bloembollen.

Met deze oplossingsrichting voor de belangrijk-
ste knelpunten in het pachtdossier draagt de 
BLHB mede bij aan een integrale visie op het 
landbouwbeleid. 
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Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een on-
afhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 
vijftig vrijwilligers in heel Nederland die een 
luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. 
Piet Boer, voorzitter Stichting Zorg om Boer en 
Tuinder: “Ondernemers die zich zorgen maken, 
twijfelen over de richting die het bedrijf op 
moet, zorg hebben over de financiële situatie 
of met andere vragen zitten, kunnen bij ZOB 

terecht. Onze vrijwilligers kennen de sector 
van binnenuit en zijn deskundig in het vinden 
van de beste, bij uw situatie passende, hulp.” 

PACHT
Voor pachters zijn er soms specifieke proble-
men. Ze hebben te maken met eisen van de 
verpachter en met de regels van de Pachtwet. 
Verder is het voor pachters veel moeilijker 
om een buffer op te bouwen voor bijvoorbeeld 
een financiële tegenvaller, het kopen van een 
huis na bedrijfsovername of -beëindiging of 
aanvullend pensioen. Voorts kan de pachter de 
waardevermeerdering van bijvoorbeeld grond 
of rechten bij bedrijfsbeëindiging niet te gelde 
maken. Ook is het op een pachtbedrijf soms 
moeilijker om een alternatief te ontwikkelen 
voor een aanvullend inkomen met bijvoorbeeld 
een tweede tak.

AGRARISCHE ERVARINGSDESKUNDIGEN
Piet Boer: “We zien steeds vaker dat boer 
blijven voor de rest van je werkzame leven niet 
meer vanzelfsprekend is. Allerlei ontwik-
kelingen in de land- en tuinbouw hebben hun 
invloed op het individuele bedrijf. Op allerlei 
momenten moeten ondernemers keuzes 
maken, al dan niet gedwongen door externe 
omstandigheden en dat vraagt het nodige van 
ondernemer en gezin. De kunst is om vroeg-
tijdig naar oplossingen te zoeken, maar soms 
ontbreekt het simpelweg aan kracht om dit 
zelfstandig te doen. Onze vrijwilligers kunnen 

Erover praten helpt. 
Bijvoorbeeld bij:
•  Onverwachte gebeurtenissen of tegenval-

lende resultaten;
• Lichamelijke of psychische klachten;
•  Problemen in het opvolgingstraject of geen 

opvolger;
• Slechte financiële vooruitzichten;
•  Nieuwe regelgeving die u dwingt tot grote 

investeringen die u niet (meer) wilt of kunt 
doen;

• Gevolgen van ingrijpende dierziektes;
•  Slepende conflicten met overheid of contro-

lerende instanties;
• Stoppen of doorgaan met het bedrijf.

Aanleiding voor de 
hulpvraag (in 2017):
• financiën 28 procent
• familie en gezin 20 procent
• gezondheid 15 procent
• stoppen 11 procent
• overname opvolging 10 procent
• hoe verder 6 procent
• regelgeving 6 procent
• bedrijfsvoering en huisvesting 4 procent

Activiteiten van 
vrijwilligers in 2017:
• 61 telefoongesprekken
• 118 hulpvragen
• 338 keukentafelgesprekken
• 399 totaalgesprekken

helpen om weer zicht op de situatie te krijgen 
en samen op zoek te gaan naar oplossingen en 
keuzes. Alle getrainde vrijwilligers zijn goed 
bekend met of komen uit de agrarische sector 
en beschikken over een uitgebreid inzetbaar 
netwerk. Deze zogeheten ervaringsdeskundig-
heid maakt de herkenning groot en de drempel 
om in gesprek te gaan laag. Wie zich met een 
vraag bij Zorg om Boer en Tuinder meldt, kan 
erop rekenen dat deze vertrouwelijk wordt 
behandeld.”

