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VandeNederlandsecultuurgrondwordt40%gepacht.Perjaarlooptde
gepachteoppervlaktemetca.15.000haterug.
Vooraldeparticuliereverpachtersverkopenpachtgrond,zowelaandezittendepachtersalsaanandereagrariërs.
Dezeontwikkelinghoudtverbandmethetgelijktijdigvoorkomenvaneen
streng gereguleerdemarktvoorpachtgrond eneenvrijemarktvoorpachtvrije
grond.Ditheefteenbelangrijkprijsverschiltussenbeidemarktentotgevolg
eneenrelatiefgeringnetto-rendementvoorgepachtegrond.
Voordeinstandhoudingvandepachtiseenredelijkrendementvereist.
Bevorderlijk iseveneenseenverminderingvanhetgenoemdeprijsverschil.De
mogelijkhedenomdepachtprijsteverhogenzijnevenwelbeperktdoorhetniveau
vandebedrijfsresultaten.Voorgesteldewijzigingenvandepachtwet,zoalsde
beperkingvanhetcontinuatierecht,zulleneenslechtsbeperkteinvloedhebben
opdeomvangvanhetinstituutvandepacht.
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NaaraanleidingvandiscussiesoverdemogelijkhedenomdepachtalsbelangrijkerechtsvormvangrondgebruikindeNederlandse landbouwtehandhaven
ofteversterkenistenbehoevevanhetMinisterievanLandbouweennotitie
overditonderwerpopgesteld.Hierbijisgebruikgemaaktvanreedsbeschikbare
documentatieenvanresultatenvandiversestudiesophetgebiedvandegrondenpachtmarkt.
Hetleekzinvoldezenotitieineenbrederekringteverspreiden.Hiermede
kaneenbijdragewordengeleverd aandegedachtenvormingoverdetoekomstige
rolvandepachtindeNederlandselandbouw.

DenHaag,mei 1983

DeDirecteur
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INLEIDING

Bijdefinancieringvandelandbouwkaninbeginselhetinstituutvande
pachteenbelangrijkerolspelen.Zeerinhetbijzonderisdithetgevalbij
bedrijfsovernemirg,bedrijfsvergrotinge t c ,kortominsituatieswaarindevermogensbehoefteaanzienlijktoeneemt.Hetfeitdoetzichechtervoordathet
areaalverpachtegrondreedstientallenjarengeleidelijkvermindert.Indeze
notitiewordtingegaanopdeaard,omvangenachtergrondenvandezeachteruitgangvanhetpachtareaal.Inaansluitinghieropwordtnagegaanonderwelkeomstandighedendezeontwikkelingkanwordenomgebogen.Inditverbandzalo.m.
wordenaangegeveninhoeverredevoorgesteldewijzigingenvandepachtwettot
eenbevorderingvandepachtkunnenleiden.Indezenotaisuitgegaanvanhet
oorspronkelijkeontwerpvanwet 1)enisgeenrekeninggehoudenmetnadienaangebrachteveranderingeninhetvoorstel.
Tenbehoevevandezenotitieisgebruikgemaaktvandocumentatiemateriaal
vanophetLEIlopendeonderzoekingenzoalshetonderzoeknaardegrondmarkt.
VoortsisgeputuitdeLEI-nota"Factorendieinvloeduitoefenenopeigendom,
pacht,mobiliteitengebruikvanlandbouwgrond inNederland"diedeEG-commissieheeftgepubliceerd2).

1) TweedeKamer,zitting 1981-1982,17218nrs1-3.
2) Publikatienr.82vandeCommissiederEuropeseGemeenschappen,
Luxemburg 1982.

1.

Vermindering van de verpachte oppervlakte

Indecrisisjarenvoorde2ewereldoorlogzaldepachtvermoedelijkwel
zijnmaximaleomvanghebbenbereiktmetbijna60%vanhettotaleareaalcultuurgrond.Voordienwerdca.dehelftvandegrondgepacht.Thanswordtca.40%van
deoppervlaktecultuurgrondgepacht.Bijdeomschrijvingvanpachtisuitgegaan
vandeexploitatiedooreenanderdandeeigenaartegeneenvastgesteldeprijs.
Overeenkomstigdedefinitiebijdelandbouwtellingenzijnerfpacht,vruchtgebruikenrechtvanbeklemmingtoteigendomgerekend 1).
Hetgepachteareaalneemtvoortdurendaf.Indeperiode 1959-1979verminderdedegepachteoppervlaktemetjaarlijksgemiddeld 1,9%.Indezeventiger
jarenwasdeverminderingvandepachtbelangrijkgroterdaninhetbeginvande
genoemdeperiode.Zijbedroegindeperiode 1977-1979zelfs2,8%perjaar.Daarbijdientechtereveneensopdevrijsterketeruggangvandetotaleoppervlakte
cultuurgrond tewordengelet.Indezeventigerjarenliepdezeoppervlaktejaarlijksmet0,6%terug.Sindsdienevenwelweerveelminder:van 1981op 1982was
deverminderingnog0,3%.
Deverminderingvandegepachteoppervlaktemetbijna400.000hainde
laatste20jaarwasvooraleengevolgvanhetteruglopenvandepachtvanouders,
depachtvanandereland-entuinbouwersendepachtvanandereparticulieren.
Inca.20jaartijdisdegezamenlijkeoppervlaktevandezecategorieëntotca.
60%vandevroegereteruggebracht.Hetaandeelvandezecategorieënindegepachteoppervlaktedaaldemetnamedaardoorvan74%in1959tot61%in1977.
Vooraldepachtrelatiesvanagrariërsonderlingzijnvanweinigbetekenismeer.
Depachtvanparticuliereniet-agrariërsneemtafsindsdetweedehelftvande
zestigerjaren.Hierstaattegenoverdattot 1977hetareaalgepachtvanoverheidenoverigerechtspersonennogietstoenam.
Tabel 1. Degepachteoppervlaktepercategorieverpachtersindeperiode
1959-1977 (1959=100)

