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ters en eigen-grondgebruikers in Nederland. Daarbij staat de grondgebonden 
landbouw centraal.
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schappelijk debat over de pachtwetgeving en wendt de BLHB haar invloed aan in 
de politieke discussie over pacht.
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en grondgebruik.
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BOND VAN LANDPACHTERS
EN EIGEN-GRONDGEBRUIKERS
IN NEDERLAND (BLHB)

Secretariaat:
BLHB
Hoofdweg 68
7782 PP De Krim
Telefoon 0524-571850
E-mail: info@blhb.nl
Web: www.blhb.nl

Foto omslag: Paul Paris 2008, Polder de Biesbosch, Eiland van Dordrecht

Vormgeving en productie: Wageningen Academic Publishers



Pacht als vorm van grondgebruik  3

voorwoord

De Bond van landpachters en hypotheekboeren (BLHB) werd op 22 september 1922 
opgericht in Tzummarum in Friesland. Inmiddels is de naam gewijzigd in Bond van 
landpachters en eigen-grondgebruikers en bestaat de BLHB (de afkorting is hetzelfde 
gebleven) 90 jaar in september 2012. Een mooie gelegenheid voor het uitbrengen 
van een pachtvisie om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de pachtwet-
geving en daarmee aan de instandhouding van de pacht in Nederland. Pacht is 
springlevend! Naar schatting de helft van de grondgebonden landbouwbedrijven 
heeft met pacht te maken. Reguliere pacht biedt de beste waarborgen voor een 
duurzaam grondgebruik. De pachter geniet wettelijke bescherming onder andere 
op het gebied van continuïteit en pachtprijs. Het rendement voor de verpachter is 
verzekerd enerzijds door de waardevastheid van zijn bezit en anderzijds door een 
zeker rendement uit de pachtprijs. Ook voor familiebedrijven is pacht een belangrijk 
instrument voor bedrijfsovername en bedrijfsuitbreiding. De pachtprijzen hebben 
de laatste jaren een verontrustende stijging meegemaakt volgens de pachters, de 
verpachters spreken liever van een inhaalslag. Wat daar ook van zij, alle reden 
om ook de systematiek van pachtprijsberekening en de fiscale behandeling van 
pacht mee te nemen in de evaluatie. De BLHB wenst haar visie op pacht – die kort 
samengevat neerkomt op een pleidooi voor behoud, verbetering en uitbreiding van 
reguliere pacht – wetenschappelijk te onderbouwen. Het wiel behoefde niet opnieuw 
uitgevonden te worden. Over pacht is al veel geschreven. In “Pacht als vorm van 
Grondgebruik (2009)” geeft dr. ir. L.H.G.Slangen een heldere analyse van het insti-
tuut pacht onder invloed van de toenemende liberalisering, de ontwikkeling van het 
pachtareaal en de systematiek van berekening van de pachtprijzen. Met gepaste 
trots presenteert de BLHB dan ook hierbij een heruitgave van “Pacht als vorm van 
grondgebruik” als onderbouwing van de hiernavolgende standpunten.

ir P.J. (Piet) van der Eijk, voorzitter BLHB
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inleiding

Met ingang van 1 september 2007 is het pachtrecht opgenomen in titel 7.5 van 
het Burgerlijk Wetboek. De BLHB constateert dat sindsdien de pachtprijzen sterk 
zijn gestegen en dat het areaal reguliere pacht evenals in de voorafgaande periode 
gestaag afneemt. Doel van de wijzigingen in de wet, waarbij de geliberaliseerde 
pacht is geïntroduceerd is onder andere geweest de terugloop van reguliere pacht 
en de toename van grijze pacht een halt toe te roepen. Beide doelstellingen blijken 
echter niet gehaald te zijn. Staatssecretaris Bleker heeft op verzoek van de vaste 
commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 15 juni 2012 in een 
brief aan de Tweede Kamer toegezegd de evaluatie van het nieuwe pachtrecht in de 
tweede helft van dit jaar te starten.

Ook bij het ingaan van de nieuwe wetgeving waren er al twijfels over de uitwerking. 
Deze zijn in 2008 door dr. ir. L.H.G.Slangen1 uiteengezet in zijn preadvies “Pacht: 
stand van zaken en toekomst”, voor de jaarvergadering van de vereniging Agra-
risch recht. In 2009 heeft Slangen zijn visie nader uitgewerkt in “Pacht als vorm 
van grondgebruik”2. Zijn visie blijkt thans geheel te zijn bewaarheid en dient als 
wetenschappelijke onderbouwing voor de pachtvisie van de BLHB.

grondgebruik en pacht

Voor agrarisch gebruik van grond is het niet noodzakelijk over het eigendom van de 
grond te beschikken. Pacht is daarvoor een goed alternatief. Bij grond kan onder-
scheid gemaakt worden in een gebruikersdeel: het pachtrecht van de grond en een 
eigenaarsdeel: de verpachte grond. Het verschil in waarde tussen vrije grond en 
verpachte grond wordt pachtdruk genoemd. Voor de landbouw is pacht aantrek-
kelijk omdat er minder in grond geïnvesteerd hoeft te worden. De landbouwer die 
het zich veroorloven kan ook eigenaar van de grond te zijn is dus ook belegger.

Pacht, overheid en samenleving

De vraag naar de noodzaak van een hoogst toelaatbare pachtprijs gaat ook over de 
rol van de overheid. Er vanuit gaande dat de continuïteit van de Nederlandse land-
bouw in het belang is van de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving 
en er van uitgaande dat een redelijke pachtprijs (waarbij een rendabele exploitatie 
mogelijk blijft) zonder overheidsingrijpen niet duurzaam tot stand kan komen, is 
ingrijpen in de prijsvorming van de pacht door de overheid gerechtvaardigd.

Pacht vervult haar functie goed als zij voldoet aan de eisen die de samenleving stelt. 
Echter gezien het gevoerde pachtbeleid wordt dit niet belangrijk meer gevonden 

1 dr. ir. L.H.G. (Louis) Slangen “Pacht: stand van zaken en toekomst”, preadvies Vereniging 
voor Agrarisch Recht, Agr. R. 2008, p. 118 e.v.
2 Louis Slangen, 2009, Pacht als vorm van grondgebruik. In: J. Peerlings en C. Gardebroek 
(eds), Van boterberg naar biobased, Wageningen Academic Publishers, pp.205-223. ISBN 
978-90-8686-126-2.



6  Pacht als vorm van grondgebruik

of men wil niet inzien dat het verkeerde medicijn wordt gebruikt. Dit blijkt uit de 
gebrekkige analyse van de terugloop van het pachtareaal, de voorgestelde pacht-
vormen en de methodiek voor het berekenen van de pachtprijzen.

standpunt blhb over huidig pachtrecht

De BLHB onderschrijft de noodzaak van evaluatie en heroverweging van het huidige 
pachtrecht met name op het punt van de liberalisering van de pacht en op het 
punt van de herziening van de pachtprijs. Geliberaliseerde pacht is geen oplossing. 
Liberale pacht heeft niet bijgedragen aan een afname van het areaal grijze pacht, 
terwijl dit wel een hoofdreden was om het systeem al vanaf 1995 te liberaliseren. 
Na het niet succesvol inzetten van liberalisering is nog verdere liberalisering niet 
het antwoord op het afnemen van de reguliere pacht! Het ongewijzigd laten voort-
bestaan van de huidige regeling heeft volgens Snijders3 tot logische consequentie 
dat de reguliere pacht als het ware door de geliberaliseerde pacht wordt verstikt.

Pacht en continuïteit

De continuïteit van landbouwbedrijven is in het belang van de Nederlandse 
landbouw. Voor de bedrijfsontwikkeling blijft pachtverlenging (van rechtswege) 
noodzakelijk. In het kader van de verlenging dient continuatierecht en indeplaats-
stelling behouden te blijven voor de reguliere pacht.

Voor korte duur verpachte percelen lijden onder het ontbreken van een belang bij 
de toekomst van het perceel voor de tijdelijk gebruiker. Investeringen in ontwatering 
en bestrijding van onkruiden blijven achterwege.

rechtszekerheid pachter

Voor de pachter heeft reguliere pacht uit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt de voor-
keur vanwege de zekerheid van continuatie, het terug verdienen van investeringen, 
indeplaatsstelling en prijstoetsing.

Het loslaten van regulering van de pachtprijs voor een lopende reguliere pachtover-
eenkomst is uit oogpunt van rechtszekerheid onaanvaardbaar. Het loslaten van 
prijsbeheersing voor langlopende geliberaliseerde overeenkomsten zal tot verdere 
verdringing van de reguliere pacht leiden en is daarom ongewenst.

Pacht en bedrijfsovername

Bij de overname van agrarische bedrijven is (reguliere) pacht een onmisbaar instru-
ment. Overname tegen de waarde in het vrije economische verkeer is voor een 
bedrijfsopvolger veelal niet haalbaar. Het is algemeen en ook fiscaal geaccepteerd 
dat overname tegen de agrarische waarde plaats vindt. Deze agrarische of going 

3 mr G.M.F. Snijders, “Vragen over pacht, Preadvies Vereniging  voor Agrarisch Recht “, 
Agr.r.2012, p. 57 e.v.
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concernwaarde is die waarde waarbij exploitatie door de opvolger (nog juist) lonend 
is. Deze waarde wordt veelal bepaald op de waarde in verpachte staat.