WERKWIJZE
Zorg om Boer en Tuinder werkt vanuit vier 
regio’s. Elke regio heeft een coördinator, 
die als eerste contactpersoon fungeert. De 
coördinator zoekt voor boeren en tuinders de 
vrijwilliger die het beste bij de situatie past. 
De ondernemers kunnen hun vragen ook via 
e-mail en telefonisch (desgewenst anoniem) 
stellen. Ook voert Zorg om Boer en Tuinder 
telefonisch ‘luisterend oor’-gesprekken of 
bezoeken zij boeren en tuinders thuis voor 
een keukentafelgesprek. Met steun van de 
vrijwilligers ontwikkelen boeren en tuinders 
een aanpak om de regie weer in eigen handen 
te krijgen. Desgewenst verwijzen vrijwil-
ligers door naar deskundigen met specifieke 
expertise, bijvoorbeeld op gebied van financiën 
of pacht. De diensten van Zorg om Boer en 
Tuinder zijn gratis voor de hulpvragers.

BESTAANSRECHT
Al dertig jaar speelt de landelijke stichting 
Zorg om Boer en Tuinder een rol van beteke-
nis. “Door de toenemende druk op de agra-
rische sector is onze rol nog steeds relevant 
en neemt zelfs in belang toe”, stelt voorzitter 
Piet Boer. “Organisaties als BLHB, Bond van 
Landpachters en Eigen Grondgebruikers, zijn 
voor ons relevante doorverwijzers. Zij kunnen 
helpen bij het signaleren en oplossen van boe-
renproblemen. Die betrokkenheid kunnen onze 
vrijwilligers benutten in de ondersteuning van 
de boeren en tuinders zodat deze onderne-
mers de toekomst in kunnen op een manier die 
bij hen past. In pachtsituaties kunnen zowel 
de pachter als de verpachter voordeel hebben 
bij de inzet van Zorg om Boer en Tuinder. De 
verpachter heeft er ook alle belang bij dat de 
pachter een financieel gezond bedrijf houdt, 
doorgeeft of achterlaat.”
Wilt u meer weten of contact opnemen met Zorg 
om Boer en Tuinder? Bezoek dan de website 
www.zorgomboerentuinder.nl en bekijk hier de 
contactgegevens of stuur een e-mail naar  
info@zorgomboerentuinder.nl. 

Alle vrijwilligers van Zorg Om Boer en Tuinder 
zijn goed bekend met de agrarische sector. 
(Foto: Hans Menop)

Zorg om Boer en Tuinder 
biedt een luisterend oor
DE LAND- EN TUINBOUW VERANDERT SNEL. DIT RAAKT IEDERE AGRARISCHE 

ONDERNEMER EN MEER SPECIFIEK PACHTERS, ERFPACHTERS EN OVERIGE 

GRONDGEBRUIKERS. ZE STAAN SOMS VOOR MOEILIJKE KEUZES IN HET BEDRIJF, 

VOOR HET GEZIN EN VOOR ZICHZELF. STICHTING ZORG OM BOER EN TUINDER 

HELPT ONDERNEMERS OP EEN KRUISPUNT OM RICHTING TE BEPALEN.
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Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in 
ontwikkeling
Het onttrekt zich aan het beeld van de gemid-
delde boer, maar er is een nieuw Gemeen-
schappelijk Landbouw Beleid (GLB) in de 
maak: de contouren worden steeds scherper. 
Dat nieuwe beleid gaat veel gevolgen hebben 
voor alle boeren in Europa, zeker ook voor de 
Nederlandse boer. Het nieuwe beleid gaat in 
per 2020 en beslaat de periode 2020-2027. De 
EU-lidstaten zijn het nog niet eens over het EU-
budget voor deze periode, maar duidelijk is wel 
dat het landbouwbudget naar beneden gaat. 
Hoeveel dat is, is verschillend per land. Voor 
Nederland is de korting van 2019 naar 2020 on-
middellijk bijna 4 %. Voor de hele periode 7%. 
Hoewel er nog veel onduidelijk is, is een ding 
helemaal helder: de toeslagbedragen gaan 
dalen en voor sommigen flink dalen.