Land-entuinbouwers
w.o.vanouders
w.o.vanoverigen
Overigeparticulieren
Overheidslichamen
Overigerechtspersonen
Eigenareninbuitenland
Alleverpachters
Aantalha

1966

1977

Aantalha
in1977

93
45
105
110
100
100

60
27
79
107
105
96

134.284
64.586
339.042
189.462
116.749
31.457

91

72

1.105.000

Deintabel 1aangegevenontwikkelingenhebbenzichooknadienvoortgezet.
Deoppervlaktedievanparticuliereniet-agrariërs ineigendomovergingnaar
agrariërsbleefjaarlijksca.10.000hagroterdandeoverdrachtvanagrariërs
naarniet-agrariërs.Jaarlijkswerdenkleineoppervlaktengekochtdoorrechtspersonenzodathunaandeel indepachtverderzalzijntoegenomen.
Deverminderingvandepachtvanoudersenschoonouderskomtdoordatmeer
danvoorheendeeigendomsoverdrachtvandegrondplaatsvindtreedsbijofkort
nadebedrijfsoverneming.Totindezestigerjarenwerdveelalnogdooropvolgersgeruimetijdvanoudersgepacht.Ditbrachthetrisicomeedatmenuitein1)

Demogelijkhedenomerfpachttestimulerenenookdeinvloedvandegrondbankdaaropblijvenindezenotabuitenbeschouwing.Overdeomvangvande
erfpachtisoverigensgeenrecenteinformatiebeschikbaar.Volgenseen
eerdergehoudenonderzoek-LEI-studieNr.57-bedroegdeoppervlakte
in1963ca.21.000ha.

875.580

delijkbijdeboedelscheidingmetdeoverdrachtwerdgeconfronteerdhetgeen
veelalmoeilijkerwasomdatdanovereenstemmingbereiktmoestwordenmetdeandereboedelgerechtigden.
Perbedrijfstypeverschilthetpachtaandeeleveneens:akkerbouwersenveehouderszijndebelangrijkstepachter.Daarbijmoeteveneenswordengewezenop
groteregionaleverschillen.Ondanksdesterketeruggangvandepachtwordtin
deZeekleigebiedennogsteedsmeerdan50%vandegrondgepacht.OpdeZandgrondenenindeVeenkoloniënwordtnog+35%vandegrondgepacht.Hetaanvankelijk
eveneenshogepachtpercentageindeWeidegebiedenliepterugtotca.45%in1977.
2.

Nadere beschouwing over het teruglopen van de pacht

Hetverkopenvanverpachtegrond iseenbelangrijkeredenwaardoorinde
jaren60en70hetpachtareaalisteruggelopen.Uitdestatistiekvanhetgrondverkeerblijktdattot 1972afgezienvanfamilietransactiesgemiddeldjaarlijks
20.000haverpachtegrondwerdverkochtennadiennog 10à 11.000haperjaar.
VanafdebeëindigingvandeWetopdeVervreemdingvanLandbouwgronden(1963)werd
intotaal250.000haverpachtegrondverkocht.Bijna70%hiervanwerddoordezittendepachtersgekochtenruim30%werdmetdepachtovergedaanaaneenandere
verpachter.Circadehelftvandezelaatstecategorieverpachtegrondwerddoor
agrariërsgekocht.Dezegrondzal,alsdeaankoopvooreigengebruikplaatsvond,
doorhenduspachtvrijmoetenwordengemaakt.Agrariërsverwiervendusintotaal
85%vanhetareaaldatinverpachtestaatwerdverkocht.
Vandegronddieinonverpachtestaatwordtverhandeld iszoalsuitbijgaandschemablijkteenbelangrijkdeelafkomstigvanniet-agrariërs.Geziende
aardvandetransactiesgaathethierbijomdeverkoopvanvrijkomendegrond,
dieveelalaanagrariërswordtverkocht.Bijelkaarverminderdehetpachtareaal
indeperiode 1977-1980doordeverkopenbuitenfamilieverbandmetca.15.000ha
perjaar.
Grafiek 1.Oppervlaktelandbouwgronddiejaarlijks indeperiode 1977/80wasbetrokkenbijverkoopenverpachting,verdeeld (%) naarderechtspositievanverkopersenverpachtersresp.kopersenpachters.Exclusief
familietransacties.Kleinehoeveelhedenzijnweggelaten.
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Bron: J . L u i j t , c o n c e p t r a p p o r t "Een model van de a g r a r i s c h e grondmarkt".
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Deoppervlakte,waarmeedepachtvermindert,ishetresultaatvaneenaantal
transactiesdieingrafiek 1zijnweergegeven.Deoppervlakteonverpachteende
oppervlakteverpachtegrondzijndaarinverdeeldnaardepositievankopersen
verkopers.Globaalgenomenverminderdehetpachtareaaljaarlijksindeperiode
1977-1980door:
Deverkoopvanonverpachtegronddoorniet-agrariërs.Aangezienditvoorheenverpachtegrondbetreftendezegrond
merendeelsdooragrariërswordtgekochtgeeftditeenverminderingvan:
39%van20.900ha
Deaankoopvanverpachtegronddooragrariërs.
Dezegrondwordtmerendeelsaangebodendoorniet-agrariërs.
Omdatdezegrondwordtverkochttenbehoevevaneigengebruikdoordebetreffendekopersenveelalbinnenafzienbaretijdingebruikzalwordengenomenleidtdittoteenverminderingvandepachtvan:
86%van 11.400ha
Intotaalduseenteruggangvan
Daartegenover staatdatniet-agrariërsonverpachtegrond
kopen.Omdatdezekopersdegrondveelalnietzelfzullen
gaangebruiken,maargaanverpachtengeeftditeentoeneming
vandepachtvan:
13%van20.950ha
Deomvangrijkeaankopenvanonverpachtegronddoordeoverheidleverenslechtseentijdelijkegeringebijdragetotde
pacht.Degrondenkrijgenveelaleenanderebestemmingen
wordensomstijdelijkverpacht.
Persaldovermindertdepachtmet
ofafgerondmet