In de praktijk wordt dan ten behoeve van de ouders en de andere kinderen (niet-
bedrijfsopvolgers) een meerwaardeclausule opgenomen bij de daadwerkelijke 
bedrijfsoverdracht, omdat het uiteraard niet de bedoeling is dat de bedrijfsopvolger 
zich verrijkt ten koste van zijn familie door binnen enkele jaren na overname het 
bedrijf in vrije staat aan een derde te verkopen zonder met hen af te rekenen.

voorkeursrecht van koop pachter

De wetswijziging in 2007 met betrekking tot het opnemen van de mogelijkheid tot 
het passeren van het voorkeursrecht bij verkoop aan een “veilige” verpachter is 
een aantasting van de rechtszekerheid van de pachter. Het feit dat de pachter mag 
blijven pachten doet daar niet aan af.

In het algemeen maakt het een verpachter niet uit aan wie hij verkoopt, immers van 
de pachter ontvangt hij dezelfde prijs als van een willekeurige derde. De pachter 
is gebaat bij het verkrijgen van (een deel van) zijn bedrijf in eigendom, waarmee 
hij meer zekerheid kan bieden bij het verkrijgen van financiering voor het verder 
ontwikkelen van zijn bedrijf.

Pachtregistratie en grijze pacht

In Nederland blijkt vrij veel niet geregistreerde pacht, ook wel grijze pacht genoemd, 
voor te komen. Zonder verder onderzoek is de omvang van dit verschijnsel niet 
exact aan te geven. Het gaat hier immers om niet geregistreerde overeenkomsten. 
Overeenkomsten worden enerzijds niet geregistreerd uit gemak. Voor de registratie 
moeten administratieve handelingen worden verricht, het kost geld en registratie 
kan geruime tijd duren. Zeker in gevallen waar er vertrouwen tussen partijen 
aanwezig is, is de verleiding van het niet registreren groot. Anderzijds kan het 
zijn dat partijen voordeel menen te kunnen halen uit het achterwege laten van 
registratie.

Grijze pacht kan vooral blijven bestaan omdat er geen handhaving van het verbod 
op het niet registreren van pacht plaatsvindt. De grijze pacht zit zowel de reguliere 
pacht als de liberale pacht in de weg. Bestrijding is betrekkelijk eenvoudig en goed-
koop. Zowel de eigenaar als de gebruiker zijn bekend. De grijze pacht kan worden 
teruggedrongen door zowel de drempels voor registratie door de Grondkamer 
te verlagen (vereenvoudigen registratie procedure, verhogen doorloopsnelheid, 
verlagen kosten ) als het verhogen van de pakkans door het koppelen van de gege-
vens zoals die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden 
verzameld met die van het Kadaster.
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Pacht, een bedrijfsmiddel van waarde

Om tegemoet te komen aan het probleem van de pachtdruk (het verschil tussen 
waarde in vrije staat en de waarde in verpachte staat) zou voor nieuwe reguliere 
pachtovereenkomsten onderzoek gedaan kunnen worden naar de voor- en nadelen 
van handhaving van de bestaande prijsregulering in combinatie met het betalen 
van een insteekbedrag zoals dat bij het aangaan van een erfpachtovereenkomst 
gebruikelijk is. Aan het einde van de aldus ontstane pachtrelatie dient de pachter 
een vergoeding toe te komen voor zijn investeringen enerzijds en voor de opoffering 
van zijn pachtrecht anderzijds. Bij bedrijfsuitbreiding kan op vergelijkbare wijze 
gedacht worden aan aankoop van vrije grond gevolgd door verkoop aan een 
belegger/verpachter tegen de waarde in verpachte staat onder voorbehoud van een 
(regulier) pachtrecht.

Pachtprijsbepaling

In 2007 is het systeem van pachtprijsbepaling ingrijpend gewijzigd op advies van de 
commissie Van Hall in samenwerking met het LEI4. De pachtprijzen zijn sindsdien in 
de akkerbouwgebieden met 80-95% gestegen en in de meeste veehouderijgebieden 
met 30 tot 75%. In de huidige systematiek van berekening zitten een aantal grote 
onvolkomenheden welke in het kader van de komende evaluatie tot een oplossing 
moeten worden gebracht, zoals bijvoorbeeld:

Bij een stijging van de prijs van landbouwproducten zullen de opbrengsten 
toenemen en zal de verpachter door de gekozen uitgangspunten en de methodiek 
van berekening een groot deel van dit extra inkomen naar zich toe kunnen trekken. 
Het residu-inkomen gaat als gevolg van de prijsstijging naar de verpachter, dit neigt 
naar -bij wet verboden- deelpacht.

Het risico ligt alleen bij de pachter en niet bij de verpachter doordat er een rende-
mentseis voor de verpachter in het systeem is ingebouwd. Zelfs bij deelpacht 
deelden pachter en verpachter het risico.

De referentiebedrijven van het LEI zijn geen goede afspiegeling van alle bedrijven. 
Pachtbedrijven hebben minder financieringsmogelijkheden dan eigendomsbedrijven 
en zullen bij financiering altijd een (minimaal 1 %) hoger rentepercentage moeten 
betalen dan eigendomsbedrijven. Hierdoor zijn de kosten bij volledige pachtbedrijven 
hoger dan uit de LEI referentie-bedrijven berekend wordt en zullen de inkomsten bij 
tegenvallende opbrengstprijzen zelfs het modale inkomen niet kunnen halen.

Het systeem van veranderpercentages sluit niet aan bij de uitgangspunten van het 
oude systeem. De pachtprijzen kunnen zelfs tot 110% van de maximale pachtprijs 
stijgen. Onbegrijpelijk is dat een zelfde perceel onder het nieuwe pachtprijssysteem 
een andere pachtprijs opbrengt dan wanneer (een deel van) hetzelfde perceel al vòòr 
2007 is verpacht.

4 “Evenwicht in pachtnormen” van de commissie Pachtnormen I uit 2006.
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Al in 2008 heeft Slangen de door de commissie ontwikkelde methode voor het 
berekenen van de pachtprijzen, de afname van het pachtareaal en de gevolgen van 
de invoering van de geliberaliseerde pacht geanalyseerd en de sterke stijging van 
de pachtprijzen voorspeld.5 De ontwikkeling van de pachtprijzen tussen 2007 en 
2012 toont het gelijk van Slangen onweerlegbaar aan.

herziening van de pachtprijs

Anders dan nu het geval is zou de Grondkamer de mogelijkheid moeten hebben om de 
pachtprijs aan te passen als de productieomstandigheden, bijvoorbeeld grondsoort, 
ontsluiting, ontwatering en verkaveling -voor de betreffende regio- afwijken van de 
normale productieomstandigheden. Het toetsen van de pachtprijs aan 2% van de 
vrije waarde van landbouwgrond geeft blijk van een onjuiste interpretatie van het 
opbrengend vermogen van de grond. De waardeontwikkeling van landbouwgrond 
wordt beïnvloed door factoren die niets van doen hebben met de landbouw en staat 
daarom niet zodanig in verband met de ontwikkeling van de landbouwinkomens, 
dat daar een reëele pachtprijs van afgeleid zou kunnen worden.

De BLHB onderschrijft de door Nijman6 geconstateerde spanning tussen art. 733 
BW, art. 21 van het Pachtprijzenbesluit en de werkwijze van de (Centrale) Grond-
kamer. Volgens art. 21 dient de hoogst toelaatbare pachtprijs vastgesteld te worden, 
art. 7:333 BW stelt met zoveel woorden dat de grondkamer de tegenprestatie herziet 
indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen of gewijzigde omstandighden dit 
rechtvaardigen. Behoort tot die redelijkheid en billijkheid dan niet ook de door 
partijen (contractueel) overeengekomen prijs?

rendement verpachter

Er bestaat verschil in het doel van verpachten tussen institutionele beleggers en 
particuliere verpachters. Voor een belegger is het interessant in verpachte grond te 
investeren. Naast een zeker rendement uit pachtinkomsten is grond waardevast. 
Ook in de laatste periode van economische crises is gebleken dat de waarde van 
grond onaantastbaar lijkt te zijn. Reguliere pacht is voor de grondeigenaar een 
veilige en door de forse stijging van zowel de pachtprijs als de waarde van zijn 
bezit een zeer goed renderende belegging gebleken. Bij beleggingen geldt dat hoe 
hoger het risico is, des te hoger het rendement kan zijn. Hoe lager het risico is, des 
te lager het rendement hoeft te zijn. Bij beleggingen dienen ook waardestijgingen 
meegenomen te worden7.

5 dr. ir. L.H.G. Slangen “Pacht: stand van zaken en toekomst”, preadvies  Vereniging voor 
Agrarisch Recht, Agr. R. 2008, onderdeel 6, 7, 8 en 9, p. 125-129.
6 mr. B. Nijman, “Het pachtrecht met een schaartje geknipt, Preadvies Vereniging  voor Agra-
risch Recht “, Agr.r. 2012, p. 62 e.v.
7 Slangen, L.H.G., N.B.P. Polman en A.J. Oskam (2003), Grondgebruik, pachtcontracten en 
pachtprijszettingsmechanismen, p. 37-49, Rendement voor de verpachter.
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Om een vergelijking van het rendement op grond met andere beleggingen zoals 
staatsleningen te maken dient het inflatiepercentage van het rendement afgetrokken 
te worden omdat grond een praktisch waardevaste en risicoloze belegging is. Dit in 
tegenstelling tot beleggingen in aandelen of obligaties. Met andere woorden: Bij een 
vergelijkbare rendementsberekening tussen obligaties van staatsleningen en grond 
kan men voor grond het inflatiepercentage van het dividend op staatsleningen 
aftrekken. Als de staatsleningen 4% dividend uitkeren dan dient voor een 
vergelijkbaar resultaat grond 4 minus 2,5% (gemiddeld inflatiepercentage van de 
afgelopen 10 jaar) = 1,5% van de (verpachte) waarde op te brengen.

Bovendien geldt voor grote verpachters het feit dat een deel van hun grond door 
natuurlijk verloop vrij van pacht komt of kans loopt via bestemmingswijziging in 
warme grond te veranderen waardoor het indirect rendement toeneemt.

