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INLEIDING 

De nieuwe wet op de landpacht (Staatsbl., 25 november I969) (I) 
is het uiteindelijk resultaat van een parlementair initiatief van de 
heren Van Hemelrijck, Mullie en Sledsens, die op I maart I962 bij 
de Senaat een wetsvoorstel indienden (2). Dit voorstel strekte er toe 
o.m. de artikelen die hanaelen over aepacnfauui, aepachfoverdracht 
en de onderpacht, de opzeggingsredenen, de gebouwen en de werken 
en de aanplantingen te wijzigen met de bedoeling de bedrijfszekerheid 
van de pachter te verhogen. 

De verenigde commissies voor de justitie en voor de landbouw, 
voorgezeten door de heer Rolin, achtten het wenselijker een volledig 
nieuwe pachtwetgeving te ontwerpen, in plaats van zich te beperken 
tot de behandeling van de in het wetsvoorstel vermelde artikelen. De 
bestaande wetgeving was immers onoverzichtelijk geworden ingevolge 
de talrijke fragmentaire wijzigingen. 

De voorzitter zelf zorgde ervoor dat de commissies een samen
hangend geheel ter discussie voorgelegd kregen. Na meer dan twintig 
vergaderingen kon het resultaat van de werkzaamheden in openbare 
vergadering besproken worden waar het op 8 april I965 voor een 
eerste maal werd goedgekeurd. Deze goedkeuring redde het gepres
teerde werk van de vervallenverklaring waardoor het, ingevolge de 
ontbinding van de wetgevende Kamers op I6 april I965, bedreigd 
werd. 

De bevoegde kamercommissie nam het ontwerp op haar beurt 
in onderzoek en bracht er, ingevolge talrijke amendementen, belang-

(1) De integrale wettekst staat achteraan dit artikel afgedrukt: biz. 636-651. 
(2) Senaat, 1961-62, nr. 139· 



rijke wijzigingen aan. Het aldus omgewerkte antwerp werd op 8 juni 
I967 door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd. 

De gewijzigde tekst moest bijgevolg naar de Senaat terug gezon
den worden, waar het gedurende enkele tijd naar de achtergrond ver
dween, vermits de wetgevende Kamers opnieuw, op I maart I968, 
ontbonden werden. 

Vrij spoedig na de verkiezingen werden de besprekingen herno
men. Opnieuw werden enkele wijzigingen, weliswaar van minder be
lang, aan het antwerp aangebracht. Bovendien werd een einde ge
maakt aan het tussen de Kamer en de Senaat hangende twistpunt 
over de vraag of de uitzonderlijke beperking van de pachtprijzen al 
dan niet moest behouden blijven. De minister van landbouw werkte 
een nieuwe tekst uit die een oplossing bracht voor een probleem dat, 
stricto sensu, buiten de eigenlijke pachtwet blijft en trouwens in het 
samenhangend geheel niet is opgenomen .. Deze uitzonderingswet is de 
enige bijdrage geweest van de uitvoerende macht aan een voor het 
overige uitsluitend parlementair initiatief. 

In de openbare vergadering van de Senaat werden nag een paar 
amendementen aanvaard, waarna de tekst aldaar op 24 juni, en ver
volgens in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 23 oktober I969 
definitief werd goedgekeurd. 

In de hierna volgende studie , is het enkel de bedoeling een soort 
coordinatie tot stand te brengen tussen de teksten en de interpretatie 
zoals zij blijkt uit de documenten waarin de parlementaire werkzaam
heden zijn vastgelegd. Hieronder moeten inzonderheid vermeld wor
den, de beide senaatsverslagen van de heer Vandekerckhove (I), waar
van vooral het eerste meerdere begrippen omschrijft en de draag
wijdte ervan afbakent, en tenslotte het kamerverslag van de heren 
Cooreman en Lerouge (2) dat vooral belangrijk is om de motivering 
en de draagwijdte van de aldaar aangebrachte wijzigingen te begrijpen. 

Ten einde een overzichtelijke behandeling van de wet mogelijk 
te maken, werd de hoofdindeling van de tekst, zoals de wetgever deze 
heeft ingevoerd, behouden. 

HOOFDSTUK I 

DEFINITIE 

I. De nieuwe pachtwet wordt opgenomen in de derde afdeling, 
tweede hoofdstuk, titel VITI, derde boek van het burgerlijk wetboek. 
Het was immers de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever, ter ge
legenheid van de grondige wijziging die in de pachtwetgeving is aan-

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295; - Senaat, 1968-69, nr. 422. 
(2) Kamer van volksvertegenwoordigers, 1965-66, nr. 95-6. 
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gebracht, dezelfde samenvattende werkwijze aan te wenden, zoals ge
beurd is met de wet van 30 april I95I op de handelshuurovereen
komsten (I). Op die manier vormt uiteindelijk alles wat de huur van 
goederen betreft, een logisch geheel : huur van woonhuizen, huur van 
handelshuizen, pachtwet (2). Het hoofdstuk, waarin de bepalingen 
zijn opgenomen die de huur van de verschillende categorieen van 
goederen regelen, wordt voorafgegaan door een inleiding. Hier zijn 
de begrippen betreffende het huurcontract uiteengezet, en uit deze 
inleiding moeten dan ook de definitie en de begripsomschrijving van 
de pacht samengebracht worden. 

2. Artikel I708 B.W. bepaalt de soorten van huurcontracten en 
vermeldt naast de huur van werk, de huur van goederen. Daarbij aan
sluitend omschrijft artikel I709 B.W. de huur van goederen als ,een 
contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot 
van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een 
bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen". Arti
kel I7I3 B.W. bepaalt dat men ,aile soorten van goederen, zo roerend 
als onroerende kan verhuren". T enslotte wordt pacht in artikel I 7 II, 

derde lid B.W. omschreven als ,de huur van landeigendommen". 

3. AI deze teksten samen vormen de hestand del en, die het mo
gelijk maken een volledige definitie te formuleren : ,de pachtovereen
komst is de overeenkomst waarbij een partij de verbintenis aangaat 
het tijdelijk genot van een landeigendom te verschaffen aan de andere 
partij, die zich verbindt hiervoor een bepaalde prijs te betalen" (3). 

Hiermede is duidelijk gesteld dat de pachtovereenkomst gerang
schikt wordt onder de consensuele wederkerige overeenkomsten on
der bezwarende titel, tussen twee partijen aangegaan. 

4· Door het feit dat de nieuwe pachtwet geen afzonderlijke wet 
Is, doch integendeel ingeschakeld wordt in het burgerlijk wetboek, 
kan de nieuwe tekst in artikel I onmiddellijk aanvangen met de om
schrijving van het toepassingsgebied, in plaats van een definitie te geven 
die enkel betrekking zou hebben op wat genoemd wordt regels betref
fende de pacht in het bijzonder. Ook deze wijze van handelen is de
zelfde als die welke aangewend is in de wet van 30 april I95I op de 
handelshuurovereenkomsten. Artikel I begint daar eveneens met het 
toepassingsgebied. 

5· Die manier van werken komt het best tot haar recht wanneer 
een vergelijking gemaakt wordt met de nederlandse pachtwet, die wei 
een alleenstaande tekst is. Artikel I van deze wet van 23 januari I958 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 3· 
(2) Pari. Hand., Senaat, 7 april 1965, blz. 1566 en 1567. 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENS, nr. 2. 
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bevat een reeks definities. Hierin wordt onder pachtovereenkomst 
verstaan, ,elke overeenkomst in welke vorm en onder welke bena
ming ook aangegaan, waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere 
tegen voldoening van een tegenprestatie een hoeve of los land in ge
bruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw" (1). 

HOOFDSTUK II 

TOEP ASSINGSGEBIED 

AFDELING I 

Algemeen beginsel 

6. De bepalingen van de nieuwe pachtwet zijn van toepassing 
op de pacht van onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden 
voor een landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw. De hoofd
zakelijke bestemming voor het landbouwbedrijf kan aan die onroeren
de goederen gegeven worden, hetzij vanaf de ingenottreding, hetzij 
krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van de partijen in de loop 
van de pachttijd (art. 1). 

AFDELING 2 

Eerste aspect : landbouwbestemming 

7· Onmiddellijk valt op dat het hoofdaccent ligt op de bewoor
dingen hoofdzakelijk gebruikt voor een landbouwbedrijf. 

De draagwijdte die deze woorden zullen krijgen, zal een duide
lijke richtlijn zijn voor het afbakenen van het toepassingsgebied. 

Opdat een wetgeving efficient zou zijn en aan de verwachtingen 
zou beantwoorden is het noodzakelijk vooraf te bepalen wat men be
schermen en bereiken wil. Om aan de pachtwetgeving het gewenste 
beschermend karakter te geven, moet vooraf de vraag gesteld worden 
welke landbouwpolitiek client gevoerd te worden. 

De Nederlanders hebben zich in het bijzonder voorgenomen en
kel de leefbare bedrijven te beschermen. De landbouwgronden moeten 
een minimale oppervlakte hebben. Als illustratie hiervan kan verwe
zen worden naar artikels8 van de nederlandse pachtwet van 23 januari 
1958. Dit artikel leert dat sommige bepalingen die o.a. betrekking 
hebben op de vorm, de verlenging van de pachtovereenkomst en de 
pachtovername, niet van toepassing zijn op pachtovereenkomsten van 
los land dat niet grater is dan 25 are. In Zwitserland wordt eveneens 

(r) SoMER, J. C., Pachtwet, Nederlandse staatswetten, Zwolle, rg6o, biz. 32. 
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bescherming geboden aan de kleine gemengde bedrijven, die slechts 
als een gedeeltelijke beroepsbedrijvigheid worden aangewend. 

De belgische wetgever heeft vooral rekening willen houden met 
de snelle evolutie, die in dit domein, zoals in vele andere domeinen 
van het economisch Ieven, waar te nemen is. De vereisten van de 
economische evolutie hebben dikwijls veranderingen in de exploita
tiewijze tot gevolg. Daarom zou een al te strak gehouden toepassings
gebied van de pachtwet die noodzakelijke aanpassingen in de weg 
staan. 

8. Het is immers een feit, dat de leefbaarheid van een specifieke 
landbouwexploitatie thans evengoed kan verzekerd zijn op een kleine 
oppervlakte, terwijl eertijds de belangrijkheid van een landbouwbe
drijf geschat werd naar de uitgestrektheid van de gronden. De be
drijven met een kleinere oppervlakte vergen soms een belangrijke 
kapitaalsinvestering, met alle risico' s die hieraan verbonden zijn, en 
zulks is reeds een afdoende rechtvaardiging om hieraan de nodige 
bescherming te verlenen. Bijgevolg worden in de pachtwet als on
roerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouw
bedrijf beschouwd, zowel de gronden die aangewend worden voor het 
winnen van landbouwgewassen, voor de veeteelt en de tuinbouw
de drie voornaamste landbouwbedrijvigheden- als de gronden aan
gewend voor boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, voor de 
groententeelt, de bloementeelt en andere teelten onder glas die een 
veel kleinere grondoppervlakte vergen (r). Hierdoor wordt wel afge
weken van bepaalde rechtspraak, die weigerde de verhuring van een 
degelijk ingerichte bloemisterij en groentenkwekerij als landpacht te 
erkennen (2). 

9· Tach heeft de wetgever in zijn definitie willen opnemen wat 
de rechtsleer en de rechtspraak meestal als kenmerkend voor de pacht 
hadden aangeduid. Algemeen werd immers aanvaard dat het niet vol
doende is dat de gronden geschikt zijn om vruchten voort te brengen, 
maar dat ze wel degelijk met dat bijzonder doel gehuurd werden. 
Wat m.a.w. de doorslag geeft is de landbouwbestemming van de gran
den. De ligging noch de uitgestrektheid oefenen enige invloed uit op 
het karakter ervan (3). 

(I) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 3 en 4· 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENS, nr. 5 en aanvul

lingen, nr. 5;-JANSSENS, R., Landpacht, De rechtspraak vail de burgerlijke rechtbank te Gent 
in 1956, 1957 en 1958, R. W., 1958-59, 1335 e.v., nr. 5· 

(3) BARETTE, L., La notion de bien rural en matiere de bail a ferme, Rec. gen. enr. 
not., nr. 18, 20. 
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AFDELING 3 

Tweede aspect : hoofdzakelijke bestemming 

IO. Werd tot nu toe meer de nadruk gelegd op het begrip land
bouwbedrijf; tach moet hier het woord hoofdzakelijk aan toegevoegd 
worden, wil men de volledige bedoeling van de wetgever eerbiedigen. 
Niemand kan er immers mee gediend zijn, dat de bescherming van 
de pachtwet te ver zou uitgebreid worden: Op die manier zou een 
rationeel doorgevoerde ruilverkaveling bemoeilijkt worden. Worden 
aldus van de pachtwet uitgesloten de grondoppervlakten, die slechts 
kunnen beschouwd worden als aanhorigheid van kleine woningen, die 
veelal in de omgeving van grate hoeven staan. Omdat deze gronden 
enkel dienstig zijn voor ,de opbrengst van aardappelen en groenten, 
bestemd voor gezinsverbruik, voor het houden van een koe of het 
mesten van een varken of zelfs om wat toevallige leveringen aan 
pluimvee of eieren op de plaatselijke markt te verrichten" kunnen zij 
niet aangezien worden als pacht. Eenzelfde uitsluiting treft de goed
kope woningen van de Nationale maatschappij voor de kleine land
eigendom (N.M.K.L.), waar het bijhorend stuk grand van onderge
schikt belang is, vermits de bewoning de hoofdzakelijke aanwending 
van het erf uitmaakt (I). 