8.151 ha

9.804ha
17.955ha

2.717ha

15.238ha
15.000ha

Degeslotenpachtovereenkomstenhaddenindeperiode 1977/80betrekkingop
gemiddeld 184.000haperjaar.Voorhetmerendeelbetrofditwijzigingscontracten , inca.40%vandeoppervlakteginghetomnieuwecontracten.Vooreen
kleindeelzalhetbijdezenieuwecontractengegaanzijnomopkomendepachters
diehetbedrijfpachtennadatzijheteerstaaneenbeleggerhebbenverkochtof
doordevroegereeigenaarhebbenlatenverkopen.Ditkanzicho.m.voordoenbij
deopvolgingopeeneigenaarsbedrijf.Somsookzaldepachtergebruikhebben
moetenmakenvanzijnvoorkeursrecht.Hetbedrijfwordtdanb.v.gekochtdoor
depachteromdaarnaweertewordenverkochtmetbehoudvanhetpachtrecht.
Slechtsvooreenkleindeelzullendenieuwecontractenbetrekkinghebbenop
gronddievoorheennietwasverpacht.
Toevoegingaanhetpachtareaalkano.m.plaatsvindendoorvererving.Bijde
boedelverdelingvaneeneigen-geërfdeboerkunnendeerfgenamengrondineigendomtoegewezenkrijgen.Voorzoverzijdeaanhenineigendomtoegewezengrond
aanandereningebruikgaangeven,vindtertoevoegingaanhetpachtareaal
plaats.
3. Factoren die de pacht doen verminderen.
Debehoefteaangrondbijgebruikers
Deverminderingvandepachtvangrondkannietloswordengezienvande
eigendomssituâtievandegebouwen.Opdemelkveebedrijvenwerdin1979nog
slechts 13%vandestallengepachtterwijlditin1974nogca.20%was.Opmerkelijkisdaarbijdatinsteedsmeersituatieswaarbijdegrondwordtgepacht,
degebouwenineigendomzijnvandegebruiker.Vooralbijdenieuwgebouwdeloopstallenkomtditvoor;vandegrupstallenwordtnogeenbelangrijkdeelgepacht.
Opdeakkerbouwbedrijvenwerdin1975ca.40%vandegebouwengepacht.
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Opslagplaatsenvoorakkerbouwproduktenwordeneveneensbijvoorkeurineigenof
ineigendomverkregengebouwenaangebracht.Denoodzaakominsamenhangmetde
eigengebouwenookdeoppervlaktegeheelofgedeeltelijkineigendomteverkrijgenligtvoordehand.Daarbijisdeoppervlaktevanveelakkerbouw-en
veehouderijbedrijvenontoereikendomeendoelmatiggebruiktemakenvandeaanwezigegezinsarbeid envandeminimaalvereisteinventaris.Deverwervingvan
eengrotereoppervlaktegrondisinveelgevallenslechtsmogelijkdoorinde
omgevingvrijkomendegrondtekepen.Pachtvanvrijkomendegrond isveelalniet
mogelijk.Welwordtinsommigegebiedenloslandgehuurdvoorbepaaldeteelten
ofwordtsnijmaïsgekochtopstamomdevoedervoorziening toereikend telaten
zijnvoorb.v.eengroteremelkveestapel.
Deeigenaar-gebruikerkanbovendiendewaarderingvoordeingezetteproduktiemiddelentijdelijkvariëren.Uitbedrijfseconomischeoverwegingenzaldegebruikerbijeenarbeidsoverschot deeigenarbeid lagerkunnenwaarderendangebruikelijkendaardooreengroterebeloningvoordegrondkunnengeven.De
schaarsteaangrond invergelijkingmetdebeschikbaarheidvaneigenarbeiden
andereproduktiemiddelen zalhierbijvaninvloedzijn.
Devoorkeurvandeverpachters
Intabel 1kwamnaarvorendatdeverpachteoppervlaktevanparticulieren
sterkwasverminderd,terwijldeverpachteoppervlaktevanrechtspersonennog
ietswastoegnomen.Voordeparticulierenneemtdepachtalsbeleggingsvorm
eenandereplaatsindanvoordeinstellingen.Particulierenzullenzichbij
debestemmingvanpachtvrijkomendegrondveelsterkerlatenleidendoorkorte
termijnoverwegingen.Zijzulleneerdergeneigdzijnomdebeleggingingrondte
vergelijkenmetanderekortetermijnbeleggingsobjecten.Prijsverschillentussen
verpachteenonverpachtegrond,mogelijkhedenvooreigengebruikenvoorde
teeltvanbepaaldegewassenzullenvoorparticulierenbijherverpachtingvan
veeloverwegenderbetekeniszijndanvoorinstellingen.Laatstgenoemdenzullen
zichvoornamelijklatenleidendoorlangetermijnoverwegingenenhetrendement
vergelijkenmetanderebeleggingsmogelijkheden.Hetrendementvanverpachte
grondwordtnormaliterberekenduitdepachtprijswaaropdeeigenaarslastenin
minderingzijngebrachtdoordezenettopachtterelaterenaandewaardeinverpachtestaat.
Dehoogtevandepachtprijs,verminderdmetdeeigenaarslastenendeprijs
vanverpachtegrondzijnbepalendvoorhetrendementspercentage.Hetteruglopen
vanhetpachtareaalkanslechtsgedeeltelijkverklaardwordenuithetongunstigerrendementvoordeverpachtervandebeleggingingrond.Uitgaandevande
gemiddeldewaardeinverpachtestaatontvangtdeverpachteralenigejaren
achtereenslechtseengeringrendementinvergelijkingmetanderebeleggingsalternatieven,zoalsstaatsobligaties.Voorverpachtbouwlandismetdiverse
bronnenhetrendementbepaald.Zoalsuitgrafiek2blijktligthetrendement
vanlosverpachtbouwlandvanaf 1977belangrijklagerdandereëlerente;dit
isdemarktrente verminderdmetdegeldontwaarding.Voordienwashetnettorendementeenaantaljarenhogerdandereëlerente.Hierbijkanvaninvloed
zijndatbijdeberekeningvanhetrendementvoor 1970alleenrekeningisgehoudenmetdewaterschapslasten indeplaatsvandevolledigeeigenaarslasten.
Ondanksdestijgingvandepachtprijsbleefdenetto-pacht-ditispacht
mineigenaarslasten-nietoppeil.Rekeninghoudendmethetalgemeenprijspeilliep
depachtvergoeding terug;indeperiode 1968-1977metreëel 14%,ofwelmetmeer
dan1%perjaar.Depachtprijsvanboerderijenwasindezeperiodenominaalmet
80%verhoogd.
Vooreendeelwasdeverhoogdepachtprijsnodiginverbandmetdegestegen
eigenaarslasten.Dezelastenomvattennaastdewaterschapslastenookandere
zakelijkelastenzoalsderuilverkavelingsrente.Opgrondvandepachtwetmogen
dergelijkelastennietofgedeeltelijkdirecttenlastevandepachterworden
gebracht.Welishetmogelijkdatbijdevaststellingvandepachtviatoeslagenrekeningwordtgehoudenmetdekwaliteitvanontsluiting,waterhuishouding
enverkaveling.
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Grafiek 2. Netto-rendement vanverpacht bouwland en rt ele rente 1966-1980
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Bron: CBS-statistiek van depacht-enkoopprijzen van landbouwgronden.
LEI-bedrijfsuitkomsten inde landbouw.