VERSCHUIVING VAN HET ACCENT
Niet langer staat het produceren van voedsel 
centraal, zaken als klimaat en biodiversiteit 
gaan een belangrijk doel worden van het nieuwe 
GLB. Daarnaast gaan begrippen als subsidia-
riteit en conditionaliteit een grote rol spelen. 
Ieder EU-land krijgt de vrijheid op een geheel 
eigen wijze de EU-doelen te bereiken: het woord 
subsidiariteit geeft dat aan. Verder wordt land-
bouwondersteuning slechts onder voorwaarden 
gegeven: dit heet conditionaliteit. De toeslagen 
die ooit in het leven geroepen zijn als compen-
satie voor de prijsdalingen, moeten nu opnieuw 
worden ‘verdiend’ met maatregelen op bedrijfs-
niveau die klimaat en biodiversiteit bevorde-
ren. Nederland wil in dit kader van de huidige 
toeslagrechten af. Doordat de rechten per ha 
uiteindelijk overal evenveel waard zijn, verdwijnt 
de noodzaak voor het werken met rechten 
waarvan de betaling moet worden aangevraagd. 
De verhandelbaarheid van de rechten verdwijnt 
dan eveneens. De discussie over de vraag van 
wie de toeslagbedragen zijn, verdwijnt eigenlijk 
ook: enerzijds heeft het EU-parlement opnieuw 
de voorwaarde gesteld dat alle toeslagen bij de 
actieve landbouwer terecht moeten komen en 
niet bij de eigenaar van land die zelf geen boer 
is; anderzijds omdat de boer voor de toeslagbe-
dragen een prestatie zal moeten leveren. 

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID?
Het nieuwe stelsel betekent eigenlijk dat het 
‘gemeenschappelijke’ van het gemeenschap-

pelijk landbouwbeleid zoals we dat nu ken-
nen, voor een belangrijk deel zal verdwijnen. 
Weliswaar blijft het stelsel met twee zuilen 
gehandhaafd, een met directe betalingen en 
een tweede zuil met o.a. plattelandsontwik-
keling. De lidstaten mogen echter, binnen 
grenzen, schuiven tussen de eerste en de 
tweede zuil. Ook de uitgaven voor het stimu-
leren van de intrede van jonge boeren kennen 
een minimumgrens, maar de lidstaten mogen 
deze verhogen binnen de gegeven budgettaire 
ruimte. De productievoorwaarden binnen de EU 
kunnen sterk gaan verschillen. De doelen zullen 
voor alle lidstaten hetzelfde zijn, de weg naar de 
doelen mag iedereen zelf kiezen. 
Het systeem van een subsidiebedrag per ha 
blijft voor een deel bestaan, maar zal veel lager 
worden dan het huidige. Dit zal mede afhangen 
van de variant die in Nederland wordt gekozen. 
Hoe meer zwaarte we in Nederland aan de 
maatschappelijke diensten geven, hoe lager de 
basis-Ha-toeslag zal zijn. Het nieuwe stelsel 
zal grofweg gaan bestaan uit een basisuitkering 
per ha, een extra bedrag voor vergroening (eco-
schema’s) die verder zal gaan dan de huidige 
vergroeningsmaatregelen, en in Nederland 
vermoedelijk een derde laag die kan worden 
verdiend door in collectieven de goede dingen 
te gaan doen. Wat die goede dingen zijn moet 
nog worden ingevuld, maar daar wordt wel hard 
over nagedacht.

ECO-SCHEMA’S
De lidstaten moeten in de strategische plannen 
die ze bij de EU moeten indienen, aantonen 
dat ze de klimaatdoelen van het nieuwe GLB 
gaan halen. Daarvoor moeten ze laten zien dat 
de maatregelen die ze nemen een voldoende 
klimaatscore halen. Hoe zwaarder de maat-
regel, hoe meer punten ze kunnen verdienen. 
Maar in een systeem waarbij de boeren kunnen 
kiezen op welke maatregelen ze intekenen of 
niet, hangt de totaalscore natuurlijk ook af van 
het totaal aantal hectares dat door de maatre-
gel wordt bereikt. De eco-schema’s gaan zwaar 
meetellen in de eindscore waarmee wordt 
bepaald of een lidstaat de klimaatdoelen wel of 
niet gehaald heeft. Omdat het nemen van maat-
regelen de boer geld gaat kosten, is het niet te 
verwachten dat boeren maatregelen die een 
negatief saldo opleveren erg vaak zullen kiezen. 