I I. In dezelfde gedachtengang moet een oplossing gezocht wor
den voor aile gevallen, waarin een betwisting ontstaat omtrent het 
verschil in belangrijkheid tussen woonhuis en landerijen. Enkel wanneer 
de woonst, in vergelijking met de andere delen van het erf, als bij
komstig beschouwd wordt, kan men spreken van landpacht. De door
slag voor de beslissing moet zijn de ,hoofdzakelijke aanwending van 
het geheel voor een landbouwbedrijf" (2). 

I2. Hetzelfde criterium moet gebruikt worden wanneer enerzijds 
de waning en anderzijds de landbouwgronden aan twee verschillende 
eigenaars toebehoren, zodat de huurder twee verschillende overeen
komsten moet aangaan om het gehuurde als een geheel te exploiteren. 
Hier zal de rechter eveneens moeten onderzoeken of de waning als 
hoofdzaak gelden kan, dan wei de exploitatie van de gronden als land
bouwbedrijf. Valt het accent op het landbouwbedrijf, dan zal de eige
naar van de waning zich bevinden tegenover een pachtovereenkomst. 
Dit zal natuurlijk niet het geval zijn wanneer de koppeling van een 
waning aan landbouwgronden, die aan een andere eigenaar toebeho
ren, bij verrassing voor de eigenaar van de waning geschied is (3). 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 4· 
(2) Ibidem. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 5· 
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Het principe, dat de bestemming van een goed niet mag gewij
zigd worden, zonder instemming van de eigenaar, behoudt immers 
zijn valle waarde. Zal logischerwijze als een ongeoorloofde bestem
mingsverandering moeten aangezien worden, het feit dat een pachter 
een waning huurt van een eigenaar, zonder dat deze ervan op de 
hoogte gesteld wordt, dat het de bedoeling is het gehuurde huis als 
waning van een landbouwexploitatie te gebruiken. Die eigenaar zal 
vanzelfsprekend het recht hebben, de verbreking van de overeen
komst te vorderen, wegens verandering van bestemming, die niet was 
voorzien, of die hij niet kon voorzien. 

13. Werd bij ons in de tekst van artikel I het begrip landbouw
bedrijf verkozen, dan ging in Nederland de voorkeur naar de uitdruk
king ter uitoefening van de landbouw. Hiervoor had de nederlandse 
wetgever een duidelijke bedoeling. Hij wilde dat de uitoefening van 
de landbouw als leefbaar nevenbedrijf onder toepassing viel van de 
pachtwet. Daarom vreesde hij dat het begrip landbouwbedrijf aanlei
ding zou geven tot een al te enge interpretatie, waarbij de beoefening 
van de landbouw als nevenbedrijf zou uitgesloten worden. De gekozen 
omschrijving werd daarenboven duidelijk genoeg geacht, opdat ze zou 
verstaan worden in de zin van bedrijfsmatige uitoefening (1). 

In het algemeen wordt in de nederlandse wetgeving van pacht 
gesproken, indien tegen een bepaalde vergoeding op het land een of 
andere vorm van bodemcultuur, uitgezonderd bosbouw, wordt uitge
oefend (2). 

Savatier geeft als criterium voor toepassing in Frankrijk de ver
eiste dat de pacht in hoofdzaak betrekking heeft op goederen aange
wend voor landbouwgebruik. De landbouwactiviteit heeft dit essen
tied karakter dat zij, door middel van het gehuurde goed en met 
lucratieve doeleinden, het kweken van planten en dieren nastreeft. 

14. Zoals dit het geval is voor de belgische rechter, zal de feiten
rechter in Frankrijk oak moeten onderzoeken welke van de twee be
standdelen - de waning of de gronden - de doorslag geeft. Moet 
hij uitmaken of de gebouwen al dan niet als pacht dienen aangezien 
te worden, dan zal hij nagaan of de gronden enkel de functie van tuin 
hebben, of de gebouwen, dienstig voor de landbouwexploitatie, be
langrijk genoeg zijn, en of de gronden een afdoende uitgestrektheid 
hebben in verhouding tot de gebouwen die niet voor de landbouw 
aangewend worden (3). 

In het licht van wat de belgische pachtwet wil beschermen, kun
nen deze criteria hier eveneens van belang zijn. 
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(1) SoMER, J. C., Pachtwet, Nederlandse staatswetten, Zwolle, 1960, biz. 35· 
(2) LEEUWERIK, S., Pachtwet in de praktHk, Zwolle, biz. 14. 
(3) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, Paris, 1952, nr. 9· 



15. In het duitse recht beschouwt men als pacht die gronden die 
voor de landbouw gebruikt worden. In verband met het onderscheid 
tussen pacht en huur, wanneer het gebouwen betreft, worden deze 
slechts als pacht aangezien, wanneer het bouwkundig karakter, de 
inwendige inrichting en de uitrusting hierop gericht zijn (r). 

16. De belgische rechtspraak heeft op haar beurt reeds rekening 
gehouden met de ligging en de schikking van de gebouwen, om een 
onderscheid te maken tussen huishuur en pacht (2). 

In werkelijkheid zal voor alle betwiste gevallen, die niet zo duide
lijk zijn, moeten nagegaan worden, welk het hoofdelement en welk 
het bijkomend element is. Dit was, tot op heden reeds, het feitelijk 

· element waarover de rechter te oordelen had (3). 

17. Is de hoofdzakelijke aanwending voor landbouwbedrijf de 
noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor de toepassing van de pacht
wet, dan houden de voorwaarden, in artikel r vermeld, hiermede ook 
op. 

Het blijft waar dat het beroep van de huurder op zichzelf genomen 
geen betrouwbaar criterium is, doch het kan niettemin een waarde
volle aanduiding zijn voor betwiste gevallen (4). 

Uit het feit dat de landbouwbestemming, die de pachter aan het 
erf geeft, het hoofdaccent behoudt, kan men niet besluiten, dat er 
geen enkel verband zou bestaan tussen het erf en de landbouwbe
drijvigheid van de pachter (5). 

Aan de verslaggever werd immers gevraagd uitdrukkelijk te ver
meld(m dat de ,landbouwuitbating moet verstaan worden als een 
beroepsactiviteit tot de produktie van landbouwprodukten, waarvan 
de opbrengst voor de markt en verdere verkoop bestemd is (6). 

r8. Samenvattend kan dus besloten worden dat de onroerende 
goed.eren die voor de landbouw bestemd zijn wei degelijk onder toe
passing van de pachtwet vallen, terwijl de landbouwbedrijvigheid 
niet de hoofdbedrijvigheid van de pachter moet zijn. Het karakter van 
pachtgrond wordt m.a.w. niet op subjectieve maar op objectieve wijze 
beoordeeld (7). 

19. Wat betreft de bestemming van de landbouwprodukten zelf 
wijkt de definitie die de wetgever van de landbouwuitbating geeft, af 

(1) DENECKE, J., e.a., Das biLrgerliche Gesetzbuch, Berlin, 1953, biz. 189-190. 
(2) JANSSENS, R., Landpacht, De rechtspraak van de burgerlijke rechtbank te Gent 

in 1956, 1957 en 1958, R. W., 1958-59, 1335 e.v. 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 5; - BARETTE, L., o.c., nr. 15. 
(4) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 4· 
(5) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 3· 
(6) Ibid., biz. 5· 
(7) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 3; - BARETTE, L., o.c., nr. 21. 
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van de door sommigen gehuldigde opvatting. In tegenstelling met 
vroegere opvattingen volgens welke de bestemming van de landbouw
produkten geen enkele invloed had op het begrip landbouwuitbating (r), 
blijkt het thans wel dat de opbrengst van de landbouwprodukten moet 
bestemd zijn voor de markt en de verdere verkoop. 

HOOFDSTUK III 

UITZONDERINGEN OP HET TOEPASSINGSGEBIED 

AFDELING I 

Opsomming en algemeen beginsel 

20. Artikel 2 vermeldt vier uitzonderingen, die buiten het toe
passingsgebied van de pachtwet worden gehouden, namelijk de in
dustriele vetmesterijen en fokkerijen (art. 2, I 0), de seizoenpachten 
(art. 2, 2°), de overeenkomsten die verbonden zijn met arbeidsover
eenkomsten (art. 2, 3°) en tenslotte de vennootschapsvormen (art. 2, 

4°). In deze nieuwe tekst worden de gevallen samengebracht die ver
spreid waren over de artikelen I763, 1764 en 1774 B.W. Twee nieuwe 
uitzonderingen worden ingelasf: ae inch.lstriele-vetmesterijenen-fok
kerijen en de exploitaties onder vennootschapsvormen. 

21. In werkelijkheid kunnen deze vier gevallen niet beschouwd 
worden als uitzonderingen in de strikte zin van het woord, omdat ze 
namelijk wel begrepen zijn in het begrip pacht, zoals artikel I dit om
schrijft doch om een of andere reden aan de toepassing van de pacht
wet onttrokken worden. In feite is de opsomming van die gevallen 
eerder een verduidelijking van de toepassingsvoorwaarden, die door 
artikel I bepaald zijn. Immers deze vier gevallen ontsnappen a fortiori 
aan de pachtwet omdat zij in een of ander essentieel onderdeel niet 
beantwoorden aan de strikte voorwaarden die voor toepassing van d8 
pachtwet gesteld worden. De wetgever heeft trouwens duidelijkheids
halve onderstreept dat het gaat om uitzonderingsgevallen op de definitie 
van de pacht (2). 

De uitsluiting uit de definitie zelf heeft nag verderreikende ge
volgen. Onder het stelsel van de pachtwet van 7 juli I95I ontsnapten 
de twee daarin reeds vermelde gevallen slechts aan de toepassing van 
enkele bepalingen; thans worden zij aan de toepassing van de gehele 
wet onttrokken. Artikel I774, § 3 B.W. bepaalt enkel dat de overeen
komsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan een jaar 

(1) BARETTE, L., o.c., nr. 21. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 6. 
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gebruik in zich sluit, ontsnappen aan de regelen betreffende de ver
plichte duur van pachtovereenkomsten. Dit was ook het geval voor 
de overeenkomsten die een onderdeel uitmaken van een arbeidsover
eenkomst. 

Door deze gevallen te beschouwen als uitzonderingen op de defi
nitie zelf worden betwistingen over de toepassing van de resterende 
bepalingen van de pachtwet uit de weg geruimd. 

Om deze uitzonderingen duidelijk te kunnen aflijnen, is het no
dig elk van de vier gevallen afzonderlijk te ontleden. 

AFDELING 2 

Eerste uitzondering : industriele vetmesterijen en fokkerijen 

22. Deze wet is niet van toepassing op de pacht van onroerende 
goederen die gebruikt worden voor industriele vetmesterijen en indus
triele fokkerijen, wanneer deze onroerende goederen, onafhankelijk van 
een landbouwbedrijf, tot dat doel worden aangewend (art. 2, 1°). 

Wat de wetgever buiten het toepassingsveld van de pachtwet 
heeft willen houden, is een speciale vorm van veeteelt die in dergelijke 
mate gespecialiseerd is, dat ze geen uitstaans meer heeft met het spe
cifieke landbouwbedrijf. Al moet enerzijds het begrip veeteelt nog 
steeds verstaan worden als een activiteit gericht op het kweken van 
dieren, die voor de landbouw nuttig zijn - wat meteen de fokkerijen 
van andere dieren uit de pachtwet sluit (1)- dan stelt men anderzijds 
vast dat de evolutie op dit gebied afbreuk doet aan het klassieke beeld 
ervan. 

In sommige gevallen werd de veeteelt volledig van de eigenlijke 
landbouwactiviteit losgemaakt, en heeft zij een zelfstandig bestaans
recht als geindustrialiseerde vetmesterij en fokkerij verworven. 

23. Het verschil tussen de veeteelt die tegelijkertijd en samen 
met de landbouwexploitatie geschiedt, en de gei:ndustrialiseerde ex
ploitatievorm ervan bestaat hierin dat .deze laatste exploitatie volledig 
onafhankelijk van het landbouwbedrijf moet bestaan (art. 2, 2°). Dit 
kenmerk toont meteen aan dat een dergelijk georganiseerd bedrijf 
buiten de definitie zelf van de landbouwexploitatie valt. 

