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Paardenhouderij: 
pacht of huur?
In deze bijdrage ga ik nader in op een van de wezenskenmerken van pacht, namelijk 

dat het pachtobject wordt gebruikt voor de ‘bedrijfsmatige uitoefening van landbouw’. 

Of aan deze omschrijving wordt voldaan, is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Ik zal 

dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden, waarin de exploitatie van een 

paardenhouderij aan de orde is.

ming in aanmerking komt, mits de paardenfok-

kerij in verhouding tot de paardenmanege niet 

van ondergeschikte betekenis is. Ook als bij-

voorbeeld sprake is van een paardenpension, 

dat ingebed is in een verhoudingsgewijs groter 

melkveebedrijf, kan het samenstel van deze 

bedrijfsmatige activiteiten onder omstandigheid 

worden gekwali!ceerd als een gezamenlijke 

landbouwactiviteit waarop de wettelijke bepa-

lingen inzake pacht van toepassing zijn. 

De onderlinge verschillen in rechtsgevolgen 

kunnen groot zijn.  

DE HOBBYMATIGE PAARDENHOU-

DER

Iemand die uitsluitend hobbymatig paarden wil 

houden en fokken en daartoe een paar hecta-

ren weiland in gebruik wil nemen, zal deze niet 

kunnen pachten en niet voor pachtersbescher-

ming in aanmerking komen. Het fokken van 

paarden is weliswaar een landbouwactiviteit, 

maar het voldoet niet aan de wettelijke eis van 

bedrijfsmatigheid nu die activiteiten niet zijn ge-

richt op winst. De hobbymatige paardenhouder 

zal de losse grond wel kunnen huren, maar hij 

moet er dan wel voor waken dat hij het juiste 

huurcontract afsluit. In tegenstelling tot de 

huurder van woonruimte of bedrijfsruimte komt 

de huurder van losse grond niet voor bijzonde-

re wettelijke huurbescherming in aanmerking. 

Zo kan een huurder van losse grond bedrogen 

uitkomen, ook al betaalt hij maandelijks een 

huurprijs, heeft hij een huurcontract voor on-

bepaalde tijd afgesloten en denkt hij daarmee 

de grond voor onbepaalde tijd in gebruik te 

zullen hebben. Uit artikel 7:228 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek volgt namelijk dat de verhuurder zon-

der nadere motivering de huurovereenkomst 

te allen tijde kan opzeggen, met inachtneming 

van een termijn van één maand. Als de hob-

bymatige paardenfokker er zeker van wil zijn 

dat hij de weilanden meerdere jaren achtereen 

kan blijven huren, moet hij een huurcontract 

voor bepaalde tijd afsluiten. Bijvoorbeeld voor 

de bepaalde duur van vijf jaar. Een dergelijk 

huurcontract eindigt weliswaar na verloop van 

vijf jaren, maar de verhuurder kan het niet tus-

sentijds opzeggen.

 

DE BEDRIJFSMATIGE PAARDEN-

PENSIONHOUDER

Ook de paardenpension- of manegehouder, 

die zelf zijn paardenstallen en manegege-

bouwen in eigendom heeft, maar in de nabije 

omgeving een aantal weilanden voor gras- en 

hooiwinning en het beweiden van de paarden 

wil gebruiken, zal deze weilanden niet kunnen 

pachten en geen aanspraak kunnen maken op 

pachtersbescherming. De exploitatie van zijn 

pension/manege is weliswaar bedrijfsmatig, 

maar kan niet onder de wettelijke de!nitie van 

landbouw worden gerangschikt. Hij zal de 

weilanden als losse grond moeten huren en 

als hij dat voor langere tijd wil doen, zal hij een 

huurovereenkomst voor bepaalde tijd moeten 

sluiten om te voorkomen dat de verhuurder de 

huur op grond van artikel 7:228 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek onverwachts kan opzeggen. 