Omdat de basispremie daalt en de vergroe-
ningsmaatregelen relatief belangrijker worden, 
komt onmiddellijk de vraag op wat die eco-
schema’s dan gaan inhouden. Hiervoor is een 
aantal maatregelen die voorwaarden voor goede 
landbouw en een goed milieu moeten gaan 
vormen.
Voorbeelden zijn het instellen van bufferstroken 
langs waterlopen (van 1 tot 5 m), beschermen 
van blijvend grasland in de vorm van 60% gras-
land, 20% grasklaver en 20% maïs in de rotatie, 
minimale grondbewerking of het niet meer 
ploegen van grasland in natura-2000-gebieden. 
Kruidenrijk grasland zou dat ook kunnen zijn. 
Voor de akkerbouw kunnen we denken aan het 
verminderen van het percentage hakvruchten 
in het bouwplan. Maximaal 30% hakvruchten 
in de zware variant en meer rustgewassen. Het 
buiten gebruik stellen van oppervlakten met 
het doel de biodiversiteit te bevorderen kan 
ook van 7% tot 10% in de zware variant. Ook 
kunt u denken aan peilverhoging en nutriën-
tenmanagement. Daarnaast zijn er nog talrijke 
maatregelen die in de agrarische sector zeker 
niet met algemene instemming zullen worden 
begroet. 
In alle gevallen lijken de maatregelen te wijzen 
op extensivering. Extensivering zal op korte 
termijn geld gaan kosten dat niet door de 
opbrengsten van het nieuwe GLB gedekt zal 
worden. Een van de doelen van het nieuwe 
GLB (het ondersteunen van het inkomen van 
de boer) is duidelijk van onderschikt belang 
geworden. Het nieuwe GLB vindt het bijdra-
gen aan klimaat en biodiversiteitsdoelen erg 
belangrijk, maar hanteert gelijktijdig de rand-
voorwaarde dat geproduceerd moet worden in 
open concurrentie op de wereldmarkt. Dit zal 
niet helpen om het aantal jonge boeren, ook 
een aandachtspunt van het nieuwe GLB, te la-
ten toenemen. Op verzoek van de Tweede Ka-
mer is een verkenning gedaan naar de effecten 
door de WER. Uit de verkenning blijkt dat de 
bedrijven waar nu een relatief hoog aandeel 
toeslagen deel uitmaakt van het inkomen, te 
maken kunnen krijgen met een significante 
inkomensdaling. Het zal zeker interessant zijn 
om te zien hoe minister Schouten haar visie, 
waarin zij een eerlijk inkomen voor de boer 
belangrijk acht, aan het nieuwe GLB weet te 
koppelen.  
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INBRENG
In de landbouw gaan ouders vaak een samen-
werking aan met hun kind. De ouders hebben op 
hoofdlijnen drie keuzes voor de wijze waarop zij 
de goederen die tot de onderneming behoren, 
inbrengen in de vennootschap onder firma die zij 
met hun kind aangaan:

• inbreng van gebruik en genot;
• inbreng van economische eigendom;
• inbreng van juridische eigendom.

Het inbrengen van uitsluitend het gebruik en ge-
not is de meest lichte vorm van samenwerking. 
De ouders blijven dan doorgaans eigenaar van de 
goederen en zij behouden volledig recht houden 
op de waardeverandering van de betreffende 
goederen. 
Als de economische eigendom van goederen 
wordt ingebracht, gaat het kind ook delen in de 
waardeveranderingen van de goederen. Deze 
goederen komen op de balans van de vennoot-
schap te staan.
Het inbrengen van de juridische eigendom gaat 
nog een stapje verder. Het kind wordt dan ook 
juridisch mede-eigenaar van de ingebrachte 
goederen.
Vaak kiest men ervoor om alle roerende zaken 
(zoals machines) juridisch en economisch in te 
brengen. Bij de inbreng van onroerende zaken 
(gebouwen en grond) kiezen de ouders dan voor 
inbreng van gebruik en genot of voor inbreng van 
economische eigendom, afhankelijk van de vraag 
of de ouders willen dat het kind ook al gaat delen 
in de waardeveranderingen.
Bij de inbreng van economische of juridische 
eigendom moet inkomstenbelasting betaald 
worden over de stille reserves (het verschil tussen 
de werkelijke waarde en de boekwaarde) in de be-
treffende goederen. Om dat te voorkomen wordt 
in het vennootschapscontract meestal vastgelegd 
dat de goederen ingebracht worden voor de fis-
cale boekwaarde, onder voorbehoud van de stille 
reserves in het goed (maximaal de stille reserves 
die er op dat moment zijn). De huidige stille reser-
ves blijven dan aan de ouders toekomen.