24. Het feit dat de industriele vetmesterij en fokkerij onafhan
kelijk van het landbouwbedrijf bestaat, betekent dat de gefokte dieren 
helemaal niet, of vrijwel niet van de bodemopbrengst Ieven, doch van 
de voeders die van buiten uit aan het bedrijf geleverd worden. A con
trario zal er dus wel pacht zijn, wanneer er toch een verband bestaat 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 6. 



tussen de vetmesterij en de bodemopbrengst, wanneer m.a.w. de 
landbouwdieren hoofdzakelijk leven van de bodemopbrengst, die door 
de pachter verzorgd wordt. Is daarenboven de vetmesterij of fokkerij 
slechts een bijkomende landbouwactivite1t op het erf, dan zal er even
eens pacht bestaan (I). In beide gevallen blijven in werkelijkheid de 
gepachte goederen op de eerste plaats bestemd voor het voortbrengen 
van landbouwprodukten. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt 
dat in artikel 2, I 0 de woorden onafhankelijk van een landbouwbedrijf 
in de tekst werden ingelast, om de hierboven vermelde gevallen onder 
de toepassing van de pachtwet te behouden (2). Zulks bewijst welk 
belang de wetgever gehecht heeft aan de voorwaarde van het onaf
hankelijk bestaan. Die bedrijven zullen dan oak slechts als uitzonde
ring kunnen aangezien worden, wanneer het zelfstandig bestaan ervan 
duidelijk en onbetwistbaar vaststaat. 

2 5. Hoewel de tekst van artikel 2, I 0 voor de eerste maal in onze 
pachtwetgeving is opgenomen, blijft de rechtspraak, die zich over het 
begrip landpacht diende uit te spreken, haar betekenis behouden, en 
is door de wetgever bevestigd. Wanneer een veekoopman of een slager 
weiden huurt om dieren vet te mesten, gaat het om een pachtovereen
komst. Zo dit goed integendeel enkel client om dieren onder te bren
gen die met gekochte voeders gevoed worden, dan is er geen pacht
overeenkomst, vermits het gepachte goed dan niet gebruikt wordt 
voor de vruchten, maar wel voor handelsdoeleinden, m.a.w. voor in
dustriele vetmesterij of fokkerij (3). 

26. Er zij hier nag aan toegevoegd dat in Nederland deze be
drijven onder toepassing van de pachtwet blijken te vallen. Artikel I 

van de wet van 23 januari 1958 bepaalt namelijk dat de landbouw 
eveneens de veehouderij en de pluimveehouderij omvat. 

AFDELING 3 

Tweede uitzondering : seizoenpachten en cultuurcontracten 

27. Artikel 1774, § 3, I 0 B.W. bepaalde dat de regels betreffende 
de duur van de pacht niet toepasselijk waren op de overeenkomsten 
waarvan het vborwerp een duur van minder dan een jaar in zich sluit. 
Het oorspronkelijke wetsvoorstel Van Hemelrijck wenste reeds aan 
bet begrip seizoenpacht een nadere omschrijving te geven, omdat vast
gesteld was, dat sommige eigenaars hiervan misbruik maakten en op 
die manier aan de strengere bepalingen van de pachtwet poogden te 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 7; - Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 2. 
(2) Ibid., biz. 7· 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 4; - Kamer van volksvertegenwoordigers, 1965-

66, nr. 95-6, blz. 2. 
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ontsnappen. In het bijzonder werd gedacht aan de zogenaamde gras
verkoop. Jaar na jaar verkoopt de eigenaar het gras van een bepaalde 
wei de aan een zogenaamde koper, die steeds dezelfde persoon is en 
zelf moet instaan voor het normale onderhoud van het goed. Er kan 
niet ontkend worden dat het hier in feite om een pachtovereenkomst 
gaat. Doch bij gebrek aan nadere omschrijving van. die tekst in artikel 
1774, § 3, 1°, was het mogelijk aan de pachtwetgeving te ontsnappen. 
Daarom werd een aanvulling voorgesteld die ertoe strekte de over
eenkomst waarbij de gebruiker zelf moest instaan voor aile teelt- en 
onderhoudszorgen, niet als een seizoenpacht te beschouwen (1). 

28. Deze tekst bevestigde in feite het onderscheid dat reeds in 
de rechtspraak terug te vinden was tussen verkoop en pacht (2). 

De wetgever is echter nog een stap verder gegaan. Hij heeft de 
seizoenpacht en het cultuurcontract aan de gehele pachtwet onttrok
ken. Het wordt een principiele uitzondering op de definitie van de 
pachtovereenkomst zelf. Daarenboven heeft de wetgever niet aileen 
de bezorgheid van de indiener van het wetsvoorstel tot de zijne ge
maakt, maar hij heeft ook de begripsomschrijving verduidelijkt, door 
de voorwaarden te verscherpen. 

29. Het was wei de bedoeling van de wetgever een einde te 
maken aan het misbruik dat van de seizoenpacht werd gemaakt. Doch 
hij moest ook voldoende aandacht besteden aan de omschrijving om 
niet te schaden aan de cultuurcontracten die in elk geval buiten de 
toepassingssfeer van de pachtwet dienen gehouden te worden. Daar
om is de wetgever uitgegaan van de gebruiken die van kracht zijn bij 
de cultuurcontracten. Er werd rekening gehouden met het feit dat 
deze cultuurcontracten slechts aangegaan worden voor een jaar, en 
gewoonlijk telkens met een andere contractant of voor een ander per
ceel. De partijen hebben nooit de bedoeling een pachtovereenkomst 
af te sluiten. Daarenboven worden zij gewoonlijk met de pachter af
gesloten en niet met de eigenaar, en de velden worden, in tegenstelling 
tot wat met de seizoenpacht gebeurt, door de pachter gereed gelegd (3). 

Een en ander heeft ertoe geleid de overeenkomsten waarvan het 
voorwerp een duur van minder dan een jaar in zich sluit, buiten de 
toepassing van de pachtwet te houden, doch, om misbruiken tegen te 
gaan, werd aan de tekst toegevoegd dat ,als zodanig niet kunnen 
worden beschouwd, achtereenvolgende overeenkomsten, waarbij een 
zelfde gebruiker zich jegens een zelfde eigenaar verbindt om op een 
zelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor het gewone teelt
en onderhoudswerk te zorgen" (art. 2, 2). 

(r) Senaat, 1961-62, nr. 139, biz. 3 en II. 

(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 123. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 7· 
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30. Er is dus wel pacht, wat de schriftelijke overeenkomst ook 
moge inhouden, wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn : 
I) de overeenkomst is aangegaan tussen eigenaar en gebruiker; 2) de 
gebruiker verzorgt bovendien het gewone onderhoud en de hewer
king van hetzelfde perceel; 3) een herhaling van vruchtwinning doet 
zich voor op hetzelfde perceel door dezelfde gebruiker (I). 

Daar het eigen karakter zowel van de seizoenpacht als van het 
cultuurcontract afwijkt van de toestand waarin deze drie voorwaarden 
gelijktijdig aanwezig zijn, wordt de mogelijkheid tot het afsluiten van 
die contracten gevrijwaard. De feitenrechter was reeds gedwongen 
geweest bepaalde criteria vast te leggen om de ontduiking van de wet 
te bestrijden (z). Toch was het wenselijk dat de wetgever op een dui
delijke wijze van zijn intenties liet blijken. Een deel van de betwistin
gen zullen thans kunnen voorkomen worden. 

AFDELING 4 

Derde uitzondering : verhuring verbonden met een 
arbeidsovereenkomst 

3 I. Zeals met de vorige uitzondering het geval was, had de tekst 
van artikel I774, § 3, 4° en artikel I775, veertiende lid B.W. enkel 
tot gevolg dat de verliuring-van. gronden-, aie verboiiden was inet eeh 
arbeidsovereenkomst, niet onder toepassing viel van het in artikel 
I774• § 2 B.W. bepaalde betreffende de duur en dat deze verhuring 
van rechtswege een einde nam op de eerste vervaldag na de verbreking 
van de arbeidsovereenkomst. Voor het overige bleef deze huur het 
karakter van een werkelijke landpacht behouden (3). De wetgever 
heeft aan deze onlogische toestand een einde gemaakt. Dergelijke ver
huring is slechts een onderdeel van een arbeidsovereenkomst en is 
daaraan ondergeschikt. Het is dan ook normaal dat deze zogenaamde 
pacht op gans de lijn als een accessorium van het hoofdcontract aange
zien wordt en het statuut van de arbeidsovereenkomst volgt (4). Door 
dit soort verhuring als een uitzondering op de definitie in de wet op 
te nemen, wordt dit doel meteen bereikt. 

32. Deze wijziging vermindert vanzelfsprekend in geen enkel 
opzicht de taak van de feitenrechter, die rekening zal houden met de 
feitelijke omstandigheden, om uit te maken of de verhuring een onder
dee! uitmaakt van een dienstcontract, dan wel of het om een eigen
lijke pacht gaat. De feitenrechter mag niet aileen belang hechten aan 

5IO 

{I) Senaat, I964-I965, nr. 295, biz. 7• 
{2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. I2J. 
{3) Ibid., nr. I 24. 
(4) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. 8. 



de bewoordingen van de overeenkomst. Aan de hand van de concrete 
omstandigheden moet hij onderzoeken welke van beide mogelijkheden 
- het dienstcontract of de pachtovereenkomst - bedoeld wordt. De 
waarde van het genot van de gebruikte percelen, de bezoldiging die 
in specien of in natura wordt uitbetaald, en de waarde van de presta
ties die als arbeider geleverd worden, zijn belangrijke elementen. 
Overtreffen de waarde van het gebruik der gronden en de bezoldiging 
de normaal uitbetaalde lonen, dan wijst dit op het bestaan van een 
pachtovereenkomst. Het tegendeel toont eerder aan dat een arbeids
overeenkomst bedoeld wordt (1). 

33· Is eenmaal vastgesteld dat het om een dienstcontract gaat, 
dan wordt het genot van de afgestane gronden beschouwd als een 
deel van het loon. Dit betekent dat de contractant in elk geval recht 
heeft op de oogst, zelfs wanneer het arbeidscontract vroeger eindigt (2) 
of althans betaling kan bekomen van een overeenstemmende vergoe
ding (3). 

AFDELING 5 

Vierde uitzondering : vennootschappen 

§ I. Algemene beginselen 

34· Evenals de uitzondering betreffende de pacht van onroerende 
goederen die aangewend worden voor industriele vetmesterij en fok
kerij, kwam oak deze tekst niet voor in de wet van 7 juli 1951. 

Artikel 2, 4 ° bevat de voorwaarden die vereist worden opdat een 
landbouwbedrijf dat door de eigenaar of de vruchtgebruiker en de 
exploitant onder vennootschapsvorm wordt geexploiteerd, niet meer 
als pachtovereenkomst zou aangezien worden. De regels betreffende 
de pacht zijn niet toepasselijk ,op overeenkomsten tussen de exploi
tant van een landeigendom en de eigenaar of vruchtgebruiker wanneer 
daarin bedongen is dat de laatstgenoemden een aanzienlijk aandeel 
zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen 
inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe 
investeringen die noodzakelijk zullen worden" (art. 2, 4°). 

35· Het doel van deze tekst is de ontduiking van de dwingende 
bepalingen van de pachtwet tegen te gaan. De wetgever heeft willen 
beletten dat een vennootschap gesticht wordt waarbij de eigenaar en
kel het genot inbrengt, terwijl de pachter-vennoot een deel van de 

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 124; - Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 8; -Kamer 
van volksvertegenwoordigers, 1965-66, nr. 95-6, biz. 2;- Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 2. 

(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 124-
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 8. 
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opbrengst aan de eigenaar-vennoot moet afstaan. Het is duidelijk dat 
deze zogenaamde vennootschap in werkelijkheid een gewone pacht
overeenkomst verbergt, waar de prijs in natura betaald wordt. 

Ten einde ieder misverstand te vermijden, moet hier nochtans 
aan toegevoegd worden, dat het doel van deze tekst beperkt blijft tot 
de exploitatie onder vennootschapsvorm waarbij de eigenaar of de 
vruchtgebruiker van het pachtgoed als vennoot optreedt. De wetgever 
heeft immers nooit de bedoeling gehad de exploitatie van een land
bouwbedrijf in een vennootschapsvorm te beletten. 

Het verzoek, om in een uitdrukkelijke tekst de vennootschaps
vorming voor landbouwexploitaties te verbieden, werd integendeel 
van de hand gewezen, niet zozeer omdat de senaatscommissies prin
cipieel gekant waren tegen verbodsbepalingen, maar eerder omdat de 
economische evolutie oak in de landbouwsector de vennootschaps
vorm noodzakelijk kan maken om de leefbaarheid van sommige be
drijven in stand te houden. Immers, hoe grater de kapitaalsinveste
ringen worden, des te moeilijker zal het zijn voor een alleenstaande 
om aan deze eis te voldoen, des te meer zal men bijgevolg aangewezen 
zijn op de vennootschapsvorm (1). 

36. Gaat het om een werkelijke vennootschap tussen de eigenaar 
en de exploitant, dan spreekt het vanzelf dat afgeweken wordt van de 
essentiele kenmerken die eigen zijn aan de pachtovereenkomst. Men 
kan niet meer zeggen dat het gaat om ,een overeenkomst waarbij een 
partij de verbintenis aangaat het tijdelijk genot van een landeigendom 
te verschaffen aan de andere partij die zich verbindt hiervoor een 
bepaalde prijs te betalen" (2). 