Meer wettelijke bescherming is er voor de 

paardenpension- of manegehouder die de 

paardenstallen en/of gebouwen van de manege 

niet in eigendom heeft, maar deze wil pach-

ten of huren. Omdat geen sprake is van een 

landbouwactiviteit in de zin der wet kan hij 

de stallen/gebouwen niet pachten. Hij kan 

ze echter wel huren en komt voor bijzondere 

wettelijke huurbescherming in aanmerking. De 

huur van gebouwen van een paardenpension of 

–manege kan weliswaar niet worden gekwa-

li!ceerd als huur ‘bedrijfsruimte’ in de zin van 

artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek, maar wel als 

huur ‘overige gebouwde onroerende zaken’ in 

de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek. 

Concreet betekent dit dat de huurder, in geval 

Hans Menu, advocaat Linssen-advocaten

BEDRIJFSMATIGE LANDBOUW

In artikel 7:311 Burgerlijk Wetboek wordt pacht 

gede!nieerd als ‘de overeenkomst waarbij de 

ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de 

andere partij, de pachter, een onroerende zaak 

of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrek-

ken ter uitoefening van de landbouw en de 

pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.’ 

In artikel 7:312 Burgerlijk Wetboek is nader 

uitgewerkt wat onder landbouw moet worden 

verstaan, te weten: het bedrijfsmatig uitoefe-

nen van akkerbouw, weidebouw, veehouderij, 

pluimveehouderij, tuinbouw (waaronder begre-

pen fruitteelt en het kweken van bomen, bloe-

men en bloembollen), de teelt van griendhout 

en riet, elke andere tak van bodemcultuur met 

uitzondering van de bosbouw. Volgens vaste 

rechtspraak geldt dat een bedrijfsmatige ex-

ploitatie van het pachtobject veronderstelt dat 

sprake is van een complex van economische 

activiteiten gericht op winst door uitoefening 

van de landbouw.  

PAARDENHOUDERIJ: SOMS 

PACHT, SOMS HUUR

De bedrijfsmatige exploitatie van een paar-

denfokkerij, gericht op de handel in paarden, 

wordt in de rechtspraak aangemerkt als een 

landbouwactiviteit die wordt gerangschikt 

onder pacht. Dat geldt ook voor een combina-

tie van een bedrijfsmatige paardenfokkerij met 

een trainers- en pikeursbedrijf. De exploitatie 

van een paardenpension wordt in de recht-

spraak echter niet als een landbouwactiviteit 

aangemerkt. De pensionhouder kan daardoor 

niet pachten, maar wel huren. De exploitatie 

van een paardenmanege, gericht op het geven 

van paardrijles en het africhten van paarden, 

kan volgens de Grondkamer en het Pachthof te 

Arnhem evenmin worden gerangschikt onder 

de wettelijke de!nities van landbouw en pacht. 

Een combinatie van een paardenfokkerij-/

handel en een paardenmanege wordt onder 

omstandigheden wel gekwali!ceerd als een 

landbouwactiviteit die voor pachtersbescher-
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van opzegging van de huur door de verhuurder, 

de kantonrechter kan verzoeken de ontruiming-

stermijn te verlengen. De huurder kan maximaal 

drie keer zo´n verlengingsverzoek indienen en 

per keer kan de ontruimingstermijn met maxi-

maal één jaar worden verlengd. In totaal kan de 

huurder van paardenstallen of een manege met 

tussenkomst van de kantonrechter de ontrui-

ming dus maximaal drie jaar uitstellen. Als de 

huurder er absoluut zeker van wil zijn dat hij de 

stallen of manege voor langere tijd kan huren, 

bijvoorbeeld voor een onafgebroken duur van 

zes jaar, zal hij een huurovereenkomst voor 

bepaalde tijd moeten sluiten die de verhuurder 

niet tussentijds kan opzeggen.