WINSTVERDELING
In het vennootschapscontract wordt de winstver-

deling vastgelegd. Van belang is dat de winstver-
deling recht doet aan wat ieder van de vennoten 
inbrengt. Dat kan bijvoorbeeld door bij de 
winstverdeling eerst ‘vergoedingen vooraf’ toe te 
kennen. De volgende vergoedingen zijn mogelijk:
-  vergoeding voor de inbreng van gebruik en 

genot van bepaalde goederen;
-  vergoeding voor (meer) arbeid;
-   een rentevergoeding over het kapitaal dat ieder 

van de vennoten in de vennootschap heeft.
Vervolgens moeten vennoten bepalen in welke 
verhouding zij de winst, die resteert na toeken-
ning van de vergoedingen vooraf, verdelen. Het is 
mogelijk om voor de gerechtigdheid tot toekom-
stige stille reserves (het recht op toekomstige 
waardeveranderingen) een andere verdeling te 
kiezen dan voor de verdeling van de jaarlijkse 
(rest)winst. Te denken valt hierbij in het bijzonder 
aan de toekomstige waardeveranderingen van de 
landbouwgrond. 
Ook voor de verdeling van de fiscale investe-
ringsaftrek kunnen vennoten, binnen zekere 
grenzen, een afzonderlijke verdeelsleutel over-
eenkomen. 
Partijen hebben grote vrijheid ten aanzien van 
de wijze waarop zij de winst verdelen. Wel zal de 
belastingdienst kritisch kunnen zijn bij een al 
te opzichtige fiscaal gedreven verdeling van de 
winst. De winstverdeling moet wel zakelijk zijn. 
In de praktijk wordt nog wel eens gezegd dat 
het verstandig is om tijdens de samenwerking 
de toekomstige bedrijfsopvolger alvast flink 
vermogen te laten opbouwen met het oog op de 
toekomstige bedrijfsovername. Hoe effectief dit 
werkelijk is zal mede afhangen van de bepa-
lingen in het vennootschapscontract over die 
toekomstige bedrijfsovername.

Overnemingsrechten
EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
In het vennootschapscontract bepalen venno-
ten doorgaans wanneer de vennootschap weer 
eindigt. Dat kan zijn op een vooraf vastgesteld 
tijdstip waarop partijen vinden dat de bedrijfs-
overdracht werkelijk kan plaatsvinden, bijvoor-
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beeld bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, 
en uiteraard bij overlijden van een vennoot.

VOORTZETTING EN OVERNEMING
Vervolgens regelen de vennoten, afhankelijk van 
onder welke omstandigheden de vennootschap 
eindigt, wie van hen het recht heeft om de onder-
neming voort te zetten. Aan dat voortzettingsrecht 
worden vervolgens overnamerechten gekoppeld: 
zo krijgt de bedrijfsopvolger aanspraak jegens de 
ouders op toedeling van de gehele onderneming. 
Die aanspraak is rechtens afdwingbaar, maar 
men streeft over het algemeen natuurlijk naar 
een overname in goed overleg.
Overeengekomen overnamerechten werken 
ook bij overlijden van een vennoot. Zo kan 
bij overlijden van een ouder de andere ven-
noot (bedrijfsopvolger) zich jegens de andere 
erfgenamen beroepen op de bepalingen uit het 
vennootschapscontract. De erfgenamen zijn im-
mers als ‘rechtsopvolgers onder algemene titel’ 
gebonden aan dat contract. Het is goed om hierbij 
op te merken dat een vennootschapscontract de 
bedrijfsopvolger in geval van overlijden een ster-
ker recht geeft dan als de ouders alleen in hun 
testament zouden regelen dat het bedrijf na hun 
overlijden naar de beoogde opvolger gaat. Het 
vennootschapscontract is immers een overeen-
komst waar de ouder niet zomaar eenzijdig weer 
van af kan, terwijl een testament wel te allen tijde 
weer door de testateur kan worden aangepast. De 
overdracht zal meestal bij de notaris plaatsvinden, 
alleen al omdat de onroerende zaken (de ‘regis-
tergoederen’) alleen via de notaris kunnen worden 
overgedragen. Deze regelt dan meestal ook alle 
overige formaliteiten, zoals het overschrijven van 
(productie)rechten, de registratie in het Handels-
register van de Kamer van Koophandel en (in het 
verlengde daarvan) de registratie bij de Rijks-
dienst voor ondernemend Nederland (RVO).