Het doel van de wetgever was een ondubbelzinnige toestand te 
scheppen : ofwel heeft men te doen met een pachtovereenkomst waar
op alle bepalingen van de pachtwet toepasselijk zijn, ofwel hebben de 
eigenaar of de vruchtgebruiker en de exploitant de intentie een wer
kelijke vennootschap te stichten. Voor deze laatste hypothese stelt 
artikel 2, 4° voorwaarden die merkelijk verschillen van het bepaalde 
in de artikelen 1832 tot 1873 B.W. betreffende het contract van ven
nootschap en het artikel 212 Venn. W. 

Artikel 1832 B.W. omschrijft immers de vennootschap als een 
contract waarbij twee of meer personen overeenkomen iets in gemeen
schap in te brengen met het oogmerk om de winst die daaruit kan 
ontstaan onder elkaar te verdelen. Welke inbreng gedaan wordt en 
welke het aandeel is in de winst en het verlies wordt overgelaten aan 
de contractuele vrijheid van de partijen. De enige beperking die door 
de wet wordt opgelegd is de in artikel 1855 B.W. geformuleerde ver
bodsbepaling : ,De overeenkomst die aan een van de vennoten de 
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(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 2. 



gehele winst toekent, is nietig. Hetzelfde geldt voor het beding waarbij 
de gelden of goederen, door een of meer van de vennoten in de ven
nootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het ver
lies. Er is dus vennootschapscontract in de zin van de artikelen 1832 
tot 1873 B.W. zodra twee of meer personen, die een gemeenschappe
lijk doel nastreven zich verenigen met het oog op het verwezenlijken 
van winst, een inbreng doen en hierbij overeenkomen dat zowel de 
winst als het verlies onder de vennoten zullen verdeeld worden (I). 
Deze constitutieve elementen volstaan echter niet om als vennoot
schap tussen eigenaar en exploitant te worden erkend en derhalve het 
voordeel te genieten van de uitzonderingsbepalingen vervat in artikel 
2, 4° van de pachtwet. 

§ 2. Voorwaarden 

37· De tekst spreekt weliswaar van inbreng en deelneming in het 
verlies van het bedrijf, doch er zullen strengere voorwaarden moeten 

. vervuld zijn, opdat een overeenkomst niet wordt beschouwd als een 
verdoken pachtovereenkomst. Artikel 1833 B.W. bepaalt enkel dat 
ieder vennoot of geld, of andere goederen, of zijn nijverheid in de 
vennootschap moet inbrengen. Deze bepaling wordt nageleefd zodra 
een vennoot enkel het genot van een goed inbrengt (2). Om een rechts
geldige vennootschapsvorm tussen eigenaar en exploitant in het Ieven 
te roepen en dus niet onder toepassing van de pachtwet te vallen, is 
het integendeel niet voldoende dat de eigenaar of vruchtgebruiker 
enkel het genot van zijn landbouwgronden inbrengt. De eigenaar of 
vruchtgebruiker moet tussenkomen in andere, nieuwe investeringen van 
grondstoffen, gebouwen, vee of materieel. De wetgever heeft eraan 
gehouden dat het tegelijkertijd zou gaan om belangrijke en nieuwe 
investeringen~ Om aile misbruiken te vermijden wordt in de tekst uit
drukkelijk bepaald dat de eigenaar of vruchtgebruiker ,ten minste de 
helft zullen inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van 
aile nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden (art. 2, 4°) 
(3). 

38. Een tweede strengere voorwaarde om als vennootschap tus
sen eigenaar en pachter erkend te worden, betreft het aandeel in het 
verlies. Zoals reeds is aangestipt, wordt de enige beperking die inzake 

(I) DE PAGE, V, nr. 7 en nr. 46. 
(2) DE PAGE, V, nr. 46; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. I I; - R.P.D.B., Tw. 

Societe, nr. 240 en 269. 
(3) De Senaat had met opzet nagelaten een opsomming te geven van de soorten 

investeringen, om aan de partijen de vrijheid te Iaten zelf deze belangrijke en nieuwe in
vesteringen te bepalen. Aan de rechter werd opgedragen na te gaan of de bedoeling van de 
partijen beantwoordde aan wat de tekst vereiste. De Kamer van volksvertegenwoordigers 
(K.v.v.) vond deze oplossing te vaag. (Senaat, I964-65, nr. 295, biz. 9; - K.v.v., I965-
66, nr. 95-6, biz. 3). 
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vennbotschapscontract bestaat, geformuleerd in artikel 1855 B.W., 
waarbij als nietig wordt aangezien, de overeenkomst die de totaliteit 
van de winsten aan een enkele vennoot voorbehoudt. Daarenboven 
bepaalt artikel 1853 B.W. : ,Wanneer de akte van vennootschap het 
aandeel van elke vennoot in de winsten of in de verliezen niet bepaalt 
is ieders aandeel evenredig · aan zijn inbreng in de vennootschap. In
geval een vennoot slechts zijn nijverheid heeft ingebracht, wordt zijn 
aandeel in: de winsten of in de verliezen geregeld alsof zijn inbreng 
gelijk was aan die van de vennoot die het minst heeft ingebracht". 

Onder voorbehoud van deze beperking en de verplichting dat 
iedere vennoot z1jn aandeel in het verlies moet dragen bestaat er een 
volledige vrijheid om over dit aandeel overeen te komen. Er mag zelfs 
een wanverhouding bestaan tussen het aandeel in de winst en het aan
deel in het verlies (r). Natuurlijk moet deze verdeling ernstig zijn en 
mag de wanverhouding niet tot het belachelijke en het louter denk
beeldige gaan, want zulks zou een aanleiding tot nietigheid zijn. 

De beperking terzake opgelegd door artikel 2, 4° reikt klaarblijke
lijk verder. Hier wordt de verplichting opgelegd dat de eigenaar of 
de vruchtgebruiker een ,aanzienlijk deel zullen hebben in de even
tuele verliezen". Van meet af aan is het de bedoeling van de wetgever 
geweest de eigenaar of de vruchtgebruiker in belangrijke en ernstige 
mate .te_doen_de_dne_m~n- a.a.r1 he_t PE!clrijfi;risico, zonder dat in de tekst 
zelf een duidelijk omschreven aandeel in-de-Winst enhet verTiesoe
paald wordt (2). Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niettemin 
dat de wetgever hierover een zeer precieze opvatting heeft. De Senaat 
had zijn keuze Iaten vallen op de uitdrukking billijk aandeel. De Kamer 
van volksvertegenwoordigers achtte dit echter te vaag en wenste dat 
de eigenaar of de vruchtgebruiker een aanzienlijk aandeel zou dragen. 
Zulks betekent dat dit aandeel belangrijker of ten minste gelijk moet 
zijn aan dat van de pachter (3). 

39· Het is wei zonderling dat de door de Kamer van volksver
tegenwoordigers geamendeerde tekst enkel voor de eventuele ver
liezen een aanzienlijke tussenkomst van de eigenaar of de vruchtge
bruiker vereist, terwijl hetzelfde voorschrift voor de winst zonder op
gave van reden, uit de tekst van de Senaat werd weggelaten. Daaruit 
volgt dat de partijen het aandeel in de winst vrij kunnen vaststellen 
mits artikel 1855 B.W. wordt nageleefd. Is hieromtrent niets bepaald 
in het vennootschapscontract, dan wordt de winst verdeeld overeen
komstig artikel 1853 B.W. 

(1) R.P.D.B., Tw. Societe, nr. 336, 349, 361 e.v.; - RoPPE, De pachtovereenkomst, 
nr. II; - DE PAGE, V, nr. 46, 4° en voetnoot 2°. 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 9· 
(J) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, blz. 3; - Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 3· 



40. Het kan verrassend lijken dat om eenzelfde overeenkomst af 
te sluiten, de modaliteiten strenger zijn naar gelang van de personen 
die tot de overeenkomst toetreden. Men kan inderdaad tot de zonder
linge toestand komen dat de voorwaarden vereist door de vennoot
schappenwet vervuld zijn, maar dat de wet op de landpacht die ven
nootschap niet erkent en ze integendeel aanziet als een gewone pacht
overeenkomst. De bepalingen van de landpachtwet hebben een ge
biedend karakter en zij moeten bijgevolg als een beperking van de 
vennootschappenwet beschouwd worden. 

De feitenrechter zal hieraan nochtans de nodige en praktische 
omschrijving moeten geven. Doch verder dan de imperatieve bepaling 
van artikel2, 4° moet niet gegaan worden. Aile overdreven strengheid 
moet geweerd worden, wanneer duidelijk blijkt dat de contracterende 
partijen de bedoeling hebben een exploitatie in de vennootschapsvorm 
in het leven te roepen, wanneer m.a.w. bij de partijen de affectio 
societatis terug te vinden is (I). AI kan deze affectio societatis niet 
beschouwd worden als een afzonderlijk constitutief element van het 
vennootschapscontract, doch eerder als een synthese die in een enkele 
gedachte de verschillende constitutieve elementen omvat (2), toch 
draagt dit begrip er toe bij een onderscheid te maken tussen een wer
kelijke vennootschap en een verdoken pachtovereenkomst (3). Dit 
begrip legt de nadruk op de bedoeling om samen te werken, ten einde 
dank zij die samenwerking de verwezenlijking van het gemeenschap .. 
pelijk doel na te streven; hierbij aanvaardt men de deelneming aan 
het bedrijfsrisico (4). 

Het al dan niet aanwezig zijn van de affectio societatis behoort 
daarenboven tot het soeverein beoordelingsrecht van de feitenrech
ter (s). 

§ 3. Garfpacht 

41. De tweede belangrijke wijziging waarop de aandacht client 
gevestigd te worden is de schrapping van de artikelen I763 en I764 
B.W., die betrekking hadden op de garfpacht. Zulks betekent echter 
niet dat het sluiten van een overeenkomst van garfpacht onmogelijk 
is geworden. Hoewel de wetgever de mening is toegedaan dat overeen
komsten als garfpacht en veepacht beter zouden verdwijnen, omdat 
zij aanleiding geven tot moeilijkheden en misbruiken, achtte hij het 
toch niet wenselijk het bestaan ervan te verbieden (6). In rechtsleer 

(1) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 10, C. 
(2) DE PAGE, V, nr. 47; - R.P.D.B., Tw. Societe, nr. 395; - RoNSE, J., OveT-

zicht van rechtspraak (1964~1967}, Vennootschappen, nr. I, T.P.R., 1967, 632. 
(3) DE PAGE, V, nr. 47; - R.P.D.B., Tw. Societe, nr. 397· 
(4) FREDERICQ, II, nr. 70; - R.P.D.B., Tw. Societe, nr. 395· 
(s) R.P.D.B., Tw. Societe, nr. 396. 
(6) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 9· 
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en rechtspraak bestond reeds een ruime overeenstemming om de 
garfpacht te aanzien als een bijzondere soort landpacht waarop alle 
bepalingen inzake landpacht van toepassing zijn (1). Thans heeft de 
parlementaire voorbereiding de laatste twijfel uit de weg geruimd. 
Enerzijds heeft de wetgever verhinderd dat de overeenkomst waarbij, 
de eigenaar alleen het genot van de grand afstaat en een deel van de 
opbrengst als vergoeding ontvangt, aan de bepalingen van de pacht
wet ontsnapt (2). Wanneer nu, anderzijds, de garfpacht of deelpacht 
gedefinieerd wordt als een overeenkomst' waarbij de pachtprijs uit een 
deel van de vruchten bestaat, dan volgt daaruit dat een dergelijke 
overeenkomst binnen het imperatief omschreven domein van de 
pachtwetgeving blijft (3). De tekst van artikel 2, 4° maakt bovendien 
Qen einde aan de discussie omtrent het onderscheid tussen garfpacht 
en vennootschap (4). Slechts wanneer de overeenkomst beantwoordt 
aan de voorwaarden van artikel 2, 4° geldt ze als een vennootschap. 
Is dit niet het geval, dan is er pacht. 

§ 4· Rechtsvergelijking 

42. Bestaat het gevaar voor ontduiking van de wet en de moei
lijkheid om het vereiste onderscheid te maken eveneens in het franse 
systeem, dan moet toegegeven worden, dat de nederlandse pachtwet 
over een wapen beschikt, waarvan het nut al dadelijk blijkt. De pacht
overeenkomst, de overeenkomst tot wijziging en die tot beeindiging 
van een pachtovereenkomst moeten goedgekeurd worden door de 
grondkamer (5) en die goedkeuring wordt geweigerd wanneer de over
eenkomst bepalingen bevat, welke in strijd zijn met de pachtwet (6). 
Er kan geen beroep gedaan worden op de goedkeuring van de over
eenkomst door de grondkamer, voor de geldigheid van bepalingen 
welke in strijd zijn met de wet (7). De grondkamer behoudt daaren
boven de bevoegdheid om de punten, die niet kunnen goedgekeurd 
worden, te wijzigen of nietig te verklaren, en de wijziging geldt als 
een tussen de partijen aangegane en goedgekeurde overeenkomst (8). 
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(I) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 337· 
(2) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. 8. 
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(4) Zie hieromtrent: A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 329 e.v. 
(5) Art. 2, 2 W. 23 januari I958. 
(6) Art. s, I, f. . 
(7) Art. s. 6; - SoMER, J. C., De pachtwet, biz. 65. 
(8) Art. 6, I en 2. 