 

DE BEDRIJFSMATIGE PAARDEN-

FOKKER

De bedrijfsmatige paardenfokker die tegen 

betaling van een maandelijkse vergoeding een 

stallencomplex in gebruik heeft, komt voor 

de meeste rechtsbescherming in aanmerking. 

Hij kan namelijk wél met goedkeuring van de 

Grondkamer een pachtovereenkomst sluiten en 

kan via de pachtrechter wél ten volle aanspraak 

maken op wettelijke pachtersbescherming. Die 

pachtersbescherming strekt zich ook uit over 

de weilanden die hij tegen betaling in gebruik 

heeft voor het winnen van gras en hooi voor 

zijn paarden. 

 

TRANSFORMATIE VAN VEEHOU-

DERIJ TOT PAARDENPENSION

Extra complicaties kunnen zich voordoen in het 

volgende praktijkvoorbeeld, waarmee ik mijn 

bijdrage afrond.  

Een agrariër exploiteert een varkenshouderij. 

De woning met stallen heeft hij in eigendom, 

tezamen met een huisperceel van 0,5 hectare. 

Daarnaast pacht hij twintig hectare grond die 

hij aanwendt voor eigen voerwinning. Op enig 

moment staakt hij zijn varkenshouderij en 

begint hij ter plekke een paardenpension. De 

twintig hectare pachtgrond gebruikt hij voort-

aan voor de winning van gras en hooi voor 

de paarden van zijn pension en de beweiding 

door deze paarden. De agrariër doet een en 

ander zonder medeweten en toestemming 

van de verpachter. Omdat de toestemming 

van de verpachter ontbreekt, loopt de agrariër 

het risico dat de verpachter, die achteraf de 

exploitatiewijziging ontdekt, stuurt aan op een 

ontbinding van de pachtovereenkomst. Anders 

dan de exploitatie van een varkenshouderij 

voldoet de exploitatie van een paardenpension 

niet aan de wettelijke de!nitie van landbouw. 

Uit artikel 7:376 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek 

volgt dat een pachter zich schuldig maakt aan 

wanprestatie, op grond waarvan de tussen-

tijdse ontbinding kan worden uitgesproken, als 

de pachter het pachtobject niet langer voor de 

uitoefening van de landbouw gebruikt.  

Stel dat de agrariër in hetzelfde voorbeeld 

als hierboven zijn varkenshouderij wel met 

medeweten en instemming van de verpachter 

transformeert tot een paardenpension, welk 

juridisch lot is de twintig hectaren pacht-

grond dan beschoren? Ook in deze situatie 

geldt dat het pachtobject niet meer voor de 

uitoefening van landbouw wordt gebruikt en 

dat de pachtovereenkomst dus eigenlijk voor 

ontbinding in aanmerking komt. Echter, zolang 

de verpachter geen pachtontbindingsproce-

dure start, bijvoorbeeld omdat hij denkt dat een 

paardenpension wel voldoet aan de wettelijke 

de!nitie van landbouw, is er voor de pachter 

niets aan de hand. Hoewel de pachtover-

eenkomst eigenlijk niet meer voldoet aan de 

wettelijke de!nitie van pacht blijft zij feitelijk 

nog wel voortduren. Als de verpachter de 

pachtovereenkomst op enig moment alsnog 

wil ontbinden, zal de pachtrechter daaraan niet 

zonder meer gevolg kunnen en willen geven. 

Gegeven dat de verpachter aanvankelijk heeft 

ingestemd met de transformatie van varkens-

houderij tot paardenpension is denkbaar dat de 

pachtkamer zal oordelen dat de pachter geen 

wanprestatie kan worden verweten, althans dat 

de verpachter niet te goeder trouw op grond 

van artikel 7:376 lid 1 sub a Burgerlijk Wet-

boek de ontbinding kan inroepen. Denkbaar is 

echter voorts dat de pachtkamer oordeelt dat 

de pachtovereenkomst, sinds de transformatie 

van het varkensbedrijf tot paardenmanege, met 

instemming van de verpachter is veranderd 

in een huurovereenkomst. In deze zaak moet 

de pachtkamer zich onbevoegd verklaren een 

oordeel te vellen over het voortbestaan van de 

huurovereenkomst en moet zij de zaak door-

verwijzen naar de kantonrechter. De kanton-

rechter moet vervolgens de inhoud, strekking 

en duur van de huurovereenkomst vaststellen 

en oordelen of en op welke termijn deze op 

eenzijdig verzoek van de verhuurder (voormalig 

verpachter) kan worden beëindigd. De uitkomst 

van dat oordeel laat zich moeilijk voorspellen.