De vlucht naar liberale pacht lijkt gezien de daar te hanteren pachtprijzen voor de 
verpachter interessant. Echter, bij liberale pacht geldt een ander fiscaal regime. Met 
name door een veel hoger percentage van de normwaarde van onverpachte grond 
voor de vermogensrendementheffing heeft liberale pacht een lager rendement dan 
menig verpachter verwacht had.

De positie van de particuliere verpachter verdient nadere aandacht. Door de 
vermogens-rendementheffing ontstaan negatieve prikkels voor het regulier 
verpachten van landbouwgrond. Weliswaar stijgt gedurende de looptijd van de 
reguliere pacht de waarde van de grond veelal, doch de particuliere verpachter 
ondervindt hiervan alleen de lasten (hogere belasting) en maar ten dele de lusten 
(hogere pachtopbrengst). De BLHB pleit voor een fiscale tegemoetkoming van de 
particuliere grondbezitter. Door het begrenzen van het feitelijk rendement via de 
pachtnormen zou de belastingdruk hierop dienen te worden aangepast.

een rechtvaardiger pachtprijssysteem

De BLHB is van mening dat voor de bepaling van het opbrengend vermogen van de 
grond meer naar de kwaliteit van de grond gekeken moet worden in plaats van naar 
de grondbeloning die een afgeleide is van het inkomen en daarmee van de kwaliteit 
van de ondernemer. Daarnaast bepleit de BLHB een herziening van de begren-
zing van de pachtprijsgebieden en een correctiemogelijkheid voor de Grondkamer 
om rekening te houden met afwijkende bedrijfstypen en afwijkende grondsoorten 
die het opbrengend vermogen beïnvloeden ook als de grens van 2% van de (sterk 
gestegen) vrije verkeerswaarde nog niet bereikt is. De vrije verkeerswaarde dient 
in dit systeem overigens door de verpachte waarde vervangen te worden, met 
name omdat juist de verpachte waarde uitgangspunt is voor het rendement van 
de verpachter.
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conclusies

I. De BLHB staat voor behoud en zo mogelijk uitbreiding van de reguliere pacht, 
primair in het belang van pachters, echter in de optiek van de BLHB is dat ook 
in het belang van verpachters.

II. De BLHB acht geliberaliseerde en grijze pacht een bedreiging voor de reguliere 
pacht.

III. De BLHB bepleit onderzoek naar de mogelijkheid van invoering van een insteek-
recht ter compensatie van de pachtdruk bij nieuwe pachtovereenkomsten om 
de drempel voor aspirant-verpachters weg te nemen en daarmee de toegang tot 
de reguliere pacht te vergroten.

IV. IV De BLHB vindt evaluatie en aanpassing van het pachtprijzensysteem nood-
zakelijk. Hierbij dient het opbrengend vermogen van de grond als basis voor de 
pachtprijs bepaald te worden door de kwaliteit van de grond en de productie 
omstandigheden (landgoederenproblematiek).

V. De BLHB bepleit fiscale vrijstelling voor particuliere verpachters.

VI. De BLHB acht herinvoering van het voorkeursrecht van koop voor de pachter 
in het belang van de bedrijfsontwikkeling.
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Louis Slangen
Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid, Wageningen Universiteit, 
Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen
louis.slangen@wur.nl

samenvatting

Pacht is een belangrijke institutie in de landbouw. Het maakt het mogelijk om 
landbouwgrond in gebruik te krijgen en daar een inkomen mee te verdienen. Het 
(grotendeels) volledige pachtbedrijf is in Nederland aan het verdwijnen. Agrariërs 
pachten in toenemende mate vanuit een eigenaarpositie grond er bij. Dat bete-
kent dat er aan de vraagkant naar pachtgrond structurele veranderingen aan het 
optreden zijn.

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw neemt het pachtareaal af. De daling van het 
reguliere pachtareaal zal gestaag doorgaan. De vervanging van de eenmalige pacht 
door geliberaliseerde pacht zal een verdere daling van het formele pachtareaal niet 
kunnen tegengaan. Gezien de sterke toename van het grijze pachtareaal geven 
agrariërs de voorkeur aan grijze pacht. Blijkbaar wil men minder regels, zeker als 
deze averechts uitwerken, en meer gebruik maken van vertrouwen en reputatie als 
coördinatiemechanisme.

Het instellen van de productierechten en inkomenstoeslagen heeft de positie van 
de grondeigenaar versterkt en die van de pachter verzwakt. De waarde van de 
grondgebonden productie- en inkomensrechten en de waardevermeerdering van de 
grond zijn een belangrijke incentive voor de grondgebruiker/pachter om gebruik en 
eigendom van grond in één persoon te verenigen, en dus grondgebruiker/eigenaar 
te worden. Dit vormt een belangrijke oorzaak voor het teruglopen van het pacht-
areaal in Nederland.

1. inleiding

Binnen de voormalige Vakgroep Algemene Agrarische Economie en de huidige Leer-
stoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid is altijd veel aandacht besteed 
aan pacht. Omdat pacht een belangrijke institutie is in de landbouw is daar ook alle 
reden toe. Pacht maakt het mogelijk om landbouwgrond in gebruik te verkrijgen en 
daar een inkomen mee te verdienen. Het is een wijze van grondgebruik waarbij het 
gebruik is afgesplitst van de bundel van eigendomsrechten.

Het beschikken over grond door pacht is een eeuwenoud verschijnsel. Hieruit zijn 
in de loop van tijd verschillende economische theorieën afgeleid. We kunnen denken 
aan de grondrentetheorieën van Ricardo en Von Thünen. Minder bekend is dat 
ook organisatievormen zoals joint ventures en francising hun basis hebben in oude 
en nog bestaande pachtvormen, waaronder deelpacht. Nieuwe economische theo-
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rieën zoals de incomplete contracttheorie en de daaraan sterk gelieerde nieuwe 
eigendomsrechtentheorie maken het mogelijk een beter inzicht te krijgen in het 
verschijnsel pacht en verklaringen aan te reiken voor de ontwikkelingen in pacht-
vormen en in het areaal.

De eerste Pachtwet werd van kracht in 1937. Daarvoor was pacht een onderdeel van 
Burgerlijk Wetboek. In 1958 werd deze wet vervangen door een meer gestroomlijnde 
regeling; de Pachtwet 1958 (Van den Noort, 1969: 88). Deze wet is in de loop van tijd 
herhaalde malen herzien. De laatste grootste wijzing van de Pachtwet heeft plaats-
gevonden 1995. De ontwikkelingen hebben daarna niet stil gestaan. In 2000 werd 
in opdracht van de Minister van LNV het rapport “Ruimte voor pacht” uitgebracht. 
Daarin werd het bestaande pachtbeleid geëvalueerd en werden voorstellen gedaan 
voor aanpassing van het beleid. Na vervolgens een discussie van enige jaren werd in 
september 2007 een nieuwe wettelijke regeling van kracht. De regels van de pacht 
zijn overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek (BW). Titel 7.5 (Pacht) van het BW 
komt in de plaats van de Pachtwet. Opname in het BW houdt in dat de pachtwet-
geving meer zou moeten gaan aansluiten bij andere privaatrechtelijke wetgeving. 
Sommigen zien deze harmonisering als een positieve ontwikkeling, anderen als het 
verloren gaan van rechten of voorschriften voor goed grondgebruik.

De doelstelling van deze bijdrage is tweeledig: (1) het analyseren van de eigen-
schappen van verschillende pachtvormen; (2) het analyseren van de drijvende 
krachten achter de veranderingen in het pachtareaal.

In Paragraaf 2 gaan we in op het verloop van het pachtareaal in de tijd. Paragraaf 3 
besteedt aandacht aan de eigenschappen van pachtcontracten. In Paragraaf 4 gaan 
we in op de waarborgen voor investeringen in grond en gebouwen. Een verschuiving 
in pachtregels en pachtvorm kan hier afbreuk aan doen. Paragraaf 5 gaat in op 
eigendom als de beschikkingsmacht over een bundel eigendomsrechten en de 
effecten ervan op pachter en verpachter. Een belangrijke wijziging in pachtwetgeving 
is de berekeningsmethode voor de vaststelling van de maximale pachtprijs per jaar. 
Op deze berekeningsmethode wordt in Paragraaf 6 ingegaan. De gevolgen voor de 
ontwikkelingen in het pachtareaal worden besproken in Paragraaf 7. We sluiten af 
met een slotbeschouwing.

2. ontwikkelingen in het pachtareaal

Volgens de nieuwe pachtregels zijn reguliere pacht, geliberaliseerde pacht en 
teeltpacht de drie voornaamste pachtvormen (Ministerie LNV, 2007). De eenmalige 
pacht uit de Pachtwet 1995 is met ingang van 1 september 2007 komen te vervallen. 
Daarvoor in de plaats is de geliberaliseerde pacht gekomen. Reguliere pacht kan 
worden aangegaan voor alle pachtobjecten, waaronder vallen een hoeve, losse 
bedrijfsgebouwen en los land. Voor los land is voorts geliberaliseerde pacht en 
teeltpacht mogelijk. De geliberaliseerde pacht en teeltpacht is alleen maar mogelijk 
voor los land. De duur van de geliberaliseerde pacht kan zijn (a) langer dan 6 jaar, 
of (b) 6 jaar of korter.
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De verdeling van het grondgebruik naar pachtvorm over de periode 1950-2005 is 
in Tabel 1 weergegeven. Daaruit blijkt dat het totale pachtareaal is afgenomen. 
Eenmalige pacht en teeltpacht zijn niet in staat geweest hier kentering in te brengen.