WAARDERING BIJ OVERNAME
Het wellicht meest heikele punt van het (agra-
risch) vennootschapscontract is de waardering 
van de onderneming en de bepaling van de 
overnamesom. Bij grondgebonden landbouwbe-

IN DE VORIGE LANDPACHTER BESCHRE-
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OVER PERSONENVENNOOTSCHAPPEN. 
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Het komt! Wat komt? De zwartepietendiscussie? De Sint, kerst-
bomen in november? Ja, dat ook allemaal. Maar wat komt is het 
standpunt over pacht van minister Schouten. Dat heeft ze beloofd 
toen Jaco Geurts van het CDA er bij de behandeling van de be-
groting van LNV naar vroeg. “Wanneer gaat de minister de knoop 
doorhakken over het reguliere-pachtbeleid?” vroeg hij. “Ik zal op 
korte termijn- in ieder geval dit jaar- in een brief aan de Kamer 
uiteenzetten op welke wijze ik de herziening van het pachtstelsel 
vorm ga geven”, antwoordde zij. Is dat iets opmerkelijks? Ja, zeker 
wel. Ik weet dat het standpunt over pacht ook al vaak door haar 
voorgangers is aangekondigd, maar dat kwam dan steeds niet. En 
als haar voorgangers al iets over pacht zeiden waar iets stand-
puntachtigs in te bespeuren was, dan was het steeds iets anders 
dan de keer daarvoor en bovendien vaak raadselachtig geformu-
leerd. Haar voorgangers wilden graag dat pachters en verpachters 
het zelf zouden oplossen en de Kamerleden wilden dat eigenlijk 
ook heel graag. Want ze wisten het allemaal: pacht is oorlog. Be-
ter van afblijven, dan kon je met iedereen goede vrienden blijven. 
Pacht vier jaar lang overlaten aan de pachters en verpachters 
heeft alleen duidelijk gemaakt dat pachtersbelangen bij LTO niet in 
goede handen zijn.
Waarom het nu wel gaat lukken is omdat Carola Schouten de 
‘Visie’ toetssteen van haar handelen heeft gemaakt. Dat maakt 
dat het bepalen van een standpunt een stuk eenvoudiger wordt. 
De herziening moet gaan passen in het streven naar duurzaam 
gebruik van de bodem, biodiversiteit en in het streven om de boer 
met een redelijk inkomen te belonen voor zijn inspanningen. Het 
staat allemaal in de Visie. Gaat dat betekenen dat we nog meer 
korte pacht bij inschrijving krijgen? Niet voordehandliggend, zou 
je denken. Korte pacht moedigt aan om alleen te halen en niets te 
brengen. De verpachter wil de hoogste prijs, de boer de maximale 
opbrengst met de minimale kosten. Wortelonkruiden, bodemver-
dichting en zaken als drainage zijn voor de volgende gebruiker. 
Korte pacht is een uitnodiging om de grond kapot te maken.
Gaat een bodempaspoort, wat volgens de verpachters het redmid-
del van de korte pacht is, dat voorkomen? Nee, natuurlijk niet. Als 
we echt de toestand van de bodem willen verbeteren dan is het 
vaststellen van alleen de minerale toestand niet voldoende. Dan 
wil je weten hoe het bodemleven zich ontwikkelt, hoe het gaat met 
zaken als de verhouding van schimmels en bacteriën. Daar aan 
werken kost tijd en vraagt veel. Korte pacht met een bodempas-
poort gaat daar niet voor zorgen.
Het is duidelijk. Carola Schouten kan in het licht van de Visie maar 
één kant op. De lange relatie tussen grond en gebruiker moet 
worden bevorderd en gekoesterd. Dat is de minimale voorwaarde 
voor een gezonde bodem. Boer en bodem in een symbiotische re-
latie met elkaar verbonden. Boer en grond zorgen voor elkaar en 
zijn met elkaar in harmonie. Van generatie op generatie voor het 
welbevinden van allen. O ja, en ook graag fatsoenlijke prijzen voor 
de producten zodat de boer zich kan concentreren op de lange ter-
mijn in plaats van zich bezig te houden met de vraag of zijn bedrijf 
het volgende jaar wel zal halen.
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drijven zal het meestal niet mogelijk zijn dat de bedrijfsopvolger uit de 
familiekring in staat is om op basis van de marktwaarde de onder-