HOOFDSTUK IV 

BEWIJSVOERING EN VORMVEREISTEN 

AFDELING I 

Het geschrift 

43· Tot nu toe kon men de teksten inzake de bewijsvoering van 
de huur vinden in de afdeling ,Regelen die aan de huur van huizen 
en aan die van landeigendommen gemeen zijn" en meer bepaald in 
de artikelen I7IS, I7I6, I7I6bis B.W. Het artikel I7I6bis handelde 
in het bijzonder over de bewijsvoering inzake landpacht, de beide 
andere teksten over de huur van zaken in het algemeen. 

Ingevolge de bedoeling van de wetgever, van de nieuwe pachtwet 
een sluitend geheel te maken, werd de tekst over de bewijsvoering 
inzake pacht van de algemene bepalingen losgemaakt en, na enkele 
wijzigingen, in de pachtwet onder artikel 3 opgenomen. 

44· De eerste en meest opvallende wijziging, die de pachtwet 
aangebracht heeft, is de principiele en uitdrukkelijk geformuleerde 
verplichting dat de pacht schriftelijk moet worden vastgesteld (I). 
Hoewel de partijen praktisch reeds gedwongen waren de juiste inhoud 
van hun wilsovereenstemming in een geschrift vast te leggen, wilden 
zij de moeilijkheden van bewijslevering vermijden of voorkomen (2), 
tach is het pas het nieuwe artikel 3, dat de verplichting zonder enig 
voorbehoud in een tekst vooropstelt. 

Het artikel 1716bis B.W. legde de verplichting van een geschre
ven pacht enkel op wanneer de landeigendom minstens I ha. groat was 
of een bedrijfsgebouw of een woonhuis omvatte. Deze tekst wordt 
vanzelfsprekend opgeheven : het geschrift wordt voortaan geeist voor 
om het even welke pachtovereenkomst. 

Aan het artikel 1714 B.W., dat de mogelijkheid voorziet om een 
huurovereenkomst hetzij bij geschrift, hetzij mondeling af te sluiten, 
worden de woorden toegevoegd : onder voorbehoud van wat bepaald 
is omtrent de landpacht. Deze regel blijft dus nag enkel van toepassing 
op de gewone huurovereenkomsten en op de handelshuurovereen
komsten. 

De wetgever poogt door het geschrift meer rechtszekerheid te 
bekomen en aldus de bewijsmoeilijkheden in verband met het bestaan 
zelf van de pacht en de pachtvoorwaarden te vermijden (3). Daaren
boven wil hij de pachtwet aan de moderne toestanden aanpassen. De 
belangrijkheid van een bedrijf staat immers niet noodzakelijk in ver-

(I) Art. 3. I. I. 

(2) A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENs, nr. 26. 
(3) Senaat, 1961-62, nr. 139, biz. 2. 



houding tot de uitgestrektheid van de exploitatie. Meteen wordt een 
einde gemaakt aan de vindingrijkheid van bepaalde wetsontduikers 
die aan de verplichting van het geschrift ontsnapten, door zoveel ver
schillende overeenkomsten af te sluiten als het bedrijf kadastrale per
celen tel de (I). 

45· De wetgever is er nochtans voor teruggeschrokken dit prin
ciep tot de laatste consequentie door te voeren. Een voorstel om iedere 
pacht, die niet bij geschrift tot stand komt, met nietigheid te sanctio
neren, werd als te streng van de hand gewezen omdat de wetgever 
rekening heeft willen houden met de werkelijkheid die leert dat nog 
veel pachtovereenkomsten mondeling worden aangegaan (2). Hierdoor 
ontstaat echter een opvallende contradictie tussen enerzijds de abso
lute verplichting die door de noodwendigheid van de rechtszekerheid 
gemotiveerd wordt, en anderzijds, de afwezigheid van een sanctie die 
in feite leidt tot de toepassing van het gemeen recht, zodat de pacht
overeenkomst zonder geschrift en zonder enige vorm tot stand kan 
komen (3). 

46. Dit wil echter niet zeggen dat de verplichting van het ge
schrift lichtzinnig over het hoofd mag gezien worden. 'Naast de moei
lijkheden die voor de bewijslevering bestaan, voorzien enkele teksten 
bepaalde voordelen, die aan bet geschrift verbonden zijn. Het zal ten
slotte vooral de verpachter zijn, die verantwoordelijk zal geacht wor-
den voor de afwezigheid van geschrift (4). , 

47· Een eerste sanctie voor de afwezigheid van geschrift treft de 
verpachter reeds doordat alleen de pachter het bewijs mag leveren van 
het bestaan van de pacht en de pachtvoorwaarden. Artikel 3, tweede 
lid bepaalt immers dat dit bewijs kan geleverd worden door degene 
die in het bezit is van een landeigendom. Tot zover neemt het nieuwe 
artikel 3 het princiep over van artikel 1716bis, dat door de wet van 
7 juli 1951 werd ingevoerd. De eigenaar heeft enkel het recht de on
gegrondheid van de beweringen van de pachter aan te tonen (5). Het 
verloop van de parlementaire werkzaamheden heeft het initiatief
recht van de pachter nog verduidelijkt. De senaatscominissie had, bij 
de eerste behandeling, een tekst uitgewerkt die de beide partijen op 
gelijke voet plaatste ( 6). De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 
echter aan de gelijkheid van de partijen een einde gemaakt met de 
uitdrukkelijke bedoeling de verpachter te sanctioneren voor de afwe-
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(I) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. I r. 
(2) Ibid., biz. 12. 
(3) Ibidem. 
(4) Ibidem. 
(5) KLUYSKENs, De contracten, nr. 2IO, A, 2°. 
(6) Senaat, I964-65, nr. 295, bijiage. 



zigheid van geschreven overeenkomst (r). Tenslotte is de Senaat deze 
zienswijze bijgetreden, hoewel getwijfeld wordt aan het nut van deze 
maatregel. lngeval van betwisting moet de verpachter immers deel
nemen aan het geding en beschikt hij bijgevolg over dezelfde rech
ten (2). 

Uit de tekst van artikel 3 moet dus afgeleid worden dat de ver
pachter weliswaar het tegenbewijs kan leveren, doch dat hij niet in 
staat is wat dan oak te bewijzen zolang de pachter zelf geen vordering 
heeft ingesteld. Deze regel geldt eveneens wanneer het de eigenaar is 
die belang heeft bij het bestaan van de pachtovereenkomst, terwijl de 
pachter beweert een machtiging om niet te bezitten. De gelijkstelling 
van de beide partijen had a.m. tot doel in dit geval aan de eigenaar 
een bewijsmogelijkheid te bieden (3). Zoals artikel 3 thans is gefor
muleerd, verliest de verpachter oak deze kans. 

AFDELING 2 

De bewijsvoering 

48. Naast de invoering van de verplichting van de geschreven 
overeenkomst, brengt artikel 3 een wijziging aan en een verduidelij
king van de verschillende stadia van de bewijsvoering, zo er geen geschre
ven pachtovereenkomst voorhanden is. In dat geval immers kan de 
pachter het bewijs leveren, met aile middelen, getuigen en vermoedens 
inbegrepen, van de drie opeenvolgende elementen: het feit van de 
inbezitneming, het bestaan van de pacht en de pachtvoorwaarden. 
Meteen wordt de pacht volledig onttrokken aan de toepassing van 
artikel 1716 B.W. : deze bepaling wordt voortaan voorafgegaan door 
de woorden : onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht 
(art. II, A). 

49· Het eerste stadium bestaat er dus in te bewijzen dat iemand 
in het bezit is van een landeigendom. Dit in het bezit zijn wordt be
schouwd als een louter materieel feit, waarvan het bewijs kan geleverd 
worden volgens de gebruikelijke regelen. Pas daarna kan overgegaan 
worden tot bewijslevering van het bestaan van de pacht en van de 
pachtvoorwaarden (4). 

Met het systeem van artikel 17r6bis was de pachter ertoe gehou
den in de eerste plaats aan te tonen dat hij in het genot getreden was 
met de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de verpachter, De 
pachter moest dus het begin van uitvoering bewijzen m.a.w. dat hij 

(I) K.v.v., I965-66, nr. 95-6, biz. 5· 
(2) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 3· 
(3) Senaat, I964-65, nr. 295 biz. 12-I3. 
(4) Ibid., biz. I I. 
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zich in het bezit gesteld had en dat de eigenaar hem daar op uitdruk
kelijke of stilzwijgende wijze als pachter had laten binnenkomen (1). 
De bewijslevering van het begin van uitvoering sluit natuurlijk in dat 
en het materiele feit van het bezit en de consensus van de partijen vast
staat. Stand het begin van uitvoering vast, in de zin door de tekst 
vereist, dan kon vanzelfsprekend het bestaan zelf van de overeenkomst 
niet meer geloochend worden (2), en was de bewijsvoering van de 
pachtvoorwaarden een rechtstreeks resultaat van het bestaan van de 
consensus tussen de partijen. 

In plaats van het bewijs te leveren van het begin van uitvoering 
moet de pachter nu eerst bewijzen dat de landeigendom in bezit is 
genomen. Zodra dit materiele feit aanvaard is, wordt, door alle mid
delen, met inbegrip van getuigen en vermoedens, het bestaan zelf
de consensus - bewezen. Hierna kan met dezelfde bewijsmiddelen 
overgegaan worden tot de bewijslevering van de pachtvoorwaarden, 
de pachtprijs inbegrepen. Slaagt de pachter er niet in de pachtprijs 
te bewijzen, dan moet de vrederechter zich hierover uitspreken; hij 
kan al dan niet een deskundige aanduiden. Doch in elk geval, met of 
zonder advies van de deskundige, moet hij zich bij de beoordeling 
laten leiden door de gebruiken van de streek. 

so. De kosten van deze procedure, die door de pachter wordt in
gesteld, moeten steeds ten laste van de verpachter gelegd worden; 
deze wordt immers van meet af aan verantwoordelijk geacht voor het 
niet bestaan van een geschreven overeenkomst. 

51. De vergelijking van pe oude met de nieuwe tekst leert, dat 
de bewijsvoering opmerkelijk v~reenvoudigd is, en dat verder wordt af
geweken van het princiep van artikel 1715 B.W. Dit is zeker waar 
wanneer men het standpunt van die rechtsleer bijtreedt die voor~ 
houdt dat het begin van uitvoering niet door middel van getuigen kon 
bewezen worden (3). 

De wetgever heeft trouwens op een onbetwistbare wijze willen 
afwijken van de regel in artikel 1715 B.W. vastgelegd. Oak aan dit 
artikel worden immers de woorden toegevoegd : onder voorbehoud van 
wat bepaald is omtrent de landpacht. 

De bewijsvoering inzake pacht ontsnapt bijgevolg aan het verbod 
dat een pacht, zonder geschrift aangegaan, die nag niet ten uitvoer 
werd gebracht en door een van de partijen ontkend wordt, in geen 
enkel geval door getuigen mag bewezen worden, en, volgens de recht
spraak, oak niet wanneer een begin van schriftelijk bewijs bestaat (4). 

(r) KLUYSKENs, De contracten, nr. 210, A, 2°. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 29. 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 28;- RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 16 B, b; 

- anders: KLuYSKENS, De contracten, nr. 210, A, 2°. 
(4) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 25; - RaPPE, De pachtovereenkomst, nr. 16 e.v.; 

- DE PAGE, IV, nr. 525 e.v. 
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52. Er weze bier aan toegevoegd dat in Frankrijk bet getuigen
bewijs van bet begin van uitvoering uitgesloten wordt daar het begin 
van uitvoering op zijn beurt uit een geschrift of een bekentenis moet 
blijken. Anderzijds is het bewijs van de pachtvoorwaarden vereen
voudigd, door de verplichting zich te gedragen naar een type-pacht
contract, wanneer er geen geschrift voorhanden is dat tijdig werd ge
registreerd ( 1). 

Het is duidelijk dat op het stuk van de rechtszekerheid, de neder
landse pachtwet de grootst mogelijke waarborgen biedt. Aldaar moet 
iedere pachtovereenkomst door de grondkamer goedgekeurd worden, 
zodat een automatisch toezicht verzekerd is (2). 

HOOFDSTUK V 

DE PACHTTIJD EN DE OPZEGGING 

AFDELING I 

De eenvormige pachtperiodes 

53· De wetgever heeft een grondig onderzoek gewijd aan de 
vraag of de drie opeenvolgende pachtperiodes- de eerste ingebruik
neming, de wettelijke verlengingsperiode, de periode van onbepaalde 
duur - al dan niet moesten behouden blijven. Tenslotte heeft de 
wetgever - ingevolge een amendement goedgekeurd door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers - aan de bestaande toestand een einde 
gemaakt en opeenvolgende periodes van negen jaar ingevoerd (3). Om 

(1) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 45· 
(:z) Art. :z, :z W. :ZJ januari 1958. 
(3) Voor het behoud van de vroegere toestand pleitten het feit dat de bestaande 

regeling bij pachters en verpachters een gevestigde gewoonte was geworden, en de vrees 
dat een wijziging meer nadelen dan voordelen biedt (Senaat, 1961-6:Z, nr. 139, biz. :z; 
- Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 14). 