Naast depachtprijs isdewaarde van de grond inverpachte staat bepalend
voor dehoogte van het rendement.Hoewel een sterke stijging van de grondprijs
het rendement bijvaste pachtprijzen inongunstige zinbeïnvloedt,vormt de
stijging op zichzelf wel een aantrekkelijk element van debelegging in grond.
Vanaf 1963zijndeprijzen vanverpachte grond belangrijk gestegen.
Gecorrigeerd voor dewaardeontwikkeling van de guldenwas er echter aanvanke
lijk geen sprakevanprijsstijging. In 1971/1972was de reële prijsnog slechts
77% vandie in 1963.Vanaf 1976 liggenook de reëleprijzenweer aanzienlijk
bovenhet niveau van inhet beginvan de zestiger jaren. In 1979/80was de
reëleprijs zelfs 80%hoger dan in 1963/64.
Dekoopprijzen van boerderijen enlos landhebben omstreeks 1978eenerg
hoog peil bereikt.De laatste tijd tekent zichweer eendaling af. Indeperiode 1980/1981 isvolgens dewaarnemingen vanhet C.B.S. eenprijsdaling vanmet
ca 25%opgetreden bijbijna alle categorieën van agrarisch onroerend goed.
Alleen het verpachte bouwland liepminder snel terug inprijs.De daling van de
koopprijzen heeft zich in 1982voortgezet. Inhet 3ekwartaal van 1982 lagen
deprijzen vanverpacht los land op gemiddeld 18.000 guldenperha.Voor onverpacht land werd toen gemiddeld 28.000 gulden betaald.
Dewaardeontwikkeling van deverpachte grond wordt door eenveelheid van
factoren en omstandigheden bepaald. Ingrote lijnenvolgen deprijzen van ver
pachte grond dievan devrije grond op afstand.Het prijsverschil tussenverpachte en onverpachte grond is invergelijking met de zestiger jaren belangrijk groter geworden.
Bij het prijsverschil met onverpachte grond speelt dekans omde grond na
beëindiging vanpacht vrij tekunnenverkopen of te gaan gebruiken eenbeslissende rol.Tussenverpachte objectenkunnen zichdanookbelangrijke waarde
verschillen voordoen. Demate waarin deverpachter zalworden gehouden aan
beperkende bepalingen van depachtwet bij demogelijkheden totverkoop envoor
deprijsbepaling zijnhierbij vanbelang.
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Grafiek3. Koopprijzenvanlandbouwgronden
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Depersoonlijkeomstandighedenvandepachter,zoals zijnleeftijd,de
aanwezigheidvaneenopvolgerendegrondslagvanzijnmaatschappelijkbestaan
zijnmedebepalendvoordewaardevandeverpachtegrond.Depachtgrondendie
doorandereagrariërsdandezittendepachterswordengekochtdoeninhet
grondverkeereenbelangrijk hogereprijsdandiewelkeverkochtwordenaande
pachters.Voordehandhavingvandepachtzijndebeperkendebepalingenvande
pachtwetvanbelangdoordatdeverpachterbeperktwordtinzijnplannentot
verkoopengenoodzaaktzalzijnomdepachtvoorttezetten.
Voortsbeperkendebepalingenvandepachtwetdecourantheidvanverpachte
grond.Deverpachterdientbijplannentotverkoophetgepachteeerstaande
pachteraantebieden.Dewaardebepalingwordtdaardooromslachtig,temeer
omdatreferentiemogelijkhedenontbreken.
Hetbeheervanverpachtegrondbrengtvoordebeleggereveneenskostenmet
zichmeediehijnergenskanverhalen.Verpachtersenbeleggersdiegeenpersoonlijkerelatiesmethunpachtershebbenzullenhetcontactdooreenrentmeestermoetenlatenverzorgen.Debehoefteaaneendeskundigevoorhetbeheer
isnoggroeiendedoordewetgevingenregelingendievaninvloedzijnopde
waardeendegebruiksmogelijkhedenvandegrond.Naastdeuitvoeringvande
Pachtwetzijnondermeervanbelangdebestemmingsplannenenbeheersregelingen
endeBelemmeringenwetPrivaatrecht.Hetbehandelenvangrond-enpachtzaken
vereisteendeskundige.Voorzovervoorhetbeheereenrentmeesternodigis,
zalca.10%vandepachtverschuldigdzijn.
Infiscaalopzichtheeftdebelegginginlandbouwgrondeveneensenigenadelen.Zoalsbijandereonroerendegoederenisdebeleggerbijdeverwerving
eenvrijhogeoverdrachtbelastingverschuldigd.Dezebeperktdemogelijkheden
totsnelleverkoop.
Degestegenprijzenvanonverpachteendaarmeeookvanverpachtegronden
veroorzakendatdeverpachtersmeteenoplopendevermogensbelasting temaken
krijgen.Bovenhetgedeeltevanhetvermogendatisvrijgesteld,is8°/oo
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verschuldigd.Insamenhangmetdeinkomstenbelastingkandevermogensbelasting
waarvoorvrijwelalleverpachtersinaanmerkingkomen,teteensterkereductie
vandeopbrengstvandegrondleiden.Voordeverpachterzalermogelijknauwelijksenigrendementoverschieten.
Bijhetvervullenvandebeleggingsfunctiebevindtzichdeeigenaargebruikerineengunstigerpositiedandeverpachter.Voorhemgeldengeenbeperkingenbijdeverkoopvangrond.Hijkanzelfbepalenwanneerhijverkoopt,aan
wiehijverkooptentegenwelkeprijs.Hijkanzelfsovergaantoteenopenbare
verkoop.Hetbeheervandegrondbrengtvoordegebruikerveelalgeenkosten
metzichmee.Hijzalookveelgemakkelijkeropdehoogtekunnenkomenvan
prijzenindeomgevingenvandelocalewetgeving.Deeigenaar-gebruikerzal
daardoormeervergelijkingsobjectenhebbenalsereenverkoopprijsbepaaldmoet
wordenenhijkentalsgebruikerdespecifiekegebruiksmogelijkhedenenzelfs
dewaardeverwachtingenbeterdaneenbuitenstaander.Invergelijkingmeteen
verpachtendebeleggerkandeeigenaar-gebruikermeteenlagerrendementgenoegennemen.Infiscaalopzichtisdeeigenaar-gebruikereveneensbeterafdande
verpachter;zijnwaardestijgingisingevalvangrondgebondenproduktieniet
belastdankzijdelandbouwvrijstelling.