neming over te nemen. Daarvoor is de verhouding tussen de markt-
waarde van met name landbouwgrond en productierechten (denk aan 
fosfaatrechten) en het rendement van de onderneming te scheef.
Ook een bedrijfsopvolger die tijdens de samenwerking een flink kapi-
taal heeft kunnen opbouwen, zal desalniettemin aan het eind van de rit 
niet in staat zijn het aandeel van de ouders in de onderneming op basis 
van marktwaarde over te nemen.
Daarom wordt meestal gewerkt met waardebegrippen als ‘waarde in 
verpachte staat’, ‘waarde going concern’ of ‘agrarische waarde’. Deze 
waardebegrippen hebben allemaal zo hun eigen specifieke kenmerken. 
Kern van de zaak is echter dat gewaardeerd wordt op basis van het 
rendement van de onderneming en niet op basis van de marktwaarde 
van de diverse onderdelen van de onderneming. Dit leidt doorgaans tot 
een forse afwaardering van de onderneming.
Ook kunnen vennoten ervoor kiezen dat de ouders de grond eerst gaan 
verpachten aan de bedrijfsopvolger, waarna deze in de toekomst met 
zijn rechten als pachter op enig moment de grond kan overnemen voor 
de waarde in verpachte staat. Wij maken de kanttekening dat hierbij de 
ingewikkelde discussie speelt of de verpachting in dit geval fiscaal als 
zakelijk is aan te merken en zo ja, hoe het dan zit met het zogenoemde 
‘pachtersvoordeel’ dat dan in de toekomst bij de bedrijfsopvolger 
ontstaat. Het voert te ver om dat op deze plaats verder uit te werken. 
Goede advisering is hierbij zonder meer geboden.
Het burgerlijk wetboek schrijft voor dat als een overnamebeding bij 
overlijden voorziet in een lagere dan een redelijke tegenprestatie, dat 
beding in een notariële akte moet worden vastgelegd. Feitelijk behelst 
een dergelijk beding dan immers een making die eigenlijk in een testa-
ment thuishoort. 
Ook vanuit de positie van de andere kinderen is de vraag gerezen of in 
de lagere waardering bij overname geen schenking besloten ligt waar 
broers en zussen in de toekomst tegen op kunnen komen vanuit hun 
wettelijk erfdeel (hun legitieme portie). Kinderen kunnen immers maar 
voor de helft van hun wettelijk kindsdeel ‘onterfd’ worden.
In de rechtspraak van de Hoge Raad is terug te vinden dat een over-
nemingsbeding tegen de ‘agrarische waarde’ onder omstandigheden 
geen schenking behelst richting de bedrijfsopvolger en wellicht ook 
gezien kan worden als een ‘redelijke tegenprestatie’.
De agrarische waarde is de waarde waarbij nog juist een lonende 
exploitatie mogelijk is. Deze waarde wordt feitelijk gebaseerd op de 
resterende financieringscapaciteit van de onderneming. Dat vergt 
rekenwerk bij de bepaling van de overnamesom.

MEERWAARDECLAUSULE
In samenhang met het recht op overneming tegen een lagere, op het 
rendement gebaseerde waarde, vergt tenslotte de meerwaardeclau-
sule alle aandacht. Bijna altijd zal bepaald worden dat als de opvolger 
de onderneming overneemt tegen een lagere waarde dan de markt-
waarde, hij het verschil alsnog geheel of gedeeltelijk moet betalen 
als hij binnen een bepaalde periode na de overname de onderneming 
niet langer voortzet. De clausule hangt dus volledig samen met de 
waardering bij overname en onderstreept dat de lagere waardering is 
gebaseerd op de gewenste continuïteit van de onderneming en niet op 
gewenste bevoordeling van de bedrijfsopvolger.
De uitwerking van deze clausule is maatwerk en zal telkens weer uit-
gebreid met de betreffende familie besproken moeten worden. Nauw-
keurige formulering van de clausule is geboden, zodat in de toekomst 
geen onenigheid bestaat over de uitleg en werking van de clausule. 
Het opstellen van een goed agrarisch vennootschapscontract is dus 
maatwerk en behelst veel meer dan het alleen invullen van een model-
contract. 
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•  Ing. A.F. van Rozen 