Ook werd voorgesteld de pachtovereenkomst van bij het begin voor onbepaalde duur 
te Iaten ingaan. De verdediger van dit stelsel ging uit van de vaststelling dat de vrijheid 
van de partijen om zelf de pachttijd vast te stellen, een loutere fictie is geworden. In feite 
is de verpachter van bij het sluiten van de overeenkomst gebonden voor onbepaalde duur. 
Hij is immers gehouden door twee opeenvolgende periodes van negen jaar en voor de 
onbepaalde periode, die daarna intreedt. De contractuele vrijheid die de verpachter over
blijft, laat hem slechts toe, hetzij een eerste gebruiksperiode te voorzien die Ianger is dan 
negen jaar, hetzij de duur van de overeenkomst onmiddellijk vast te stellen op achttien 
jaar. Dit stelsel werd echter van de hand gewezen. Een pacht die van bij de aanvang voor 
onbepaalde duur ingaat is zeker geen geschikt middel om de contractuele vrijheid te ver
ruimen. De voorgestelde oplossing sluit in elk geval iedere vrijheid van de partijen uit om 
de duur van de pacht vast te stellen. Een beperking van de contractuele vrijheid kan trou
wens op zich zelf niet meer als geldig argument ingeroepen worden. Op verschillende 
plaatsen in ons rechtssysteem is de beperking van de contractuele vrijheid noodzakelijk 
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echter te vermijden dat hieruit een te grate stabiliteit zou voortsprui
ten, die nadelig zou zijn voor het bedrijf, wordt de bescherming van 
de pachter, vanaf de derde negenjarige periode, minder streng toe
gepast (1). 

54· De nieuwe wet brengt echter oak klaarheid in de uitgebreide 
teksten van de artikelen 1774 en 1776. De bepalingen betreffende de 
pachttijd zijn thans gegroepeerd in de artikelen 4 en 5· 

Het artikel 4 handhaaft het princiep dat de pachttijd vastgesteld 
wordt door de partijen; hij mag echter niet korter zijn dan negen jaar. 
Zo een kortere tijd bedongen is, wordt hij van rechtswege op negen 
jaar gebracht. Het tweede lid van hetzelfde artikel bevestigt meer in 
het bijzonder de belangrijke wijziging die inzake de duur van de pacht 
wordt aangebracht : ,bij gebreke van geldige opzegging wordt de 
pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van 
negen jaar, bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de 
duur van de eerste gebruiksperiode Ianger is geweest dan negen jaar". 
Men kan bijgevolg besluiten dat de eerste gebruiksperiode een be
perkt conventioneel karakter behoudt, daar de vrije contractvorming, 
mits naleving van de verplichte minimumduur van negen jaar, ge
handhaafd blijft. 

·55· De. wettelijke verlengingsperiodes hebben integendeel een 
imperatief karakter niet enkel omdat de overeenkomsten, waarbij de 
pachter afstand doet van zijn rechten, als niet bestaande worden be
schouwd (2), maar inzonderheid omdat zij, bij gebreke van een geldige 
opzegging, een aanvang nemen onmiddellijk na de eerste gebruiks
periode, zelfs wanneer deze laatste Ianger dan neg en j aar geduurd 
heeft. Zulks zal zich namelijk voordoen wanneer de partijen een Ian-

gebleken om een bevredigend evenwicht te vestigen tussen uiteenlopende belangen (Se
naat, 1964-65, nr. 295, blz. 14-15). 

Een ander initiatief stelde voor de duur van de eerste gebruiksperiode op 18 jaar 
te brengen. Hiertegen werd echter ingebracht dat deze oplossing een gevoelige verhoging 
van de extra-premie tot gevolg zou hebben. Daarenboven zou de verpachter-vruchtge
bruiker geen geldig pachtcontract kunnen afsluiten omdat de huurovereenkomsten, die 
negen jaar overschrijden, als daden van beschikking aangezien worden (K.v.v., 1965-66, 
nr. 95-6, biz. 6). 

Tegen de opeenvolging van de negenjarige periodes werden overwegingen van 
economische aard ingeroepen. De eenvormigheid van de opeenvolgende periodes zou de 
toegang tot het beroep voor jongere landbouwers bemoeilijken, waardoor minieme in
vesteringen, met het oog op de aanpassing, de modernisering en het toenemend rendement 
zouden uitblijven. Gevreesd werd ook dat hierdoor de drempelvergoeding zou stijgen 
(Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 14). Argumenten, geput u1t de ervaring, hebben echter de 
doorslag gegeven. Daarenboven werd tegemoet gekomen aan de eenparige wens van de 
landbouworganisaties. Een groot gedeelte van de pachters bevindt zich reeds, of zal zich 
na korte tijd in de onbepaalde periode bevinden. Hieruit vloeit een onzekerheid voort, 
waardoor de pachter in de onmogelijkheid is het bedrijf op een doelmatige wijze aan te 
pas sen. 
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(2) Art. s6. · 



gere eerste periode bij overeenkomst hebben vastgesteld (I). 
Terloops zij hieraan toegevoegd dat de eenvormigheid van de 

pachtperiodes uiteraard een einde maakt aan de mogehjkheid waar
over de partijen, ingevolge de bepaling van artikel I774• § 2, I, tweede 
lid beschikken om na een eerste gebruiksperiode die minstens achttien 
jaar duurde, de onbepaalde periode te laten beginnen. 

56. De opeenvolgende wettelijke verlengingsperiodes zijn bijge
volg oak van toepassing telkens de eerste gebruiksperiode buiten een 
akkoord tussen de partijen, de negen jaar overschrijden. Het kan im
mers gebeuren dat het bestaan van een pachtovereenkomst vastge
steld wordt op het ogenblik dat de pachter het goed reeds in gebrmk 
heeft. De eerste negenjarige gebruiksperiode begint logischerwijze te 
lopen (2) op de datum waarop het akkoord van de partijen of des
gevallend het vonnis, dat over de betwisting uitspraak doet, het be
staan van de pachtovereenkomst vaststelt. Hierna vangen de wette
lijke verlengingsperiodes aan, die telkens zonder tijdsbeperking voor 
negen jaar doorlopen. Dit laatste moet immers afge1eid worden uit de 
wijzigingen die tijdens de wording van de wet werden aangebracht. 
De tekst van de Senaat voorzag namelijk dat dit gebruik, v66r men 
tot het bestaan van de pachtovereenkomst besloot, de achttien jaar 
niet mocht te hoven gaan, omdat de pachter zich van dat ogenblik af 
in de onbepaalde periode zou bevinden. De definitieve tekst heeft 
deze beperking weggelaten - vanzelfsprekend ingevolge de een
vormigheid van de verlengingsperiode - doch hierdoor werd meteen 
de tijdsbeperking voor de opeenvolging van de verlengingsperiodes 
geschrapt. 

AFDELING 2 

Uitzondering: samenvoeging van percelen 

57· Van de negen jaar durende gebruiksperiodes wordt slechts 
in een enkel geval afgeweken. De regelen inzake de duur van de pacht 
zijn niet van toepassing op de overeenkomsten betreffende percelen 
die gevoegd worden bij grotere percelen of hoevegebouwen, in ge
bruik krachtens een vroegere pacht. Die percelen kunnen worden ver
pacht voor een termijn die tegelijk met de hoofdpacht eindigt (3). 
Deze uitzondering is niet nieuw, want het principe wordt overgeno
men van artikel I774, § 3, 5° B. W. 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. IS; - A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE 
CLERCK en M. SEVENS, nr. 55;- DE PAGE, Compl. Dl. IV, nr. 8o9, I;- RoPPE, De pacht-
overeenkomst, nr. 71. . 

(2) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. I6. 
(J) Art. s. 
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58. Nieuw zijn echter de toepassingsvoorwaarden. De tekst van 
artikel 1774, § 3, 5° liet de verkorting van de pachtduur toe zelfs 
wanneet de bij te voegen percelen aan een andere eigenaar of ver
pachter toebehoorden (1). Hieraan heeft de nieuwe tekst een einde 
gemaakt. Artikel 5 voorziet dat aan het principe van de duur ont
snappen, de overeenkomsten betreffende percelen, die de verpachter 
voegt bij grotere percelen of bij hoevegebouwen, die hij zelf ingevolge 
een vroegere overeenkomst aan dezelfde pachter verpacht heeft. 

Ten aanzien van de persoon die de samenvoeging doorvoert is 
deze wijziging een verscherping. Voor wat echter het voorwerp van 
de samenvoeging betreft, worden de mogelijkheden verminderd. Ar
tikel 1774, § 3, 5° liet slechts een samenvoeging van percelen toe wan
neer deze geschiedde bij een landbouwbedrijf, in zijn geheel genomen. 

Het nieuwe artikel 5 is in die zin gewijzigd dat percelen kunnen 
gevoegd worden bij grotere percelen of bij hoevegebouwen. Verschil
lende hypothesen werden onder ogen genomen : een pachter huurt 
gebouwen en land en in de loop van de pacht kan hij van dezelfde 
eigenaar een perceel bijpachten; ofwel huurt de pachter gebouwen 
van een eigenaar en de landerijen van verschillende eigenaars terwijl 
een van deze laatsten hem een perceel aanbiedt; ofwel is de pachter 
eigenaar van gebouwen en een van de verschillende eigenaars van wie 
hij de landerijen huurt, biedt hem een nieuw stuk land in pacht aan. 
In al deze gevallen is er sprake van samenvoeging van percelen in de 
zin bedoeld in artikel 5 en zullen zij kunnen verhuurd worden voor 
een termijn, die tegelijkertijd met de hoofdpacht eindigen zal (2). 

59· Het commentaar dat de wetgever op dit artikel heeft gegeven 
vereist echter een nadere toelichting. Vooreerst zou, strikt genomen, 
uit de tekst moeten afgeleid worden dat het perceel, dat bij een ander 
gevoegd wordt, kleiner moet zijn dan het reeds gepachte. Het artikel 
bepaalt immers dat artikel 4 niet van toepassing is op overeenkomsten 
betreffende percelen door de verpachter gevoegd bij grotere percelen. 
Het commentaar van de wetgever laat echter duidelijk uitschijnen dat 
het verschil in belangrijkheid van de percelen niet als een conditio sine 
qua non moet aangezien worden. De afwijking inzake pachttijd is 
noodzakelijk geworden omdat men - aldus het senaatsverslag - het 
rechtsadagium accessorium sequitur suum principale niet kan toepassen 
,vermits het aangeboden stuk grond groter kan zijn dan het reeds 
gepachte". W el zal het reeds in pacht gegeven perceel belangrijk 
moeten zijn (3). Ook betreffende het perceel dat voor de pachttijd 
richtinggevend is, geeft de wetgever een interpretatie die niet onmid
dellijk uit de tekst van artikel 5 blijkt. , Men heeft ook ongelijk, aldus 
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(r) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 134; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 76; 7°. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. r6-17. 
(3) Ibidem. 



hetzelfde senaatsverslag, de gebouwen steeds als het belangrijkste van 
de pachtovereenkomst te beschouwen en de pachtduur van de per
eden aan de duur van de huurtijd van de gebouwen te bind en". Door 
deze stellingname blijkt de wetgever te bedoelen dat ook het perceel 
dat bij de gebouwen gevoegd wordt, als richtinggevend kan aange
wend worden en de pachttijd van de reeds in pacht gegeven gebouwen 
aan deze van het bijgevoegde perceel aangepast wordt. Dezelfde be
woordingen wijzen er echter op dat niet aileen percelen bij hoevege
bouwen kunnen gevoegd worden, maar dat de afwijking inzake pacht
tijd eveneens op het tegenovergestelde geval toepasselijk zal zijn. Arti
kel 5 is nochtans zo geformuleerd dat enkel sprake is van de samen
voeging door de verpachter van percelen bij hoevegebouwen. Doch de 
wetgever zegt duidelijk dat de herziening van deze tekst tot doel had, 
tegemoet te komen aan de wens van de minister die groot belang hecht 
aan de groepering van verschillende percelen, hetgeen enkel efficient 
kan geschieden, zo de pachtduur hiervan gelijklopend is (1). De tegen
stelling, waartoe artikel 5 na lezing zou kunnen aanleiding geven, 
tussen enerzijds de hoevegebouwen en, anderzijds de percelen -
deze laatsten begrepen als grond - is dus niet bestaande. Het woord 
perceel moet bijgevolg uitgelegd worden in zijn algemene betekenifi. 