4. Mogelijkheden om de pacht te stimuleren
a

- Pachtprijsverhoging
Deaantrekkelijkheidvangrondalsbeleggingsobjectwordtbepaalddoor
enerzijdsdehoogtevandepachtprijsenanderzijdsdoordemogelijkheidom
vermogensverliezentevermijdenofomvermogenswinst tebehalenbijdeverkoop.
Vermogenswinstkanbehaaldwordenbijverkoop inverpachtestaatenbijverkoopvanvrijkomendepachtgrond.
Dekansenopvermogenswinstopverpachtegrondzijnbijhetrecentehoge
prijspeilgering.Zoalsbekendzijndezeprijzenonderinvloedvandeprijsontwikkelingbijdevrijegronddalende.Opgrondvanondermeerdegeringere
behoefteaangrondvoorniet-agrarischedoeleindenismogelijkeenstabilisatie
vandeprijzenopeenlagerniveauteverwachten.Ditzalzijninvloedhebben
opdeprijzenvanverpachtegrond.Hetprijsverschiltussenonverpachteen
verpachtegrondblijftopzichzelfnogeenmogelijkheid totvermogenswinst.
Hoeweleenkortgeledeningezettewaardedalingvandegronddeopvatting
overdehogematevanwaardevastheid ietsaantast,behoeftnietoplangeretermijnvooreendergelijkeontwikkelingtewordengevreesd.Voormetnamede
institutionelebeleggerszullenkortetermijnfluctuatiesveelalgeenredenzijn
omhungrondaftestoten.Deblijvendebelangstellingvaninstitutionelebeleggersvoordegrondmarktblijkto.m.uitdebeperktetoenemingvandedoor
particuliererechtspersonenverpachteoppervlakte.
Voorhetdirectstimulerenvandepachtisbinnenhethuidigejuridische
kaderalleendepachtprijsbeschikbaar.Dezeprijsismetdeeigenaarslasten
vaninvloedophetrendementvandebeleggingingrond.Heteffectvaneen
pachtprijsverhogingophetrendementvanverpachtegrondisevenwelbeperkter
dandematevanverhogingzoudoenverwachten.Pachtprijsverhogingzalopden
duurdeprijsvanverpachtegronddoenstijgenwatderendementsstijgingafremt.Deprijsstijgingvanverpachtegrondverkleintechterwelhetprijsverschilmetdeonverpachtegrond.Eengeringprijsverschiltussenverpachteen
onverpachtegrondiseenvoorwaardeomdepachttehandhaven.Anderszullende
verpachters,ondanksdepachtprijsverhogingbijdepachtbeëindiging,pachtvrij
gaanverkopen.
Bijdebeoordelingvandebehoefteaanrendementsverbeteringvanverpachte
grondkunnen4positieswordenbezienwaarinbeleggerszichkunnenbevinden:
-debeleggerdiereedsgrondbezitendezeblijftverpachten
-debeleggerdieverpachtegrondkooptomdezeteblijvenverpachten
-debeleggerdieonverpachtegrondkooptomdezetegaanverpachten
-deeigenaar-gebruiker diegaatverpachten.
Voordebeleggersdiereedsverpachtegrondbezittenofdezeverwervenis
15