Daarnaast hebben we ook nog grijze pacht. Het totale areaal grijze pacht is gestegen 
van ruim 150.000 ha in 1997/98, bijna 8%, (Commissie Pachtbeleid, 2000: 21-23) 
naar ongeveer 190.000 ha in 2005, bijna 10% van de totale oppervlakte cultuur-
grond in gebruik in de land- en tuinbouw (Berkhout en Bruchem, 2007: 128). Beide 
schattingen zijn gebaseerd op het boekhoudnet van het LEI.

Uit Land- en Tuinbouwcijfer 2008 blijkt dat de oppervlakte “overige exploitatie-
vormen” in de periode 1975-2005 is toegenomen van circa 13.000 hectare tot 
ruim 250.000 ha. De “overige exploitatievormen” worden gedefinieerd als grond 
in gebruik bij een ander maar dit grondgebruik valt niet onder erfpacht, de pacht-
vormen genoemd in Tabel 1 of andere pachtvormen zoals natuurpacht. Gezien 
deze definitie lijkt het aannemelijk dat het areaal “overige exploitatievormen” een 
benadering is van het CBS van het areaal grijze pacht. Uitgaande van dit getal is 
het areaal grijze pacht 13% van het totale areaal. Dat betekent dat het areaal dat 
in Tabel 1 valt onder eigendom niet altijd door de eigenaar zelf wordt gebruikt. Deze 
kan het bijvoorbeeld door een mondelinge overeenkomst in gebruik geven aan een 
derde.

Tabel 1. Verdeling grondgebruik naar pachtvorm.

Jaar Percentage 
eigendom

Percentage pacht

Totaal Reguliere pacht Teeltpacht Eenmalige pacht

1950 44,1 55,9
1959 47,6 52,4
1970 51,9 48,1
1979 59,9 40,1
1983 61,4 38,6
1985 63,0 37,0
1990 67,5 32,5
1995 70,3 29,7
1997 71,0 29,0 22,7 1,6 4,4
1998 70,7 29,3 21,7 1,8 5,4
1999 70,1 29,9 21,5 1,8 6,1
2003 72,7 27,3 21,5 1,7 4,0
2005 73,3 26,7 20,9 1,9 3,9

Bron: LEI-DLO/CBS, 2008 en andere jaargangen (gegevens tussen 1999-2003 zijn niet 
beschikbaar).
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Omdat erfpacht niet onder de pachtwetgeving valt is het areaal erfpacht niet in 
Tabel 1 opgenomen. Het erfpacht areaal was in 1983 circa 2,5% van het areaal, 
daarna liep het op tot ruim 5,5% in 1997. Volgens is het gedaald tot minder dan 
2% in 2005. Blijkbaar maken veel erfpachters gebruik van hun terugkooprecht. 
Deze getallen geven aan dat van erfpacht in Nederland maar op beperkte schaal 
gebruik wordt gemaakt.

De vervanging van de eenmalige pacht van maximaal 12 aaneen gesloten jaren 
door de geliberaliseerde pacht wordt wel beschouwd als de belangrijkste wijzing in 
de pachtwetgeving per 1 september 2007. Een tweede wijziging is de berekenings-
methode voor de vaststelling van de maximale pachtprijs per jaar voor reguliere 
en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar. Deze methode is geba-
seerd op het opbrengend vermogen van de grond. Hierop wordt in Paragraaf 7 nader 
ingegaan.

3. de eigenschappen van pachtcontracten vanuit de contracttheorie

Iedere transactie die valt onder de noemer “voor wat hoort wat” kan beschouwd 
worden als een contract. Op spotmarkten (een markt waar een gekocht goed direct 
wordt meegenomen) vinden de twee zijden van de transactie vrijwel gelijktijdig 
plaats. In een lange termijnrelatie zoals pacht dient gedurende een langere periode 
over en weer aan verplichtingen te worden voldaan. Van de contractuele elementen 
bij pacht gaan bepaalde effecten uit op het gedrag, het gebruik en de beschikkings-
macht over de grond.

Een pachtcontract kan beschouwd worden als een governance structure; een 
mechanisme voor het uitvoeren van transacties. Een pachtcontract is een transactie-
mechanisme voor de transfer van een deel van de bundel van eigendomrechten van 
de landeigenaar naar pachter. Daaronder vallen in het bijzonder het gebruiksrecht 
en het inkomensrecht. De door de pachter verschuldigde tegenprestatie bestaat 
uit de betalen pachtprijs. Contracten en dus ook pachtcontracten hebben aantal 
eigenschapen.

Allereerst het afsluiten van een pachtcontract is een vrijwillige ruil. Omdat het 
vrijwillig is, wordt het alleen geaccepteerd als het verwachte resultaat van de 
overeenkomst voor beide partijen wederzijds voordeel biedt (cf. Milgrom en 
Roberts, 1992: 127). Deze vrijwillige ruil is een belangrijk verschil met bijvoor-
beeld cross compliance. Een tweede eigenschap van pachtcontracten is dat ze een 
coördinatiemechanisme hebben. De relatie tussen een pachtcontract en het coör-
dinatiemechanisme verdient om een tweetal redenen aandacht. In de eerste plaats 
is er geen een-op-een relatie tussen de twee; bepaalde pachtcontracten maken 
gebruik van een mix van coördinatiemechanismen. In de tweede plaats is coör-
dinatie een belangrijk issue in een pachtcontract; het geeft aan wat moet worden 
gecoördineerd en hoe deze coördinatie plaats moet vinden. Figuur 1 geeft een over-
zicht van vier groepen van coördinatiemechanismen.
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Aan de linkerkant hebben we de invisible hand groep. Het coördinatiemechanisme 
is hier de prijs. Het daarbij behorende transactiemechanisme (= governance 
structure) is de spotmarkt. Bij een pachtcontract vinden de twee zijden van de 
transactie (quid en quo) niet gelijktijdig plaats. De markt kan dan ook niet het 
transactiemechanisme zijn voor pachtcontracten, en de prijs evenmin het enige 
coördinatiemechanisme. Onderaan in Figuur 1 vinden we de “handboek” groep. 
Het handboek is het belangrijkste coördinatiemechanisme voor “contracten”. Vooral 
voor gedetailleerde contracten is het van groot belang. Naast het handboek wordt 
in contracten ook gebruik gemaakt van de prijs als coördinatiemechanisme. In dat 
geval bestaat het coördinatiemechanisme van pachtcontracten uit een combinatie 
van prijzen en regels. Het hangt van het type pachtcontract af welke mix van 
coördinatiemechanismen wordt gebruikt en wat de rol van de prijs is in de quid pro 
quo relatie. Is het alleen een compensatie voor de tegenpartij of ook een incentive 
mechanisme?

Voor reguliere pachtcontracten is het handboek het belangrijkste coördinatie-
mechanisme. Het bestaat uit de regels afgeleid uit de pachtwetgeving, waaronder: 
(1) een vaste duur – 12 jaar voor hoeven, en voor land 6 jaar; (2) pachtprijsregulering 
door regionale pachtnormen; (3) continuatie- en voorkeursrecht voor de pachter. 
Door de pachtprijsregulering speelt de prijs een beperkte rol als coördinatie-
mechanisme. De beperkte rol van de prijs als coördinatiemechanisme geldt – door 
pachtprijsregulering door regionale pachtnormen – ook voor geliberaliseerde pacht 
voor langer dan 6 jaar. Voor deze pachtvorm geldt echter geen continuatie- en 
voorkeursrecht voor de pachter. De rol van het handboek is dan ook geringer dan 
bij regulaire pacht.

Handshake 
– Wederzijdse 

aanpassing 
– Gemeenschappelijke 

waarden en normen 

Invisible hand 
– Prijs 

Visible hand 
– Autoriteit 
– Direct toezicht  

“Handboek” 
– Regels 
– Richtlijnen 
– Waarborgen 

Coördinatie 

Figuur 1. Vier groepen van coördinatiemechanismen.
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De geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar en de teeltpacht hebben geen pacht-
prijs regulering en ook geen continuatie- en voorkeursrecht voor de pachter. 
Pachtcontracten voor geliberaliseerde pacht (1) langer dan 6 jaar en (2) 6 jaar of 
korter, moeten wel worden goedgekeurd door de Grondkamer. Voor teeltpacht is 
registratie door de Grondkamer voldoende. Dit betekent dat deze pachtvormen 
minder intensief gebruik maken van het “handboek” dan reguliere pachtcontracten. 
De afwezigheid van prijsregulering vergroot de rol van de prijs als coördinatie-
mechanisme. De pachtprijs voor eenmalige pachtcontracten was dan ook hoger 
dan die voor reguliere pachtcontracten (Slangen et al., 2003: 75). De mix van 
coördinatiemechanismen voor geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar bevindt 
zich tussen die van de geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter en reguliere 
pachtcontracten in.

Aan de rechterkant van Figuur 1 hebben we de visible hand groep. Deze is van 
belang voor bedrijven gebaseerd op hiërarchie; de posities binnen een bedrijf of 
organisatie zijn gerangordend; het hogere niveau geeft instructie door aan het lagere. 
De coördinatie komt tot stand door direct toezicht of autoriteit; één persoon neemt 
de verantwoordelijkheid voor het werk van anderen op zich, geeft hen instructies 
en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden (Mintzberg, 2006: 4). De visible 
hand groep als coördinatiemechanisme is niet relevant voor contracten en dus 
ook niet voor pachtcontracten. Grondeigenaren hebben hun eigen activiteiten en 
zijn niet verticaal geïntegreerd met pachters als grondgebruikers. Beide partijen – 
grondeigenaren en pachters – behouden hun eigen zelfstandigheid.

Aan de bovenkant van Figuur 1 vinden we de handshake als groep. Belangrijke 
elementen zijn hier onderlinge aanpassing en gemeenschappelijke waarden en 
normen. Beide kunnen functioneren als een coördinatiemechanisme (cf. CPB, 
1997: 55; Mintzberg, 2006: 4). Bij onderlinge aanpassing worden activiteiten geco-
ordineerd door het “simpele” proces van informele communicatie. Belangrijk bij 
het coördinatiemechanisme de handshake is dat de identiteit van de personen er 
toe doet.