6o. Samenvattend kan dus besloten worden dat ruime mogelijk
heden geschapen zijn om, door middel van samenvoeging, de leef
baarheid van de landbouwbedrijven te vergroten. De samenvoeging 
kan echter niet willekeurig geschieden. Vooreerst geldt de beperking 
ten opzichte van de persoon; het moet gaan om dezelfde verpachter. 
Vervolgens moet het goed, waarbij het aangeboden stuk gevoegd 
wordt, op zichzelf reeds belangrijk zijn. Ten slotte zal het belangrijk
ste perceel - hetzij het gevoegde, hetzij het reeds in pacht gegeven 
perceel - zonder onderscheid tussen akkergrond en gebouwen, de 
duur van de pachttijd bepalen. Zowel de partijen als de rechter zullen 
rekening moeten houden met de bedoeling van de wetgever die achter 
de bewoordingen van artikel 5 schuilt. 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 17. 
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HOOFDSTUK VI 

DE OPZEGGING 

AFDELING I 

Opzegging vanwege de verpachter 

§ 1. lndeling 

61. Het zeer belangrijke onderdeel van de pachtwet, dat de re
denen van opzegging, hun toepassingsvoorwaarden en de vormver
eisten behandelt, wordt geregeld door de nieuwe artikelen 6 tot I3. 

De eerste drie artikelen groeperen de redenen van opzegging in 
volgende drie categorieen: I) redenen voor alle pachtperiodes (art. 6); 
2) redenen bij het verstrijken van elke pachtperiode (art. 7); 3) reden 
gedurende de derde en de daaropvolgende pachtperiodes (art. 8). 

De artikelen II en I2 handelen over de opzeggingstermijnen 
(art. II) en de vormvereif!ten van de opzegging (art. I2). De bepalin
gen vervat in de artikelen 9, IO en I3 hebben betrekking respectieve
lijk op de bijzondere toepassingsvoorwaarden en de sancties wanneer 
opzegging gegeven is om reden van persoonlijk gebruik van het goed 
door de verpachter. 

§ 2. Redenen van opzegging 

A. REDENEN VOOR ALLE PACHTPERIODES (ART. 6) 

1. Beginsel 

62. Artikel I774• § 3 onttrok aan de bepalingen inzake de duur 
van de pacht, de overeenkomsten betreffende gronden die, gezien hun 
ligging, moesten worden beschouwd als bouwgronden of als gronden 
voor industrieel gebruik bestemd, mits zij als zodanig waren opge
geven in de pachtovereenkomst, of door de vrederechter als zodanig 
werden erkend, en de overeenkomsten betreffende gronden die te 
algemenen nutte waren onteigend of verkregen. Deze techniek had 
tot gevolg dat de partijen de duur van de pacht van deze gronden 
naar goeddunken konden regelen (I). Het nieuwe artikel 6 laat het 
principe van de pachttijd onaangeroerd, en geeft aan de verpachter 
enkel de machtiging om op een geldige wijze voor deze categorie van 
gronden opzegging te geven. 

63. De nieuwe wet streeft eveneens naar grotere specificatie; 
artikel 6 somt immers vier gevallen op, die de verpachter toelaten een 
einde te maken aan de pachtovereenkomst in de loop of bij het einde 

(1) RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 76, 5°. 



van om het even welke negenjarige pachtperiode. Voor de bouwgron
den, of de gronden die bestemd zijn voor industriele doeleinden wordt 
een onderscheid gemaakt naargelang het karakter van deze gronden 
bestaat ten tijde van de overeenkomst dan wel op het ogenblik van 
de pachtverlenging. Voor de gronden die door een openbaar bestuur 
of een publiekrechtelijke rechtspersoon te algemenen nutte onteigend 
of verkregen zijn, geldt het onderscheid tussen de gronden die reeds 
onteigend zijn voordat de overeenkomst wordt aangegaan, en de gran
den die pas na het afsluiten van de pacht te algemenen nutte verkregen 
worden. 

64. De Zigging van de gronden is het enige criterium dat in aan
merking komt om het karakter van bouwgrond of industriele grand 
al dan niet te erkennen. De bevoegdheid van de vrederechter terzake, 
die de wet van 1951 in artikel 1774, § 3, 3° had ingelast, werd niet 
meer behouden, zodat men terugkomt tot de toestand door de wet 
van 1929 ingevoerd. Uit de vroegere tekst werd eveneens afgeleid dat 
de vrederechter de nalatigheid van de verpachter die de kwalificatie 
van de gronden in de pachtovereenkomst niet had opgenomen, kon 
herstellen (1). Ook deze toegeeflijkheid heeft opgehouden te bestaan. 
Dit betekent echter niet dat de vrederechter nooit kan tussenkomen, 
zo hieromtrent een betwisting bij hem aanhangig wordt gemaakt. Het 
gemeenrecht blijft immers van toepassing, zodat hij moet uitmaken 
of de gronden die in de overeenkomst als bouwgronden of industrie
gronden aangeduid zijn, wel degelijk dit karakter hebben, m.a.w. of 
deze gronden inderdaad ,wegens hun ligging ten tijde van de over
eenkomst moesten beschouwd worden als bouwgronden of als voor 
industriele doeleinden bestemde gronden" (2). 

2. E e r s t e c a t e g o r i e : b o u w - e n i n d u s t r i e g r o n d e n 

65. Artikel 6,. I 0 bepaalt dat de verpachter deze gronden in de 
pachtovereenkomst moet opgeven. Deze voorwaarde was reeds gesteld 
door artikel 1774, § 3, 3°. 

In dit verband rijst thans de vraag of de interpretatie die het hof 
van cassatie aan deze verplichting gegeven heeft, zijn betekenis kan 
behouden (3). Enerzijds laat een arrest van 22 augustus 1940 uit
schijnen dat, bij afwezigheid van een duidelijke omschrijving in de 
overeenkomst, de bedoeling van de partijen, om bij het afsluiten van 
het contract de grand als bouw- of industriegrond te erkennen, mag 
afgeleid worden uit sommige bepalingen van de overeenkomst en uit 
de bestemming zelf van het goed(4). Anderzijds gaat het arrest van 

(r) RoPPE, De pachtover11enkomst, nr. 76, so. 
(2) Art. 6, 1°; - Senaat, 1964-6s, nr. 29S. biz. r8. 
(3) RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 76, S0 , voetnoot. 
(4) Cass., 22 augustus 1940, Pas., 1940, I, 208. 



27 mei 1943 uit van de overwegingen dat de tekst geen enkel bijzon
dere formaliteit voor de geldigheid van de verklaring voorschrijft, en 
dat, bij gebrek aan een andersluidende bepaling het bewijs dat de ver
klaring gedaan is bij het aangaan van de pacht, onderworpen is aan 
de regelen van het gemeen recht (1). Hieruit wordt dan besloten dat 
het getuigenbewijs toegelaten is, zo er begin van schriftelijk bewijs .- . 
aanwez1g 1s. 

Sedert artikel 3 het geschrift voor de pachtovereenkomst als een 
absoluut geldend princiep heeft opgelegd, kan de vraag die hier op
geworpen is niet van deze verplichting losgemaakt worden. Hoger 
werd reeds vermeld dat de verplichting van het geschreven contract 
juist bedoeld is om de graad van rechtszekerheid te verhogen en de 
bewijsmoeilijkheden te voorkomen. De wetgever heeft weliswaar geen 
sanctie voorzien voor de afwezigheid van geschrift, doch de verpachter 
wordt hiervoor verantwoordelijk geacht. Dit betekent logischerwijze 
dat de omschrijving van de gronden met hun erkenning als bouw
grond of industriegrond voldoende duidelijk moet blijken uit de over
eenkomst zelf, wil de verpachter gebruik kunnen maken van de op
zeggingsmogelijkheid, hem door artikel 6, 1° geboden. Dit betekent 

. daarenboven dat het aanvullend getuigenbewijs niet toegelaten is, ver

. mits de bewoordingen in de pachtovereenkomst moeten volstaan. 
Natuurlijk zijn geen geijkte uitdrukkingen vereist doch alle twijfel 
moet uitgesloten worden, m.a.w. de kwalificatie moet o.i. van die aard 
zijn dat de bewijsmoeilijkheid vermeden wordt. 

Zo van deze interpretatie afgeweken wordt, verliest de verplichte 
opgave van deze gronden in de overeenkomst zelf, alle waarde. Door 
de ligging weten de contracterende partijen reeds dat het gaat om 
bouw- of industriegronden. Wanneer deze gronden niettemin in de 
pachtovereenkomst moeten opgegeven worden, dan is het juist om 
een duidelijk bewijs te hebben dat de pachter hiervan op de hoogte 
was en het risico uitdrukkelijk aanvaardde, terwijl van de verpachter 
gevraagd wordt een verrassende opzegging te voorkomen. 

66. Of het karakter van bouw- of industriegrond al dan niet 
blijkt uit de ligging van de gronden is eenfeitelijke kwestie die behoort 
tot de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de vrederechter. Het 
bewijs van de overeenstemming van de kwalificatie in de overeen
komst met de werkelijkheid zal kunnen geleverd worden aan de hand 
van de inlichtingen door de urbanisatiediensten verstrekt. Voor de 
draagwijdte die moet gegeven worden aan de bewoordingen bouw- en 
industriegrond, verwijst de wetgever uitdrukkelijk naar de bestaande 
rechtspraak. Niet alleen landerijen komen hiervoor in aanmerking, 
doch ook voor gebouwen kan een opzegging gegeven worden. Het 

(1) Cass., 27 mei 1943, Pas., I, 1943, 206. 



aanleggen van sportterreinen valt eveneens binnen de toepassings
sfeer van artikel 6, 1° (1). 

67. Het artikel6, 2° komt tegemoet aan de nadelige gevolgen van 
een evolutie die zich op dit ogenblik aftekent. De voortdurende uit
breiding van agglomeraties en het scheppen van industriezones brengt 
met zich mede dat bepaalde gronden, die bij de aanvang van de pacht
overeenkomst noch bouw- noch industriegronden waren, dit achteraf 
wel worden. Daarom wordt aan de verpachter de gelegenheid gebo
den opzegging te geven voor de gronden ,die wegens hun ligging op 
het ogenblik van iedere verlenging van de pacht moeten worden be
schouwd als bouwgronden of als voor industriele doeleinden bestemde 
gronden" (2). Vermits het uiteraard onmogelijk is deze gronden in de 
pachtovereenkomst zelf op te geven, werd naar een andere waarborg 
gezocht. De opzegging zal geldig kunnen gegeven worden ,op voor
waarde dat de verpachter ten minste drie maanden voor het einde van 
de lopende pachtperiode, hiervan kennis heeft gegeven aan de pach
ter" (3). 

68. Deze bepaling bevat drie toepassingsvoorwaarden : de ligging 
van de gronden, het ogenblik waarop het karakter van bouw- of in
dustriegrond vastgesteld wordt, en ten slotte de kennisgeving. 

69. Evenals in artikel 6, 1°, is het criterium van de ligging een 
feitelijke kwestie, waarover de rechtbank oordeelt. De bewijsvoering 
is nochtans . vrij gemakkelijk te leveren wanneer het karakter van 
bouw- of industriegrond aanwezig is bij het begin van de overeen
komst omdat de gronden in die hoedanigheid in het contract zijn 
opgenomen en beide partijen weten welke hun rechten en risico's zijn. 
Deze conventioneel vastgelegde waarborg is echter niet aanwezig 
wanneer die gronden het karakter van bouw- of industriegrond ver
krijgen in de loop van de pachttijd. Daarom heeft de wetgever enkele 
middelen aangewezen die als bewijs kunnen aanvaard worden. Zijn 
aldus vernoemd, een aanbod van aankoop of inlichtingen van officiele 
diensten. Beslissend schijnen te zijn, de toelating tot verkaveling, de 
bouwvergunning en de toelating tot industrievestiging (4). 

Volgens een andere opinie moet de verpachter reeds op het ogen
blik van de opzegging minstens een bouwvergunning in zijn bezit 
hebben om het in een betwisting met de pachter te kunnen halen (s). 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 18; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 76, 
5°; - A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENS, nr. 132. 

(2) Art. 6, 2o. 
(3) Art. 6, 2°. 
(4) Senaat, 1964-65, nr. 285, biz. 18. 
(5) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 8. 
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In elk geval mag uit de ligging van het goed aileen niet automa
tisch besloten worden tot het bestaan van bouw- of industriegrond. 
Dit blijkt uit de verwerping van een amendement dat ertoe strekte 
een grand als bouwgrond of industriegrond te aanzien, van het ogen
blik dat hij, ingevolge een plan van aanleg, gelegen is in een bouwzone 
of industriezone (1). 

70. De tweede toepassingsvoorwaarde vereist dat het moet gaan 
om gronden die wegens hun ligging op het ogenblik van iedere ver
lenging van de pacht beschouwd worden als bouw- of industriegrond. 
In feite betekent dit een belangrijke beperking van het opzeggings
recht van de verpachter. Principieel kan deze, ingevolge de inleidende 
tekst van artikel6 ,op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende 
pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun 
eindbestemming ... ". Artikel 6, 2° voorziet echter niet enkel dat de 
gronden het vereiste karakter verkrijgen in de loop van de pacht
overeenkomst maar dat het karakter van bouw- of industriegrond 
bestaat op het ogenblik van iedere verlenging van de pacht. Dit betekent 
dus dat de verpachter in elk geval de negenjarige pachtperiode, binnen 
dewelke het karakter van bouw- of iridustriegrond ontstaan is, moet 
eerbiedigen. 