dehoogtevandepachtprijsvanbelangomde.interessevoorhetvoortzetten
vandepachttebehouden.DepachtprijsisvooralbijparLiculierennietin
staatombijeenaanmerkelijkprijsverschiltussenverpachteenonverpachte
grond,bij pachtvrij komenvandegrondtoteennieuwepachtovereenkomstte
leiden.Vanuitdezecategorieënverpachtersisgeenvergrotingvanhetaanbod
vantepachtengrondteverwachten,hoogstenseeninstandhouding.
Eentoenemingvandepachtdoordatbeleggersonverpachtegrondkopenom
dezetegaanverpachten,isevenminteverwachten.Hetaangaanvaneenpachtovereenkomstleidttoteentegrootvermogensverlies.Welishetmogelijkdat
debeleggerspachtvrijegrondwillenkopentegeneenlageprijswaarbijzijhet
vermogensverliesdatdoordepachtontstaat,afkunnenwentelenopdevorige
eigenaar.Ditdoetzichondermeervoorbijdebedrijfsovernemingvanvaderop
zooneningevaldeverpachterdegrondwilverkopenendepachtergebruikmoet
makenvanzijnvoorkeursrecht.Alsvoorwaardegeldthierbijdaterslechtseen
geringverschilinwaardeistussendeaankoopprijsdoordepachterenverkoopprijsaandebelegger.Meestalzaltegeneenlagereprijsmoetenwordenovergedragenaandebelegger.Eenpachtprijsverhogingdietoteenbeterrendement
leidtkandeaantrekkelijkheidvanhetovernemenvangrondomdezetegaanverpachteninzulkegevallenvergroten.
Demogelijkheiddatdeoudereeigenaren-gebruikers,bijv.diezonderopvolger,grondzullengaanverpachtenisinbeginselaanwezigalsdepachtprijs
verhoogdmochtworden.Vanwegehetvermogensverliesbijhetaangaanvande
pachtovereenkomst zulleneigenaren-gebruikersvrijwelalleenonderspecialeomstandighedentotverpachtingovergaan,b.v.aankinderenofaananderefamilieleden.Alleeneenaanzienlijkeverhogingvandepachtprijskanbijhentoteen
vergrotingvanhetaanbodvanpachtgrondleiden.
Hetbevorderenvandepachtdoorpachtprijsverhogingzaldusvooralbeperkt
zijntotinstitutionelebeleggersdieverpachtegrondkopenomdezeteblijven
verpachten,totbeleggersdiepachtvrijegrondtegenverpachtewaardeovernemen
omdepachtvoorttezettenentoteigenarendiegaanverpachten.
Omnategaanhoehoogdepachtvoorbeleggerszoumoetenzijn,zijnbij
uiteenlopenderentestandenvoorwaardevastebeleggingenenbijuiteenlopende
waardenvanverpachtegrondtheoretischepachtbedragenuitgerekend (zietabel2),
Daarbijmoeteveneensrekeningwordengehoudenmetdewaterschapslastenende
kostenvanbeheerenadministratie.Dewaterschapslasten lagenin1981volgens
demaandstatistiekvanhetFinanciewezen (nov.1981)inca.dehelftvande
heffingsgebiedenopdezeekleiopminstens 100guldenperha.Dekostenvoor
beheerdooreenrentmeesterbedragenca.10%vandepacht,globaaldus40à50
guldenperha.Derentekostendienenintotaaldusmetca.150guldenperha
tewordenverhoogd.

Tabel2. Theoretischpachtbedragperhainclusiefwaterschapslastenende
kostenvoorbeheer,bijuiteenlopenderentevoorwaardevastebeleggingenenuiteenlopendewaardevandeverpachtegrond
Rentepercentage

Waarde
verpachtegrond
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

2
350
459
550
650
750

3

4
450
600
750
900
1050

5
550
750
950
1150
1350

6
650
900
1150
1400
1550

750
1050
1350
1650
1950

Derentevoetkanwordenafgeleiduitdemarktrentedoordegeldontwaarding
hieropinminderingtebrengen.Derentestandenhebbenzichdelaatstejaren
opeenhoogpeilbewogenzodatbijdebepalingvanhettheoretischpachtbedrag
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hiermeerekeningmoetwordengehouden.Zohebbanlanglopende staatsobligaties
eenrendementgekendvanca.12%.Zelfsbijeengeschatteinflatievan7%voor
1982zoueennetto-rendementvanca.5%haalbaarzijn.Bijeenprijsvanverpachtegrondvan20.000/hazoueenpachtprijsvan 1.150guldenhiermeegepaard
gaan.
Inmiddelsisdereëlerentestandietslagergeworden.Hetrendementvan
deverpachtegrondisdaardoorinvergelijkingmetanderebeleggingsmogelijkhedenverbeterd.Degeneigdheidomdeverpachtegrondvandehandtedoen
zaldaardoorteruglopen.Anderzijdsstimuleerteenlagererentedeprijsontwikkelingvanlandbouwgrond.
Dehoogtevandepachtprijzen,volgensbijgaandoverzicht,kanwordengerelateerdaandeopbrengstvoordeeigenaar-gebruiker.Devergoedingvoorde
grondkanmetbehulpvanboekhoudgegevenswordenaangegeven.Uitgaandevande
groepvangrotereakkerbouwbedrijven-gemiddeldbijna50ha-blijktdatop
dezebedrijvenindeperiode 1975-1980gemiddeldeennetto-overschotwerdbehaaldvan 162guldenperha.Aanpachtvoorgrondengebouwenwerdindiejaren
gemiddeld599guldenperhabetaaldenvoorzoverditniethetgevalwas,werd
dezepachtberekend.Gemiddeldzouvoordegrondengebouwenca.760gulden
perhabeschikbaarzijntervergoedingvandekostenvandegrond1).
Voordegrotereakkerbouwbedrijvenzoudusinbetreffendejarenbeperkte
pachtprijsverhogingmogelijkzijn.Voorkleinerebedrijvenwaseenverhoging
vandepachtprijsonmogelijkzonderdebeloningvoordearbeidvandeondernemeraantetasten.
Voordebeoordelingvandemogelijkhedenomdepachttestimulerenishet
gewensteenwatlangereperiodeinbeschouwingtenemen.Hetisdandenkbaar
datdebelegging ingrondeenanderepositieverkrijgtt.o.v.anderebeleggingsmogelijkheden.Eenstabilisatievandegrondprijseneengeleidelijkeverminderingvanderentevoetkunnenhetrendementvanverpachtegrondaantrekkelijkermaken.Menzaldanmindergeneigdzijndepachtgrond teverkopen.Zeker
alshetprijsverschiltussenverpachteenonverpachtegrondslechtsgeringis.
Opdeverdereontwikkelingvandepachtzullenookdealgemeneeconomische
ontwikkelingenvaninvloedzijn.Dezezullenmededebelangstellingvoorde
landbouwbepalen.Ditkano.a.totuitingkomeninhetovernemenvanbedrijven.
Bedachtmoetwordendathetteruglopenvandepachtplaatsvond ineenperiode
waarinveellandbouwbedrijvenwerdenbeëindigd.Wegensgebrekaanopvolgers
kwamenveelkleineboerderijenenookloslandvrijvanpachtenkondenworden
verkocht.
Doorhetteruglopenvandewerkgelegenheid buitendelandbouwzijndemogelijkhedenomwerktevindenbuitendeland-entuinbouwbedrijvenuiterstbeperktgeworden.Ditzalongetwijfeld gevolgenhebbenvoordevoortzettingvan
deland-entuinbouwbedrijven.Geleidelijkaankomenersteedsmeeraanwijzingendatalsgevolgvandewerkeloosheidmeerzoonsdanvoorheenophetouderlijklandbouwbedrijfgaanmeewerken.Nognietduidelijkisinhoeverredeze
zoonsopdezebedrijvenzullengaanopvolgen.Demogelijkheiddatdezoonzijn
vaderindepachtvangrondengebouwenkanopvolgenvergemakkelijkt definancieringvandebedrijfsvoortzetting.Deovernemingvangepachtebedrijvengeeft
inhetalgemeenminderproblemendandeovernemingvanbedrijvenineigendom.
Totdusverrewerddebelangstellingvoordebedrijfsopvolgingnietbeïnvloed
doordepacht-eneigendomsverhoudingen.Deaanwezigheidvaneenbedrijfsopvolgerwerdoverwegendbepaalddoordelevensvatbaarheidvandebedrijven.