Grijze pachtcontracten blijken dikwijls herhalend te zijn, dat wil zeggen, men komt 
regelmatig terug bij dezelfde verpachter (Van den Hoek en Luijt, 1999: 22-25). 
Er is dikwijls een zekere continuïteit in de relatie tussen pachter en verpachter. 
Voorts blijkt dat de identiteit van de partijen van belang wordt geacht. Derge-
lijke contracten hebben dan ook dikwijls het karakter van een relationeel contract 
(Slangen et al., 2003: 14). Voor grijze pacht is het coördinatiemechanisme een mix 
van de handshake en de invisible hand. Grijze pachtcontracten kunnen mondeling 
of schriftelijk worden afgesloten; de inhoud is vrij en officieel niet bekend.

Deze karakteristieken vormen een belangrijk verschil met reguliere pacht, gelibera-
liseerde pacht en teeltpacht. De geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter betekent 
een verschuiving in de richting van de handshake en ook meer ruimte voor de 
invisible hand als coördinatiemechanisme. Prijstoetsing van de pachtprijs door de 
Grondkamer is immers niet nodig. Voor geliberaliseerde pacht van langer dan 6 jaar 
is echter prijstoetsing van de pachtprijs door de Grondkamer verplicht.
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De derde eigenschap van een contract verwijst naar de expliciet of impliciet gemaakte 
afspraken. Een expliciet contact betekent dat er een geschreven document is van 
de overeenkomst en er wettelijke regels zijn waar men zich dient aan te houden. De 
overeenkomsten voor reguliere pacht, geliberaliseerde pacht en teeltpacht dienen 
schriftelijk te worden vastgelegd. Echter de pachtcontracten voor teeltpacht en geli-
beraliseerde pacht van 6 jaar of korter zijn minder expliciet dan reguliere pacht. Zij 
kennen geen toetsing van de pachtprijs door de Grondkamer en geen continatie- en 
voorkeursrecht voor de pachter. De contracten voor geliberaliseerde pacht moeten 
wel goedgekeurd worden door Grondkamer. Teeltpacht moet worden geregistreerd. 
Voor geliberaliseerde pacht van langer dan 6 jaar is een prijstoetsing door de Grond-
kamer nodig.

Grijze pachtcontracten hebben dikwijls het karakter van een impliciet contract: 
geen formeel geschrift met de condities die de partijen zijn overeengekomen. 
Dergelijke contracten zijn alleen maar afdwingbaar door het reputatie-mechanisme 
(Milgrom en Roberts, 1992: 139, 229). De waarde van een goede reputatie wordt ook 
wel aangeduid als reputational capital, vergelijkbaar met human capital (MacLeod, 
2007: 616). Dit is een rent die men kan verdienen en opbouwen door betrouwbaar 
te zijn en zich aan de afspraken te houden. Bij grijze pachtcontracten komt dat tot 
uiting in de continuïteit van de relatie tussen pachter en verpachter.

De vierde eigenschap van pachtcontracten is dat de relatie tussen pachter en 
verpachter dikwijls belangrijker is dan die in een markttransactie tussen twee 
partijen. Het contract tussen de twee partijen is echter incompleet. Om de gevolgen 
hiervan te beperken zijn reguleringsprincipes nodig. In het huidige pachtsysteem 
bestaan deze uit de regels van de pacht, Grondkamer en de Pachtkamer. Dit beperkt 
echter de flexibiliteit van pachtcontracten. Vooral voor reguliere pachtcontracten 
vindt men de flexibiliteit gering. Aan de andere kant, de wettelijke regels beperken 
ook het opportunistische gedrag van pachter en verpachter, en de hold-up en 
lock-in effecten (Slangen en Oskam, 2003: 219).

Het belang van het “handboek” als coördinatiemechanisme bij pacht is een gevolg 
van de pachtregels. Deze regels kunnen echter niet los gezien worden van het 
waarborgen van de noodzakelijke transactie-specifieke investeringen in grond en 
gebouwen (schuren en stallen) en grondgebonden investeringen zoals drainage en 
andere grondverbeteringen. Ze zijn ook bedoeld om deze noodzakelijke specifieke 
investeringen niet te ontmoedigen.

4. waarborgen van investeren in grond en gebouwen

Een pachtcontract is om een aantal redenen een incompleet contract. Allereerst is 
het onmogelijk om alle gebeurtenissen die van belang kunnen zijn te voorspellen en 
over de mogelijke gevolgen daarvan te onderhandelen. Indien wel aan de deze voor-
waarden voldaan zou kunnen worden is het bijzonder moeilijk het zodanig in een 
contract op te schrijven dat in geval van een conflict het onderzoek- en afdwingbaar 
is door een derde partij (bijvoorbeeld de Pachtkamer). Dit zou bovendien gepaard 
gaan met zeer hoge transactiekosten.
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Door incompleetheid rijst de vraag wat te doen in onvoorziene omstandigheden 
en bij transactie-specifieke investeringen. In contracten met transactie-specifieke 
investeringen kan de ene partij de andere partij dreigen met het afbreken van 
de relatie. De partij die de investering heeft gedaan en daardoor in een nadelige 
onderhandelingspositie verkeert, kan gedwongen worden een verslechtering van 
de voorwaarden te accepteren (cf. Milgrom en Roberts, 1992: 137). Het voorkomen 
dat men in nadelige onderhandelingspositie terecht komt kan er toe leiden dat een 
op zichzelf rendabele investering niet plaats vindt. Dit is het hold-op probleem. 
Hold-up problemen leiden tot inefficiëntie; belangrijke investeringen blijven achter-
wege. Een hold-up is een ex-ante verschijnsel; een op zichzelf rendabele transactie 
vindt niet plaats. Men is bang te worden opgesloten. Het ingesloten zijn wordt het 
lock-in effect, ook wel insluitingseffect, genoemd. Dit is een ex-post verschijnsel.

Bij pacht is sprake van verschillende hold-up situaties. Een bekend hold-up 
verschijnsel ontstaat wanneer de grondgebruiker omvangrijke investeringen doet in 
grond en gebouwen. Voor grond kunnen deze investeringen bestaan uit egaliseren, 
draineren en diepploegen, en voor gebouwen uit nieuwbouw of het verbeteren van 
bestaande gebouwen, zoals stallen en schuren. Deze investeringen worden geken-
merkt door een grote mate van verzonkenheid; de investering kan niet of nauwelijks 
voor andere doeleinden worden aangewend. De kosten voor dergelijke investeringen 
kunnen niet ongedaan worden gemaakt, ook al stopt de productie.

Bij een contract met een beperkte duur verdient de pachter dergelijke investeringen 
niet terug. Het voordeel van deze investering valt dan toe aan de eigenaar. Zonder 
een vergoeding voor de pachter1 zal dit leiden tot onderinvesteringen in grond 
en gebouwen, en is het beheer niet optimaal vanuit maatschappelijk oogpunt. 
Eigendom en gebruik in één hand voorkomt dit hold-up probleem. Een andere 
manier voor het voorkomen van hold-up problemen is het hebben van goede waar-
borgen gebaseerd op rechtsprincipes. Deze moeten zich richten op de duur van het 
contract, zekerheid over verlenging en een vergoeding voor aangebrachte verbe-
teringen. De reguliere pacht biedt deze mogelijkheden door het continuatierecht 
(indirect ook door het voorkeursrecht) en het melioratierecht (art.7:350 BW). Deze 
bieden waarborgen voor het beperken van hold-up en het lock-in effecten. Uit 
Polman en Slangen (2008: 286-287) blijkt dat pachters beduidend meer in grond-
verbetering investeren dan verpachters. Het teruglopen van het areaal reguliere 
pacht is vanuit dit oogpunt een zorgelijk verschijnsel en de vraag is dan ook wat op 
lange termijn hiervan de gevolgen zullen zijn voor de noodzakelijke investeringen 
in grond en gebouwen.

Ondanks deze waarborgen kan een pachter die een dergelijke investering heeft 
gedaan toch ingesloten worden. Hij kan gedwongen worden een verslechtering 
van de pachtvoorwaarden te accepteren, anders is hij het profijt van de door hem 
gedane investeringen helemaal kwijt. De verslechtering van de pachtvoorwaarden 
kan bestaan uit een verhoging van de pachtprijs waardoor de verpachter een deel 

1 In de huidige pachtwetgeving staat dit bekend onder het melioratierecht.
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van het surplus ontstaan door de investeringen van de pachter naar zich toe kan 
trekken. Een voor langere termijn vaste pachtprijs kan dit voorkomen.

5. eigendomsrechten en de effecten op het grondgebruik

Bij de vraag wat eigendom betekent kunnen twee benaderingen worden onder-
scheiden. In de eerste benadering wordt eigendom gezien als een bundel van rechten. 
Deze rechten omschrijven wat mensen mogen of niet mogen doen met resources; 
de mate waarin zij over deze resources mogen beschikken, deze mogen gebruiken, 
transformeren, of overdragen, of anderen mogen uitsluiten. Deze rechten zijn niet 
onveranderlijk, zij kunnen in de loop van de tijd veranderen (Cooter en Ulen, 1997: 
72). Dit uit zich o.a. in de wijze waarop de overheid de eigendomsrechten erkent en 
beschermt. De zienswijze in deze benadering is dat eigendom een juridische aange-
legenheid is maar met belangrijke economische consequenties. In Tabel 2 zijn deze 
rechten kort samengevat en met hun benamingen weergegeven.

