ACTUEEL

Pachter en verpachter mogen zelf
prijs bepalen in nieuw stelsel
Pachters en verpachters zijn akkoord over een nieuw pachtsysteem dat het oude moet vervangen. Het nieuwe stelsel moet
meer ruimte bieden aan pachter en verpachter om een prijs
overeen te komen. Staatssecretaris Van Dam gaat bekijken of hij
het akkoord kan verwerken in het nieuwe pachtrecht. Zeven vragen en antwoorden over pacht.
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Waarom moet het pachtstelsel op de schop?
Het huidige pachtstelsel biedt de mogelijkheid
tot reguliere pacht (voor de lange termijn en
met veel bescherming voor de pachter) en geliberaliseerde pacht (voor kortere termijn, met
minder bescherming, maar veel flexibiliteit).
Binnen de huidige pachtwetgeving heeft het
afsluiten van geliberaliseerde pachtovereenkomsten de overhand gekregen. Dit leidde tot
korte termijn handelen in de vorm van extreem
hoge pachtprijzen, zonder dat er een relatie
was tussen de verdiencapaciteit van de grond.
Pachters voelden druk de opbrengst te maximaliseren. Dit leidde tot het ‘uitmergelen’ van
de grond en bracht duurzaam grondgebruik in
gevaar.
Wat is er tot nu toe gedaan om tot verandering te komen?
Om tot een beter stelsel te komen heeft toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van
Economische Zaken in 2013 pachtprofessor
Willem Bruil opdracht gegeven een evaluatie te maken van het pachtstelsel. Vertegenwoordigers van pachters en verpachters konden zich niet vinden in de aanbevelingen van
Bruil. Zij zijn met elkaar in overleg gegaan om
een nieuw voorstel op te stellen. Over enkele
aanpassingen werden de partijen het echter
niet eens, waardoor het overleg stuk liep. Op

verzoek van de staatssecretaris zijn de partijen recentelijk opnieuw om de tafel gaan zitten.
Wie hebben onderhandeld?
De onderhandelingen zijn gevoerd door
grondeigenaren en grondgebruikers. Zij
zijn vertegenwoordigd door LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Federatie Particulier Grondbezit
(FPG), ASR Vastgoed Vermogensbeheer, De
12 Landschappen, Vereniging Natuurmonumenten en de BLHB (Bond van landpachters
en eigen grondgebruikers).
Wat zijn de partijen overeengekomen?
De kern van het akkoord is de introductie van
vier verschillende pachtvormen waaruit de
betrokkenen een keuze kunnen maken. Naast
flexibele pacht, loopbaanpacht en teeltpacht,
wordt er een nieuwe vorm van langjarige reguliere pacht geïntroduceerd. Flexibele pacht
vervangt geliberaliseerde pacht. Teeltpacht is
bedoeld voor los land en voor een- en meerjarige teelten waarmee een relatief hoog rendement wordt behaald.
Bij alle vormen bepalen pachter en verpachter in goed onderling overleg zelf de pachtprijs
en – binnen een marge - de duur van de overeenkomst. Zij zijn bovendien vrij om te kiezen
voor indexering van de pachtprijs. De contracten behoeven geen goedkeuring meer van de
grondkamer. Voor alle pachtvormen wordt het
mogelijk de prijs te laten toetsen aan de gemiddelde marktprijs voor vergelijkbare pachtob-

jecten met een vergelijkbare pachtvorm. Dit
kan betekenen dat de prijs na toetsing moet
worden bijgesteld.
Dit voorstel wordt door vijf van de zeven partijen gedragen. BLHB en NAJK wezen het plan af.
Waarom zijn BLHB en NAJK niet akkoord?
Beide organisaties zijn van mening dat de
beoogde doelen van het overleg niet zijn
gehaald. Het doel van het overleg was volgens hen om te komen tot vernieuwing van het
pachtstelsel. Het afsluiten van langdurige en/of
reguliere pachtcontracten zou hierdoor in de
toekomst mogelijk moeten worden. Het belang
hiervan is continuïteit van bedrijfsvoering voor
agrarisch ondernemers en behoud van duurzaam grondgebruik. BLHB en NAJK vinden
dat het voorstel aan deze doelen voorbij gaat.
Ook zijn BLHB en NAJK het niet eens met de
uitfasering van reguliere pacht en de wijze
waarop de pachtprijs bij nieuwe contracten tot
stand komt. Volgens BLHB en NAJK dient het
pachtprijssysteem een relatie te hebben met
de verdiencapaciteit van de grond. Dat zien zij
niet terug in het voorstel Ook hebben BLHB en
NAJK geen vertrouwen in de voorgestelde wijze van pachtprijstoetsing.
Hoe gaat dit proces verder?
De pachters- en verpachtersorganisaties verwachten dat staatssecretaris Martijn van Dam
van Economische Zaken het akkoord verwerkt
in een voorstel voor herziening van het pachtrecht. “Het zou vreemd zijn als de politiek er
alsnog een heel andere draai aan zou gaan
geven”, aldus Arnold Michielsen, LTO-portefeuillehouder Pacht.
Hoe zit het met lopende contracten?
De zittende reguliere pachters en hun bedrijfsopvolgers, medepachters of erfgenamen krijgen een langjarig overgangsrecht. Dat is
belangrijk voor de continuïteit voor bedrijven
die afhankelijk zijn van de pacht. De huidige
rechten en het huidige pachtprijssysteem blijven voor hen gedurende de overgangstermijn
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