1)Hierbijdienttewordenopgemerktdatdekostenvoordeeigenarbeidreeds
zijnopgevoerd.Hetisuiteraardzodatdeeigenaar-gebruikerbijeen
tekortschietendbedragvoordevergoedingvandegronddittekortinminderingzalmoetenbrengenopdevergoedingvooreigenarbeid.
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b.Deinvloedvanderecentevoorstellent.a.v.degrondmarktentotwijziging
vandepachtwet
Uithetvoorgaandeblijktdatindehuidigeomstandighedengeeninstandhoudingenvergrotingvanhetpachtareaalmagwordenverwachtuitsluitendop
basisvanverhogingvandepachtprijs.Hetrendementzoudaarvoorzelfszodanig
verhoogdmoetenwordendatdaarmeeooknogvermogensverliezenmoetenworden
gecompenseerd diebijhetaangaanvandepachtovereenkomstdoordeverpachter
wordengeleden.Inverbandhiermeeisvanbelangomnategaaninhoeverreanderemaatregelenbevordelijkkunnenzijnvoorhandhavingvandepachtdoorofwelhetrendementoppeiltebrengen,ofweldoordevermogensverliezenvoorde
verpachtersbijhetaangaanvaneenpachtovereenkomst tebeperken.Tedenken
valtdaarbijaanmaatregeleninhetkadervandeWetAgrarischGrondverkeer,
diedirectdevraagenaanbodopdegrondmarktbeïnvloedenwaardooreenander
prijsniveautotstandkomt.
Deverlagingvanhetprijsniveauvanonverpachtegrondisvanbelang,omdat
daardoordestimulansomvrijgekomenpachtgrondenteverkopenvermindert.De
dalingvandeprijsvanonverpachtegrondzaleveneensdeprijsvanverpachte
gronddoendalen.Bijeenlagereverkoopwaardezaldeverpachtegrondeenbeter
rendementverkrijgen.
Dewijzigingenvandepachtwetkunneneveneensvaninvloedzijnopdeontwikkelingvanhetpachtareaal.
Debeperking vanhetcontinuatierecht,tot65-jarigeleeftijdvandepachterheefttotgevolgdatdeverpachterdegrondeerderpachtvrijkrijgt.De
verpachterzalduseerderdantotnutoekunnenbeslissenofhijeennieuwe
pachtovereenkomstaangaatofdathijdegrondzalverkopeninonverpachtestaat.
Gezienhetnogbelangrijkeverschilinverkoopprijstussenonverpachteenverpachtegrondenderelatiefgunstigebeleggingsmogelijkhedenbuitendelandbouw
zalditbesluitbijparticuliereverpachters,zoalstotnutoegebruikelijkis,
uitvallentengunstevandeverkoopenzullenzijdegrondvrijvanpachtgaan
verkopen.Hetietsverhoogdeaanbodvanvrijegrondkanenigeprijsdrukkende
werkingopdemarktvanvrijegrondenuitoefenen.
Debetekenisvandebeperkingvanhetcontinuatierechtvandepachtertot
65-jarigeleeftijdkanalsvolgtwordengeïllustreerd.Vande 144.000grondgebruikersin1979haddenerbijna80.000gepachtegrondingebruik.Vandeze
pachterswarenerruim7.000ouderdan65jaar.Ca.2.000hiervanhebbeneen
bedrijfsopvolgervoorwiezijin-de-plaatsstelling zullenvragen.Opbasisvan
dezeverhoudingenmagwordenverwachtdatca.5.000pachtersgeenpachtverlengingzullenverkrijgen.Vooreendeelzijnditreedsverkleindebedrijvenvan
voormaligehoofdberoepers.Ditbetreftz.g. rustendeboerenentuinders.Een
deelvandeouderepachtersheeftvoordieneenniet-agrarischhoofdberoepgehad.
Deleeftijdopbouwvandepachtersgeeftvoortsaandatindeeerstkomende
jarenjaarlijksca.1.000pachtersdeleeftijdgrensvan65jaarzullenoverschrijden.Ditzijnalleendepachtersmethunhoofdberoep indelandbouwdie
geenopvolgerhebbenendegenendiedelandbouwalsnevenberoepuitoefenen.De
genoemdeverwachtingisgebaseerdophettotdusverregeldendbedrijfsvoortzettingspatroon.
Deoppervlaktegepachtegrondvandebedrijvenwaarvoorbijbeperkingvan
hetcontinuatierecht geenverlengingvandepachtovereenkomstmeermogelijkis,
omvatca.25.000ha.Dezeoppervlaktezalbijhetinvoerenvandebeperkingenkelejareneerderdanandershetgevalzouzijn,vrijvanpachtkomen.Degepachteoppervlaktevan55-65-jarigepachterszonderbedrijfsopvolgeromvatca.
100.000ha,zodatopjaarbasisnogca.10.000havrijvanpachtzalkomen.Voor
eendeelvandezegrondkaneveneensdebeperkingvanhetcontinuatierechtvan