Vooral het inkomens- en transferrecht markeren de economische betekenis van 
eigendom. De bundel van eigendomsrechten speelt bij pacht een grote rol. Het 
afsluiten van een pachtcontract tussen een verpachter en een pachter betekent 
dat een gedeelte van de eigendomsrechten voor een zekere periode wordt over-
gedragen. De bundel van rechten die wordt overgedragen hangt af van het type 
pachtcontract.

De tweede benadering van eigendom richt zich op de vraag wie heeft de residuele 
beschikkingmacht en wie heeft de residuele inkomensrechten. Het hebben van de 
residuele beschikkingmacht betekent het hebben van de beschikkingmacht over 
een goed of een bundel van rechten over een goed voor zover die niet expliciet is 
toegewezen door een wet of een contract aan een andere persoon. De residuele 
inkomensrechten hebben betrekking op het residu-inkomen. Het residu-inkomen 
is het bedrag dat overblijft van de bruto-opbrengsten van een bedrijf, activiteit, goed 
of dienst na dat aan alle contractuele verplichtingen is voldaan (Hart, 1995: 63). De 
begrippen residuele beschikkingmacht en het residu-inkomen zijn in de praktijk 

Tabel 2. Rechten die deel uitmaken van de bundel van eigendomsrechten.

het recht om het goed te gebruiken usus of gebruiksrecht
het recht om de inkomsten van het goed zich toe te 

eigenen
usus fructus of inkomensrecht

het recht om vorm, substantie en locatie van het goed 
te veranderen

abusus rechten

het recht om anderen uit te sluiten uitsluitingsrecht
het recht van transfer, bijvoorbeeld via de markt of via 

vererving
transferrecht

Bron: Furuboth en Richter, 1997: 16.
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niet altijd eenvoudig te duiden. Het is niet altijd eenvoudig aan te geven wie over de 
residuele beschikkingmacht beschikt en wie het residu-inkomen naar zich toe kan 
trekken. Voor pacht vraagt het vaststellen van beide een grondige analyse.

Wij zullen van beide eigendomsbenaderingen – die als complementair kunnen 
worden beschouwd – gebruik maken. Het afsluiten van een pachtcontract tussen 
een verpachter en een pachter betekent dat een gedeelte van de bundel van eigen-
domsrechten voor een zekere periode wordt overgedragen. De overgedragen bundel 
hangt af van het type pachtcontract. Het contract bepaalt de allocatie van deze 
rechten over de grond tussen verpachter en pachter. Een belangrijk verschil tussen 
het verpachten van grond en volledig eigendom is de incomplete beschikkingsmacht 
over de bundel van eigendomsrechten verbonden aan grond. Het verpachten van 
grond betekent dat een grondeigenaar de beschikkingsmacht over een deel van de 
bundel van eigendomsrechten overdraagt aan een pachter.

Het is echter niet op voorhand duidelijk wie heeft de beschikkingsmacht over wat? 
Het pachtcontract houdt een transfer in van de beschikkingsmacht over (een deel) 
van de bundel van eigendomsrechten van de grond en over de aan grond gerelateerde 
rechten. Belangrijk is echter ook dat de persoon die de residuele beschikkings-
macht heeft dikwijls ook in staat is om het residu-inkomen naar zich trekken. De 
verschillende residu-inkomens voor grond en aan grondgebonden rechten worden 
hier onder uitgewerkt:

1. Residu-inkomen op korte termijn

Het korte termijn residu-inkomen valt toe aan de agrariër/pachter die de markt-
bare producten voortbrengt. De omvang van dit residu-inkomen hangt – gegeven de 
stand van de techniek – af van de prijzen en de hoeveelheden input en output. De 
contractueel overeengekomen pachtprijs is geen onderdeel van het residu-inkomen. 
Een stijging van de outputprijzen kan onder overigens gelijkblijvende omstandig-
heden leiden tot een hoger residu-inkomen, en een daling van de outputprijzen 
tot een lager residu-inkomen. Een pachtcontract met een vaste pachtprijs legt de 
risico’s en onzekerheden (over prijzen, input en output en ook de omvang van het 
residu-inkomen) bij de pachter, terwijl bij een deelpachtovereenkomst de risico’s 
worden gedeeld.

2. Lange termijn residu-inkomen

Een reële prijsstijging van grond leidt tot een lange termijn residu-inkomen voor 
de verpachter. De omvang van dit inkomen kan aanzienlijk zijn (Slangen et al., 
2003: 44-47). Gezien de prijsstijgingen van de afgelopen jaren is de omvang van 
dit (latente) residu-inkomen alleen toegenomen. Bij een eigenaar/gebruiker is het 
residu-inkomen op korte termijn en het residu-inkomen op lange termijn samen-
gebundeld in één persoon. Indien een pachter zijn pachtgrond koopt vindt deze 
samenbundeling ook plaats, en daardoor kan hij dit residu-inkomen ook naar zich 
toe trekken. De eigenaar/grondgebruiker beschikt over het gehele residu-inkomen 
en heeft de beschikkingsmacht over gehele bundel van eigendomsrechten. Het 
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bovengenoemde hold-up probleem en de inefficiency die daarmee samenhangen 
worden hiermee vermeden.

3. De waarde (plus de waardevermeerdering) van de productie- en inkomensrechten

De introductie van productierechten (voor melk, suiker, mest en ammoniak) en 
inkomenstoeslagen hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe eigendomsrechten. 
Vooral bij de productierechten voor melk (het melkquotum) zijn de effecten 
aanzienlijk. De invoering van de productierechten in 1984 was bij de op dat moment 
lopende pachtcontracten niet voorzien en daarom rees de vraag: wie is de eigenaar? 
Pas in de loop van de tijd ontstond er door pachtjurisprudentie duidelijkheid over 
de vraag wie de eigenaar is van het melkquotum. Daaruit blijkt dat de pachter 
thans verplicht is om bij het eind van de pachtovereenkomst het melkquotum weer 
volledig ter beschikking van de verpachter te stellen. Wel heeft de pachter recht op 
een vergoeding (fifty/fifty-verdeling). Voor de suiker-, mest- en ammoniakrechten 
geldt eenzelfde ter beschikkingstelling en een vergoeding als bij het melkquotum.

In de praktijk betekent dit dat een pachter (of zijn opvolger) die sinds 1984 de grond 
gebruikt – waarop een melkquotum zit – deze niet aan de verpachter kan terug 
geven om elders een ander bedrijf te beginnen (of zijn bedrijf te verlaten) zonder de 
kans te lopen het gebruik van dit productierecht te verliezen. Een belangrijk neven-
effect hiervan is dat de pachter als het ware een gevangene is van de verpachter. Er 
is sprake van een samengesteld insluitings- en hold-up probleem, dat de pachter 
kan dwingen tot het accepteren van een hogere pachtprijs. Daardoor wordt het 
residu-inkomen voor de pachter kleiner en dat van de verpachter groter.

De bedrijfstoeslagen hebben per 1 januari 2006 de bestaande toeslagen waaronder 
de MacSharry toeslagen (inkomenstoeslagen ter compensatie voor prijsdalingen) 
grotendeels vervangen. Deze bedrijfstoeslagen worden ook toegerekend aan de 
grond. Ook hier ontstond de vraag: wie is de juridische eigenaar van deze rechten? 
Volgens de uitspraak van de Pachtkamer Zwolle van 25 september 2007 behoort 
het juridisch eigendom aan de grondeigenaar (= verpachter). Tegen deze uitspraak 
is evenwel hoger beroep ingesteld.2 Dit betekent dat bij grondgebonden productie- 
en inkomensrechten de waardestijging van deze rechten ook neer slaat in het lange 
termijninkomen van de grondeigenaar. Het verhoogt zijn residu-inkomen evenals 
een waardestijging van de grond.

Het instellen van de productierechten en inkomenstoeslagen heeft de positie van de 
grondeigenaar versterkt en gelijktijdig de relatieve positie van de pachter verzwakt. 
De waarde en de waardestijging van deze rechten behoren toe aan de grondeigenaar. 
Wel moet de verpachter die de rechten bij het einde van de pacht op zijn naam 
krijgt, (grosso modo) de helft van de waarde ervan aan de pachter te vergoeden. De 
verpachter heeft over deze rechten de facto de residuele beschikkingsmacht en kan 
ook een aanzienlijk van het residu-komen naar zich toe trekken.

2 Pachtkamer Hof Arnhem, 22 juni 2010 (Van Dijk/Gemeente Kampen) Agr. R. 2010/5584 
besliste dat de toeslagrechten van de pachter zijn.
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Indien de residu-inkomens voortvloeiend uit productie- en inkomensrechten en 
waardestijging van de grond aanzienlijk zijn, is er een sterke, door efficiency-over-
wegingen ontstane, druk aanwezig om beide inkomens in één persoon te verenigen. 
Het scheiden van deze twee inkomens creëert een hold-up probleem (cf. Hart, 1995: 
64-65) en brengt de vraag met zich mee welke partij in staat is (een groot gedeelte 
van) het residu-inkomen naar zich toe te trekken. De waarde van de grondgebonden 
productie- en inkomensrechten en de waardevermeerdering van de grond zijn een 
belangrijke incentive voor de grondgebruiker/pachter om gebruik en eigendom van 
grond in één persoon te verenigen, en dus grondgebruiker/eigenaar te worden. 
Daarmee vormen deze factoren een belangrijke oorzaak voor het teruglopen van het 
pachtareaal in Nederland. Zeker indien de grondgebruiker/pachter de grond kan 
kopen tegen verpachte waarde (door gebruik te maken van zijn voorkeursrecht). 
Hold-up problemen en een dispuut over de verdeling van het residu-inkomen 
kunnen hiermee worden voorkomen.