Emdaborg 26, 9751 SJ Haren 

06 - 513 795 60 

dvrozen@outlook.com

Advisering BLHB

Tijdig advies vragen en een goed archief
ADVIES
De regels voor de pacht zijn com-
plex. Ook wijzigen onderdelen van de 
pachtregeling soms. Voor leden van 
de BLHB is het van belang om tijdig 
advies te vragen.  
Het belang van het grondgebruik voor 
de bedrijfsvoering neemt toe. Niet 
alleen voor de praktische bedrijfs-
voering, maar ook door de koppeling 
met de andere wet- en regelgeving. 
Voor het bedrijf is het noodzakelijk de 
zaken goed voor elkaar te hebben. 
Onze leden stellen de BLHB veel 
vragen over het voorkeursrecht, me-
depacht, indeplaatsstelling, pachtprij-
zen, natuurpacht, onderverpachting, recht van 
opstal, pachtopzegging, etc.. Dit bewijst dat de 
praktijk in beweging is en u behoefte hebt aan 
advies.
Tijdig advies inwinnen geeft u meer mogelijk-
heden en meer kans op een goede oplossing. 
U weet dan waar u aan toe bent en u kunt op 
tijd handelen.
Het is opvallend dat veel leden een advies vaak 
niet op tijd aanvragen. Het nadeel daarvan is 
dat er soms termijnen zijn verlopen, afspraken 
worden gemaakt die problemen voor de pacht-
overeenkomst opleveren en/of de onderhande-
lingspositie verslechteren. 
Over het algemeen is de verpachter goed 
geïnformeerd. Hij heeft een rentmeester in 

dienst, van wie 
verpachting (bijna) zijn 
dagelijks werk vormt of die zich goed laat 
informeren. 
Gezien het belang van uw bedrijf is het u als 
pachter ook aan te raden u goed te laten 
informeren. Het advies is dan ook: zorg dat u 
zaken goed voor elkaar hebt en aarzel niet om 
u te laten adviseren. Ook de Bond kan u van 
dienst zijn.

PACHTARCHIEF OP ORDE 
De pachtovereenkomst en de opeenvolgende 
en aan elkaar gekoppelde wijzigingsovereen-
komsten zijn schriftelijke en door de grondka-

mer goedgekeurde dossierstukken. 
Ook de correspondentie met de ver-
pachter - waaronder de facturen van 
de pachtprijs, ook hele oude - kunnen 
belangrijke stukken zijn. Schriftelijke 
afspraken uit het verleden zijn vaak 
van groot belang. U moet ze dus wel 
terug kunnen vinden.
Te vaak blijkt in de praktijk dat pach-
ters hun dossier niet op orde hebben. 
Op een actie van de verpachter moet 
u als pachter tijdig en gericht reage-
ren. Door het ontbreken van schrifte-
lijke stukken loopt u het risico de in 
de pachtregel opgenomen termijnen 
te missen of niet goed in te schatten. 
Dit kan tot bijzonder vervelende situ-
aties leiden met soms fatale gevolgen 
zoals pachtbeëindiging. 

Het advies is ‘zorg voor een goede archive-
ring’. Een aandachtspunt is om bij pachtop-
volging ook het dossier van de ouder mee over 
te nemen. Het kopen van een ordner of een 
ander hulpmiddel is niet de beperkende factor. 
Goede archivering voorkomt gewoon veel 
problemen.
Uiteraard is het overbodig te melden: leg 
ontvangen stukken (aangetekende brieven) 
van de verpachter niet op een stapel. Kom 
direct in actie, beoordeel of u iets moet doen 
en geef daar uitvoering aan. Vraag zo nodig 
tijdig advies in. 