toepassinggaanzijn.Hetmerendeelvandepachtgrond zalechter,zoalsgebruikelijk,alvoorhetbereikenvan65-jarigeleeftijdvandepachtervrijkomen.
Voorzovervrijkomendepachtgrondvanbeleggersofdeoverheidis,zalvermoedelijkopnieuwverpachtworden.Uitdeeigendomsverhoudingenbijdeverpachtegrond (zietabel 1)kanwordenafgeleiddatca.60%vandevrijkomendegrond
doorparticulierenwordtverpacht.Tijdelijkzalhieruiteenextraaanbodvan
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onverpachtegrondvoortvloeien.
Bijdepachtersouderdan65jaarmeteigengrondengebouwenzaldebeëindigingvandepachtovereenkomst debeëindigingvanhunbedrijfkunnenbespoedigen.Depachtbeëindigingzaldanookgevolgenkunnenhebbenvoorhetgebruikvan20.000haeigengrondvandeouderepachterszonderopvolger.Eendeel
vandezegrondzalalbijdepachtbeëindiging inanderehandenovergaan,alsmet
depachtookhetgehelebedrijfwordtbeëindigd.Opovereenkomstigewijzemag
wordenverwachtdathetbereikenvande65-jarigeleeftijdvanpachtersmet
eigendomtoteenversnellingvanhetbedrijfsbeëindiginsproceszalgaanleiden.
Naastgepachtezullenookeigengrondeneerdervooranderegebruikersbeschikbaarkomen.Tijdensdeinvoeringsperiode zaldanookmeergronddantotdusverre-gemiddeld 30.000haperjaar (zie2)-inanderehandenovergaan.Nadien
zaldeoppervlaktediebeschikbaarkomtzichweeropeenlagerniveaugaanstabiliseren.Doorhetverkortenvandegebruiksduurzalhettoekomstigeniveau
hogerliggendanhethuidige.
Degevolgenvandebeperkingvanhetcontinuatierechtbetreffenoverigens
nietalleendegrond.Depachtersvangrondengebouwenzullenbijdebeëindigingvandepachtovereenkomst inveelgevallenooknaareenanderewoningdienen
uittezien.Ca.2.000vandeouderepachterspachtenallegrondenwonenmerendeelsookineengepachtewoning.
Bijdegedachtenvormingronddepachtisookwelgenoemddemogelijkheidom
hetcontinuatierecht tebeperkentotalleenhoeven.Deverpachtersvanlosland
zoudendanna6jaarhieroverdevrijebeschikkingkrijgen.Bovendieniswelgedachtaaneenverkortingvandezepachtperiode.Omdateenbelangrijkdeelvande
gepachteoppervlakteloslandisenomdatdegebruiksperiodevanditlanddan
eenbeperkingkangaanvormenvooreendoelmatigebedrijfsvoering,zaldeinvoeringvandezemaatregeleningrijpendegevolgenhebbenvoordepachtverhoudingen.Omdegrondgebruiksrechtenveiligtestellenzullendepachterszoveel
mogelijkgrondgaankopen.
Tussentijdseherzieningvandepachtprijsbetekent indepraktijkeeneerdereverhogingvande pachtenheeftdaarmeeheteffectvaneenpachtprijsverhoging.Ditvoorstelheeftduseenlichteverbeteringvanhetrendementvoorde
verpachtertotgevolgen/ofeenbeperktestijgingvandeprijsvanonverpachte
grondenzaldeanimototblijvenverpachtenvergroten.
Deruimeremogelijkhedentotin-de-plaatsstelling zullendemogelijkheid
datdegrondvrijkomtbeperken.Vooralvooragrarischeverpachtersdiegrond
verworvenhebbenmethetoogopheteigengebruikzalditalseentegenslag
wordenervaren.Deaantrekkelijkheid om (verpachte)grondtekopenvoortoekomstigeigengebruikzalermeewordenverkleind.Ookvoorbeleggersbetekentdeze
wijzigingeenverminderdekansomdegrondvrijtekrijgenentekoopaante
bieden.Hetuitbreidenvandein-de-plaatsstellingbeperktdusdemogelijkheden
vandeverpachterenverhinderteenverdereverminderingvanhetpachtareaal.
Hetzelfdegeldtvoordewijzigingdiehetinbrengenvangepachtegrondineen
maatschapofsamenwerkingsverband beoogtmogelijktemaken.
Samenvattendkanwordengestelddatdeinvloedvandewetswijzigingenopde
omvangvanhetinstituutvandepachtwaarschijnlijk slechtsbeperktzalzijn.
Inhetalgemeenkaneenverminderingvandehuidigeregelingendiem.b.t.onroerendgoedgeldenbegunstigendwerkenopdebelegginginlandbouwgrond endaarmee
opdeinstandhoudingvandepacht.
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