6. de methodiek voor het berekenen van pachtprijzen

In 2006 is door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Commissie 
Pachtnormen ingesteld. De opdracht van Commissie hield in het ontwikkelen van 
een berekeningsmethodiek voor de pachtprijzen, in samenspraak met maatschap-
pelijke organisaties, met daarbij aandacht voor het opbrengend vermogen van grond 
(LNV, 2007: 1). In 2007 is het Pachtprijzenbesluit 2007 in werking getreden3. In dit 
Pachtprijzenbesluit spelen een drietal uitgangspunten een belangrijke rol:

1. Reden van verpachten

Het Pachtprijzenbesluit 2007 gaat er van uit dat grondeigenaren hun grond 
verpachten voor het verkrijgen van een direct rendement (toelichting artikel 9 van 
het Pachtprijzenbesluit 2007). Uit een groot onderzoek uitgevoerd onder verpachters 
in 2002 bleek echter dat het grootste deel van de verpachters het in standhouden 
van het familiebezit ziet als het belangrijkste doel. Slechts 1/3 van de verpachters 
gaf “beleggingsobject” als reden voor grondbezit. (Slangen et al., 2003: 38). Deze 
uitkomst wijkt duidelijk af van het uitgangspunt in het Pachtprijzenbesluit.

2. De Euro Interest Rate Swap (IRS)

De Euro Interest Rate Swap (IRS) wordt als basis gebruikt voor de berekening 
het vereiste directe rendement voor verpachters (Commissie Pachtnormen, 2006: 
38; Pachtprijzenbesluit 2007, toelichting bij artikel 9). Het is uiterst merkwaardig 
waarom deze rente wordt gebruikt als basis voor de berekening van het vereiste 
directe rendement voor verpachters. De IRS heeft niets met verpachten van doen. 
Een tweede punt van kritiek op de IRS is dat verpachters niet hun geld er in kunnen 
beleggen. Het kan dus ook niet gebruikt worden als een opportunity cost of een 
beleggingsalternatief voor de verpachter. Voorts is onduidelijk wat IRS gemeen heeft 

3 Pachtprijzenbesluit 2007, Besluit van 10 juli 2007, houdende regels over de hoogst toelaat-
bare pachtprijs. Staatsblad 2006: 306.
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met de “reële lange kapitaalrente” in een goed ontwikkelde en open kapitaalmarkt 
in Nederland.

3. Het vereiste rendement voor de verpachters, beleggen en risico

Op basis van een discutabel gebruik van de IRS leidt de Commissie een direct 
rendement af van 3,2% van de waarde in verpachte staat. In dit percentage is een 
opslag opgenomen voor eigenaarslasten, beheerskosten en risico van in totaal 1,25% 
van de verpachte waarde. Niet duidelijk is waarop het risico betrekking heeft en de 
omvang van de risico-component. Deze rendementseis is niet alleen aanvechtbaar 
gezien het gebruik van de IRS maar ook vanwege het principe van beleggen. Inherent 
aan beleggen is het nemen van risico. Dat is een basisprincipe van beleggen en 
ondernemerschap. Juist door het nemen van risico kunnen grote beleggers grote 
winsten behalen. Het is niet alleen paradoxaal om een direct rendement van 3,2% 
zonder risico te eisen, maar er is ook sprake van inconsistentie. Het volgen van 
het concept “beleggen” houdt ook in dat waardestijgingen meegenomen dienen te 
worden. Kijkend naar periode 1964-2000 was het interne netto-rendement van 
het beleggen in verpachte grond voor de periode 1964-2000 6,6% (Slangen et al., 
2003: 46).

Voor degene die de verpachte gronden onverpacht kon verkopen lag het interne 
netto-rendement beduidend hoger (Slangen et al., 2003: 46). Als men het concept 
“beleggen” aanhoudt dienen ook de waardestijgingen te worden meegenomen. Dit 
is gezien de reële prijsontwikkeling van grond (en grondgebonden productierechten) 
een belangrijke factor. Vooral de institutionele beleggers zijn als grondeigenaar in 
staat om de “rent” die voortvloeit uit het grote prijsverschil tussen onverpachte en 
verpachte gronden – als gevolg van het verschil in de bundel van eigendomsrechten 
– als een structurele inkomstenbron te benutten. Deze groep vormt nog altijd een 
belangrijke categorie verpachters als we kijken naar de hoeveelheid grond.

Het rekenschema dat de Commissie (2006: 16) heeft ontwikkeld voor het bepalen 
van de beloning voor grond is een Ricardiaanse benadering waarbij alles wordt 
toegerekend naar de grondrente. Van de opbrengsten uit het bedrijf worden de 
betaalde kosten en afschrijvingen afgetrokken. Daaruit resulteert het gezinsinkomen 
dat de beloning vormt voor eigen arbeid, eigen vermogen in grond en in andere 
activa. Vervolgens wordt een beloning toegerekend aan de eigen arbeid en het 
eigen vermogen in andere activa dan in grond. Dit heeft tot gevolg dat alle rents 
die verdiend worden met ondernemerschap, het gebruik van de productiefactoren 
arbeid en kapitaal aan de grond worden toegerekend. De uitkomst is een soort 
“grondrente plus” die volgens de Commissie Pachtnormen (2006: 13) verdeeld zou 
moeten worden tussen pachter en verpachter.

De berekening zou voor de zuiverheid zoveel mogelijk gebaseerd moeten zijn 
op pachtbedrijven of bijna volledige pachtbedrijven. Bij volledige of grotendeels 
eigenaarsbedrijven komt de rent (= surplus) van de eigen grond, ondernemerschap, 
arbeid en kapitaal in de “grondrente plus”. Deze rent dient in de “grondrente plus” 
zo klein mogelijk te zijn. Deze rent is echter meestal aanzienlijk omdat bedrijven met 
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eigen grond gemakkelijker krediet kunnen krijgen voor het doen van investeringen 
en daardoor hogere rents kunnen realiseren. Door het aantrekken van vreemd 
vermogen verandert de vermogensstructuur en ontstaat een zgn. hefboomeffect; 
een extra rendement over het eigen vermogen als gevolg van het financieren met 
vreemd vermogen. Dit extra rendement over het eigen vermogen komt terecht in de 
“grondrente plus”. De Commissie houdt met deze effecten geen rekening. In feite 
wordt de berekening gebaseerd op overwegend eigenaarsbedrijven. Dit kan leiden 
tot een forse overschatting van de “grondrente plus” voor de pachtbedrijven.

Bij een prijsstijging van de landbouwproducten – onder overigens dezelfde omstan-
digheden – zal de “grondrente plus” toenemen en zal de verpachter door de 
uitgangspunten en de gekozen methodiek een groot deel van dit extra inkomen 
naar zich toe kunnen trekken. Het korte termijn residu-inkomen gaat als gevolg 
van de prijsstijging naar de verpachter. Dit lijkt qua effect sterk op herintroductie 
van de bij wet in beginsel uitgesloten deelpacht. Een belangrijk verschil is dat bij 
deelpacht pachter en verpachter ook samen de risico’s delen. Voorts is het de vraag 
wat gaat er gebeuren na een paar slechte jaren. Gaat dan de pachtprijs omlaag? 
Nieuwe pachters zullen niet veel hebben aan een eventuele verlaging van de regio-
norm. Zij zullen niet aan een reguliere pachtovereenkomst kunnen komen, maar 
genoegen moeten nemen met een geliberaliseerde pacht zonder prijstoetsing (Bruil, 
2008). Bij de geliberaliseerde pacht is de onderhandelingspositie van pachter en 
verpachter bepalend.

Voor een te sterke stijging van de pachtprijzen is er een rem ingebouwd; de hoogte 
van de pachtprijs mag niet meer zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde. Het 
baseren van de pachtnorm op de vrije verkeerswaarde heeft als nadeel dat exogene 
factoren (zoals infrastructurele werken, grond benodigd voor het realiseren van 
doelen van de overheid, een mogelijke bestemmingsverandering van landbouw-
grond voor woningbouw of bedrijventerrein), die weinig of niets met de landbouw 
van doen hebben, de richtprijs voor het bepalen van de hoogte van de pacht gaan 
vormen (cf. Mertens, 2000: 304). Zo blijkt uit Polman et al. (1999: 40) dat ca. 50% 
van de prijs van landbouwgrond wordt bepaald door krachten van buiten de land-
bouw. Dit wordt ook bevestigd door Jongeneel et al. (2005: 76). Het is dan ook de 
vraag of deze norm van 2% als richtsnoer op zijn plaats is.

Voor de vaststelling van de maximale pachtprijs per jaar voor reguliere en gelibe-
raliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar wordt voor 8 regio’s de prijs 
voor verpachte gronden bepaald door 50% van de prijs van de waarde in onver-
pachte staat te nemen. Vervolgens wordt het vereiste directe rendement voor de 
verpachter berekend door 3,2% te nemen van deze verpachte waarde. Het daaruit 
voortvloeide bedrag is voor nieuwe reguliere pachtcontracten en geliberaliseerde 
pachtcontracten langer dan 6 jaar de regiopachtprijs. Zoals gezegd mag deze niet 
meer bedragen dan 2% van de vrije verkeerswaarde.
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7. het toekomstig pachtareaal

Het reguliere pachtareaal vertoont al jaren achtereen een daling. Naar verwachting 
zal deze trend zich voorzetten. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. 
Het aantal (bijna) volledige pachtbedrijven neemt af. Uit Tabel 3 blijkt dat in de 
periode 1975-2005 het aantal pachtbedrijven met 80 tot 100% pacht met bijna 80% 
is afgenomen, terwijl het percentage bedrijven met minder dan 20% pacht afnam 
met 33%. Het totale aantal bedrijven is in deze periode gedaald met 50%.