 

Kortom, paardenhouders die een onroerende 

zaak (willen) pachten of huren, alsmede hun 

contractuele wederpartijen, moeten goed op 

hun hoede zijn. 

Column 

Jan Bosman

Hoe heurt het 
eigenlijk?  
Is een bij allen wel bekend Tv-programma waar 

de adel op de korrel wordt genomen en de 

levensstijl van oud geld en nieuw geld wordt uit-

gelicht. In het verleden was de verpachting van 

landbouwgrond voor een groot deel in handen 

van landgoedeigenaren en grootgrondbezit-

ters, oud geld dus. De pachter ging op het eind 

van het jaar met de pet onder de arm naar zijn 

pachtheer om zijn pachtpenningen te voldoen. 

Vaak behoorden er ook nog andere plichten bij 

om de pachtheer te dienen in het onderhoud 

van zijn landgoed. Echter de landgoedeigenaren 

hadden vaak ook oog voor het wel en wee van 

hun pachters en hun gezinnen. 

In de loop der jaren is er een verschuiving geko-

men waarbij de landgoederen zijn overgegaan 

van de adel naar beleggingsmaatschappijen, 

overheid of TBO’s. We kunnen dus stellen dat 

er een stevige verschuiving is gekomen van oud 

geld naar nieuw geld.

Wat kenmerkt het nieuwe geld? O.a. een 

keiharde !nanciële wereld waarbij pro!t en 

rendement bovenaan staan. Er is geen enkel 

oog voor de maatschappelijke en sociale gevol-

gen. We hebben tijdens de Occupy-protesten 

overal in de wereld gezien dat de samenleving 

zich verzet tegen het grote graaien. Blijkbaar 

is er nog niets geleerd. Terwijl de beleggingen 

in grond nog altijd een goed rendement en 

bijna 100% zekerheid hebben gegeven is de 

geldhonger nog niet gestild. We zien het bij 

de onderhandelingen over de evaluatie van de 

pachtwet terug. Op geen enkele manier wordt 

er gekeken naar de uitwerking op bedrijfsniveau 

en de gevolgen voor de agrarische sector. Het 

meest verrassende hierbij is nog dat de overheid 

dit laat gebeuren en een sector op het spel zet, 

die voor een zeer belangrijk deel bijdraagt aan 

het nationaal inkomen. Het huidige pachtprij-

zensysteem past een berekening toe waarbij we 

uitgaan van een modaal inkomen voor de grond-

gebruiker. Dit schijnt voor de onderhandelaars 

aan verpachterkant echter te veel te zijn. In de 

onderhandelingen over een nieuwe invulling van 

het pachtsysteem moet alles ingezet worden om 

aan de onstilbare honger van het nieuwe geld te 

voldoen. 

Als de inzet van verpachterorganisaties werke-

lijkheid wordt zal de wal het schip vanzelf keren. 

We willen echter niet graag onder ogen zien 

hoeveel leed en ellende dit dan met zich heeft 

meegebracht. Ik mag met u hopen dat er men-

sen met verantwoordelijkheidsgevoel opstaan 

die dit ook inzien en zich de gevolgen voor het 

individu en de sector aantrekken. De uitkomst 

moet worden dat we samen een systeem ont-

wikkelen dat voor de sector en ook voor jonge 

agrariërs weer toekomstperspectief biedt.

Zo heurt het eigenlijk. 