Dit betekent dat rol van de pacht aan het veranderen is en dat het (volledige) pacht-
bedrijf als institutie gaat verdwijnen. Dit geldt – zij het in minder mate – ook voor de 
bedrijven tussen 40 en 80% pacht. Boeren pachten in toenemende mate vanuit een 
eigenaarpositie grond er bij. Dat betekent dat er aan de vraagkant naar pachtgrond 
structurele verschuivingen aan het optreden zijn.

Een belangrijke reden voor de afname van het pachtareaal is het incomplete 
karakter van pachtcontracten leidend tot residuele beschikkingsmacht en verschil-
lende soorten residu-inkomens. In economische termen komen zij tot uiting in (1) 
het residu-inkomen op korte termijn, ontstaan door het huidige grondgebruik; 
(2) het lange termijn residu-inkomen, bestaande uit de waardevermeerdering van 
de grond; en (3) de waarde (plus de waarde-vermeerdering) van de productie- en 
inkomensrechten.

Indien een pachter zijn pachtgrond koopt kan hij ook het residu-inkomen naar zich 
toe trekken. Daarmee vormen deze factoren belangrijke oorzaken voor het terug-
lopen van het pachtareaal in Nederland. Ontwikkelingen in de praktijk bevestigen 
dat sterke incentives bij pachters aanwezig zijn om gebruik en eigendom van grond 
in één persoon te verenigen, zie bijvoorbeeld Kloet et al. (2000: 9). Dit argument 
geldt zeker indien de pachter in de gelegenheid is om de grond tegen verpachte 
waarde te kopen.

In veel gebieden zijn de pachtprijzen fors omhoog gegaan. Voor de verpachters is 
het echter niet allemaal goud dat er blinkt. Wij zullen twee aspecten bespreken: 

Tabel 3. Verdeling van bedrijven met pacht.

1975 1985 1995 2005

Minder dan 20% 100 94 91 67
Tussen 20% en 40% 100 87 66 51
Tussen 40% en 60% 100 82 58 42
Tussen 40% en 80% 100 80 55 37
Meer dan 80% 100 60 36 21
Totaal 100 84 70 50

Bron: CBS, 2008 (bewerking door LEI).
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economische en fiscale. We beginnen met de economische aspecten. Een mogelijk 
effect van de verhoging van pachtprijzen als gevolg van de herziening van de pacht-
normen is een versnelde daling van het areaal reguliere pacht, met name door een 
reactie aan de vraagkant. Voorst zal als gevolg van de verhoging van pachtprijzen 
de waarde in verpachte staat gaan stijgen. Beide effecten – het afnemend areaal en 
het afnemend prijsverschil – hebben tot gevolg dat de mogelijkheid om de “rent” die 
voortvloeit uit het prijsverschil tussen onverpachte en verpachte gronden als een 
structurele inkomstenbron te benutten verder zal afnemen. Vooral voor de institu-
tionele beleggers is dit een belangrijke rendementsbron.

Een gevolg van het invoeren van geliberaliseerde pacht zal zijn dat de waarde van 
grond in verpachte staat ten opzichte van de vrije verkeerswaarde gaat stijgen. De 
vraag is of het stijgen van de waarde van grond in verpachte staat in het belang is 
van de institutionele beleggers. Ook voor hen neemt de omvang van het (nog onver-
deelde) residu-inkomen af. Het invoeren van geliberaliseerde pacht heeft voorts 
gevolgen voor de vermogensrendementsheffing. Opgemerkt zij dat institutionele 
beleggers niet onder de inkomstenbelasting vallen waardoor voor hen ook geen 
vermogensrendementsheffing geldt.

De fiscale aspecten vloeien voort uit de waarderingsgrondslag voor verpachte 
gronden in Box III van de inkomstenbelasting. Een effect van de verhoging van 
pachtprijzen als gevolg van de herziening van de pachtnormen is een prijsstijging 
van de verpachte gronden. Gezien de huidige regeling is dit effect op korte termijn 
verwaarloosbaar. De fiscale waarde van de verpachte gronden zijn een bepaald 
percentage van de normwaarde van onverpachte gronden (Min van Financiën, 
2008: 1-3). Belangrijk is echter dat bij de normwaarde onderscheid wordt gemaakt 
tussen zogenaamde niet-eindige pacht en eindige pacht. De reguliere pacht valt 
onder niet-eindige pacht. Hiervoor geldt een waardering voor de berekening van de 
vermogensrendementsheffing in Box III van 45% per 1 januari 2007 en van 50% 
per 31 december 2007 van de normwaarde van onverpachte gronden.

Voor geliberaliseerde pacht bestaande uit: (a) langer dan 6 jaar; of (b) 6 jaar of 
korter, en teeltpacht gelden veel hoger percentages. Deze kunnen lopen van afhan-
kelijk van de duur van het pachtcontract van 70 tot 97,5% van de normwaarde 
van onverpachte gronden. Het uitwijken van verpachters naar deze pachtvormen 
heeft dus fiscale consequenties in de vorm van een hogere rendementsheffing en 
verlaagt daarmee het netto rendement. De geliberaliseerde pacht is daarom voor 
verpachters vallend onder de vermogensrendementsheffing een weinig aanlokkelijk 
perspectief. Tenzij zij deze belasting kunnen door berekenen aan de pachter.

De geliberaliseerde pacht – bestaande sinds september 2007 – is ingevoerd ter 
vervanging van de eenmalige pacht. Deze laatste pachtvorm is na haar invoering 
in 1995 gemiddeld genomen over de periode tot en met 2005 niet boven de 5% van 
het totale agrarische areaal uitgekomen (LEI/CBS, 2008: 35). De eenmalige pacht is 
ook niet staat geweest om de daling van het reguliere pachtareaal te ondervangen. 
Van de geliberaliseerde pacht mag ook niet verwacht worden dat deze er wel toe 
instaat is, mede gelet bovengenoemde argumenten.
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8. slotbeschouwing

De belangrijkste typen van pacht in volgorde van omvang zijn reguliere pacht, 
grijze pacht, eenmalige pacht en teeltpacht. Met ingang van september 2007 is de 
eenmalige pacht vervangen door twee typen geliberaliseerde pacht: (1) langer dan 
6 jaar en (2) korter dan 6 jaar.

De daling van het reguliere pachtareaal zal gestaag doorgaan. In het recente 
verleden zijn de eenmalige pacht en teeltpacht niet instaat geweest deze daling 
te ondervangen. Eerdere liberaliseringen hebben niet het gewenste effect gehad. 
De vervanging van de eenmalige pacht door geliberaliseerde pacht zal een verdere 
daling van het formele pachtareaal ook niet kunnen tegengaan, mede gelet op 
het netto-rendement als gevolg van de vermogensrendementsheffing. Blijkbaar 
geven agrariërs de voorkeur aan grijze pacht. Voor grijze pacht is de handshake 
het belangrijkste coördinatiemechanisme. Dit zou een signaal kunnen zijn. Men wil 
minder regels, zeker als deze averechts uitwerken, en men wil meer gebruik maken 
van vertrouwen en het reputatiemechanisme.

Eén van de belangrijkste karakteristieken van reguliere pachtcontracten is het 
gebruik van het coördinatiemechanisme het “handboek”. Het handboek is voor 
een belangrijk deel het gevolg van de wettelijke regelingen. Deze regels zijn in het 
verleden vastgesteld voor het waarborgen van de noodzakelijke specifieke investe-
ringen in grond en gebouwen (schuren en stallen) en grondgebonden investeringen 
zoals drainage en grondverbeteringen.

Bij contracten van een beperkte duur verdient de pachter een dergelijke lange 
termijn investering niet terug. Het voordeel van deze investering valt dan toe aan 
de eigenaar. Zonder een vergoeding voor de pachter zal dit leiden tot een onder-
investering in grond en gebouwen, en een beheer dat niet optimaal is vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Eigendom en gebruik in één hand voorkomt dit hold-up 
probleem. Een andere manier voor het voorkomen van hold-up problemen is het 
hebben van goede waarborgen gebaseerd op rechtsprincipes. Deze moeten zich 
richten op de duur van het contract, zekerheid over verlenging en een vergoeding 
voor aangebrachte verbeteringen.

De reguliere pacht biedt door het continuatierecht en het melioratierecht deze moge-
lijkheden. Hierdoor worden noodzakelijke specifieke investeringen niet ontmoedigd 
en negatieve effecten zoals hold-up en lock-in effecten beperkt. Pachters inves-
teren beduidend meer in grondverbetering dan verpachters. Het teruglopen van 
het areaal reguliere pacht is vanuit dit oogpunt een zorgelijk verschijnsel en de 
vraag is wat op lange termijn hiervan de gevolgen zullen zijn voor de noodzakelijke 
investeringen in grond en gebouwen.

Het instellen van productierechten en rechten op inkomenstoeslagen heeft de 
positie van de grondeigenaar versterkt en gelijktijdig de relatieve positie van de 
pachter verzwakt. De waarde en de waardestijging van deze rechten behoren (ten 
dele) toe aan de grondeigenaar. Zijn beschikkingsmacht is daarmee versterkt en hij 
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kan ook een aanzienlijk deel van het residu-inkomen voortvloeiend uit de waarde-
stijging naar zich toe trekken

Door een prijsstijging van de landbouwproducten onder overigens dezelfde 
omstandigheden zal de “grondrente” toenemen. De berekeningsmethode voor de 
vaststelling van de maximale pachtprijs per jaar voor reguliere en geliberaliseerde 
pachtovereenkomsten (langer dan 6 jaar) leidt er toe dat de verpachter een groot 
deel van dit extra inkomen naar zich toe zal kunnen trekken. Het korte termijn 
residu-inkomen als gevolg van de prijsstijging gaat dan naar de verpachter. Dit lijkt 
qua effect enigszins op een herintroductie van een bij de wet in beginsel uitgesloten 
deelpacht. Een belangrijk verschil is dat bij deelpacht pachter en verpachter ook 
samen de risico’s delen.
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