In het geval voorzien door artikel 6, 1° behouden de bewoordin
gen op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht- hun-valle 
waarde; in het geval voorzien door artikel 6, 2° geldt deze bepaling 
slechts voor de volgende pachtperiodes. De koper die een perceel van 
de verpachte goederen koopt en een bouw- of verkavelingsvergunning 
bekomt, moet het einde van de lopende gebruiksperiode afwachten, 
alvorens in het bezit van het perceel te komen (2). 

Deze wettelijke omschrijving kan daarenboven een tweede ge
volg hebben. Veronderstellen we dat na verloop van een tweetal jaren, 
de verpachte gronden beantwoorden aan wat vereist wordt om hen 
werkelijk het karakter van bouwgrond of industriegrond te geven. De 
verpachter moet het overblijvende deel van de negen jaar eerbiedigen. 
Om echter op een geldige wijze opzegging te kunnen geven op grand 
van artikel 6, 2° wordt vereist dat deze gronden nag altijd bouw- of 
industriegrond zijn op het ogenblik van de verlenging van de pacht. 
Dit betekent dat de opzegging ongeldig zal zijn, zo de pachter het 
bewijs levert dat de gronden dit karakter ondertussen verloren hebben. 

Uit de bepaling van artikel 6, 2° volgt oak dat deze opzeggings
mogelijkheid de verpachter slechts geboden wordt voor het geval de 
verpachte gronden ten tijde van de overeenkomst niet konden beschouwd 
worden als bouw- of industriegrond. Indien de pachter erin slaagt het 
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(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 7-8. 
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bewijs te leveren dat dit wel zo is, dan vindt artikel 6, 2° geen toepas
smg. 

71. De derde toepassingsvoorwaarde is de verplichting om aan 
de pachter kennis te geven van de wijziging van het karakter van de 
grond. Hiervoor is een termijn van drie maanden voor het einde van 
de lopende pachttijd voorzien. Deze termijn is vanzelfsprekend een 
vervaltermijn. Het niet eerbiedigen van deze termijn heeft tot gevolg 
dat de verpachter het verloop van een nieuwe negenjarige periode 
moet afwachten om een geldige opzegging te kunnen geven op voor
waarde dat de gronden, op het ogenblik van die nieuwe verlenging 
nog steeds als bouw- of industriegrond kunnen aangezien worden. 
Deze termijn van drie maanden stemt trouwens overeen met de op
zeggingstermijn die in de gevallen, voorzien in artikel6, van toepas
stng ts. 

72. De tekst vereist echter niet dat de pachter op de kennisge
ving reageert, niet wanneer hij er zich tegen verzetten wil, noch wan
neer hij aanvaardt. Evenmin wordt het de pachter verboden de vast
stelling die in de kennisgeving vervat is, onmiddellijk te betwisten. 
In elk geval zal de betwisting moeten behandeld worden samen met 
de opzegging en door middel van de procedure die de wet voorziet in 
geval van verzet (1). Het is immers dat ogenblik waarop men zich 
plaatsen moet om de juiste kwalificatie van de gronden te beoordelen. 

3· Tweed e cat ego r i e : g ronde n van a 1 gem e en nut 

73· Het derde en vierde geval in artikel 6 betreft de pachtover
eenkomst aangegaan met een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke 
rechtspersoon en die betrekking heeft op gronden door deze organis
men te algemenen nutte verkregen. Een onderscheid wordt gemaakt 
naargelang de onteigening toegestaan of bevolen is voor of na het 
sluiten van de pachtovereenkomst. 

In de tekst van artikel 6, 3° vindt men de vroegere bepaling van 
artikel 1774, § 3, 2° terug. Door onteigening is het bestuur of de pu
bliekrechtelijke persoon eigenaar geworden van de bedoelde goederen 
en in die hoedanigheid verpacht het de gronden. Dit wordt in de 
nieuwe wet behouden om te voorkomen, zoals vaak gebeurd is, dat 
de goederen, in afwachting van de uitvoering van de geplande werken, 
gedurende lange tijd ongebruikt zouden blijven liggen. De pachter 
kent de risico's die hij loopt, wanneer hij een dergelijke pachtover
eenkomst aangaat. Daarenboven wijst niets er op dat de wetgever 
verandering heeft willen brengen aan de rechtsleer en de rechtspraak, 
die de toepassing van deze bepaling nader heeft omschreven (2). 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 8. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 125. 
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74· In de hypothese voorzien in artikel 6, 4° is het openbaar 
bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon niet contractueel met 
de pachter verbonden doch hij verkrijgt de voordien in pacht gegeven 
gronden slechts in de loop van de pachtovereenkomst. De wetgever heeft 
natuurlijk geen wijziging willen brengen aan de wet van 17 april 1835 
op de onteigening wegens openbaar nut. De bedoeling is enkel ge
weest het bestuur de mogelijkheid te geven aan de pachtovereenkomst 
een einde te maken door middel van een minnelijke verwerving van 
openbaar nut en aldus te ontsnappen aan een langdurige rechtspleging 
en aan het gevaar voor het scheppen van precedenten (1). 

Het ligt dan ook voor de hand dat de waarborg van ernst, die de 
onteigeningsprocedure de pachter biedt, door een andere garantie 
moet vervangen worden. Daarom moet het openbaar bestuur of de 
publiekrechtelijke rechtspersoon, in beide gevailen, bewijzen dat de 
gronden werden onteigend of verkregen op grand van een koninklijk 
besluit dat de onteigening te algemenen nutte beveelt of toestaat. 

Eenmaal deze voorwaarde vervuld, wordt de opzeggingsmogelijk
heid waarover de openbare besturen beschikken, aan geen enkele be
paling onderworpen. In tegenstelling tot artikel 6, 2° dat betrekking 
heeft op gronden, die tijdens de lopende pachtperiode, bouwgrond of 
industriegrond worden, is het bestuur, dat de grcinden na het afsluiten 
van de pacht bekomt, niet verplicht het einde van de lopende negen
jarige pachtperiode af te wachten. 

Een belangrijk verschil tussen artikel 6, 3° en 4° bestaat er eigen
lijk niet, wanneer men het aileen bij de lezing van deze twee teksten 
houdt. Het onderscheid tussen beide gevailen krijgt echter zijn voile 
betekenis door artikel 46, dat een verschillend regime voor de uit
tredingsvergoeding voorziet (2). 

B. REDENEN BI] HET VERSTRI]KEN VAN ELKE PACHTPERIODE 

1. Algemene beginselen 

7 5. Artikel 7 somt elf redenen op die de verpachter toelaten, bij 
het verstrijken van elke pachtperiode, een einde te maken aan de pacht. 
Hieronder vinden wij de opzeggingsredenen van de artikelen 1774 en 
1775 B.W. terug. Sommigen werden in meer of mindere mate her
werkt, maar allen ondergaan twee belangrijke wijzigingen van algemene 
aard. 

76. Buiten de uitzonderingen voorzien in artikel 6, heeft de wet
gever, voor alle andere gevallen, aan de pachter een eerste gebruiks
periode van negen jaar willen verzekeren. Een lange gebruiksperiode 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 19. 
(z) Senaat, Pari. Hand., 8 april 1965, biz. 1580. 
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is immers nodig, omdat de aan te brengen verbeteringen en aanpas
singen slechts dan zullen uitgevoerd worden, wanneer de kosten hier
van oordeelkundig over verschillende jaren kunnen verdeeld worden. 
De modernisatie zal dan aileen doorgevoerd worden, wanneer de 
pachter over voldoende bedrijfszekerheid beschikt, zodat hij aan de 
risico's het hoofd kan bieden. Hetgeen voor het landbouwbedrijf in
gevoerd wordt, is trouwens zonder bezwaar reeds toegepast bij de 
huur van handelshuizen waar het rendement veelal op kortere termijn 
bereikt wordt en waar de investeringsuitgaven meestal niet zo hoog 
liggen. Voor de grondeigenaars betekent deze bedrijfszekerheid geen 
groat nadeel, vermits het grootste gedeelte van hen zelf nooit een land
bouwbedrijf zal exploiteren (I). 

De bedoeling van de wetgever wordt uitgedrukt in de bewoor
dingen, waarmede artikel 7 wordt ingeleid : ,.De verpachter kan bij 
het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de pacht, 
indien hij van een ernstige reden doet blijken". Dit is de eerste be
langrijke wijziging van algemene aard. 

Hierdoor vervalt meteen het onderscheid, dat vroeger hestand 
tussen de opzeggingsredenen van artikel I774 B.W. en deze van artikel 
I775 B.W. 

Immers op voorwaarde dat het nodige voorbehoud in de over
eenkomst gemaakt werd, en mits eerbiediging van de opzeggingster
mijn, liet artikel I774 B.W. de verpachter toe, in de loop van de eerste 
gebruiksperiode, aan de pacht een einde te maken om reden van per
soonlijk gebruik of dat van bepaalde familieleden. Gedurende diezelf
de periode kon de verpachter eveneens opzegging geven om op het 
verpachte goed een of meer sociale woningen te bouwen, mits de 
pachtprijs werd aangepast en aan de pachter een vergoeding werd 
uitbetaald. De opzeggingsredenen van artikel I775 B.W. konden 
slechts ingeroepen worden bij het einde van de eerste pachtperiode. 
Hoger vermelde redenen van opzegging zijn weliswaar in artikel 7 
overgenomen, maar worden met de andere op gelijke voet behandeld; 
zij kunnen bijgevolg ten vroegste bij het einde van de eerste gebruiks
periode ingeroepen worden. Daarenboven heeft het invoeren van op
eenvolgende pachtperiodes van negen jaar, als gevolg dat de verpach
ter het verstrijken van om het even welke periode zal moeten af
wachten, wil hij, na de eerste gebruiksperiode, opzegging geven om 
een van de redenen in artikel 7 vermeld (2). 

77· Een tweede wijziging van algemene aard wordt eveneens 
aangebracht door de inleidende tekst van artikel7, die luidt: ,.kunnen 
als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard ... ". Waar de op
somming van de opzeggingsredenen in artikel I 77 5, door het gebruik 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 20. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 9· 
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van het woord inzonderheid louter exemplatief was, en dus ruimte 
openliet voor interpretatie en analogie, doet de nieuwe formulering 
onbetwistbaar de bedoeling van de wetgever uitschijnen dat enkel de 
elf gevallen, met uitsluiting van elke uitbreiding en analogie, als op
zeggingsredenen kunnen gelden. Benevens de redenen die de ver
pachter op grand van artikel 6 in elke pachtperiode kan inroepen, 
moeten de redenen van artikel 7 bijgevolg limitatief geinterpreteerd 
worden (1). 

Voor elk van die redenen afzonderlijk, betekent dit meteen dat 
de toepassingsvoorwaarden strikt geeerbiedigd moeten worden, en 
uitbreiding hiervan evenmin toegelaten is. 

2. D e v e r s chill end e red en en b i j he t verst r i j ken 
van e 1 k e p a c h t period e (art. 7) 

EERSTE REDEN : HET EIGEN GEBRUIK 

78. ,Het door de pachter te kennen gegeven voornemen om zelf 
het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploi
tatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelin
gen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot" is de 
eerste, in artikel 7, I 0 opgenomen ernstige reden, waarvoor, bij het 
verstrijken van de pachtperiode, opzegging kan-gegeven worden. Ar
tikel 7, r0 wordt daarenboven aangevuld met de artikelen 9 en ro, 
die de bijzondere voorwaarden regelen. 

Ten opzichte van de tekst van artikel 1774, § 2, 1, en van artikel 
1775, 1° B.W. zijn verschillende belangrijke wijzigingen aangebracht. 
Zij hebben betrekking op de personen die ervan kunnen genieten, op 
de toepassingsmodaliteiten en -voorwaarden. 

a) l)e rechthebbenden 

79· Een eerste belangrijke wijziging bestaat erin het voordeel van 
het eigen gebruik te beperken tot de rechtstreekse familieleden van de 
verpachter. 

Kunnen hiervan thans aileen genieten : de verpachter, de echt
genoot van de verpachter, de afstammelingen of de aangenomen kin
deren van de verpachter of van de echtgenoot van de verpachter. Niet 
de tekst, noch de voorbereidende werken geven de graad van afstam
ming aan, die hier wordt bedoeld. De wetgever heeft enkel gezegd dat 
het voordeel beperkt moet blijven tot de eigen familiekring van de 
verhuurder (2). Doch dezelfde opsomming vindt men terug in de 

(I) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. I I; - K.v.v., I965-66, nr. 95-6, biz. 9; - Senaat, 
I968-69, nr. 422, biz. 4· 

(2) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. 21. 
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bepaling die handelt over de bevoorrechte pachtoverdracht (r), en 
hier heeft de wetgever uitdrukkelijk verklaard dat het begrip afstam
ming in beperkte zin moet uitgelegd worden, nl. de afstammelingen 
in de eerste graad. Beide argumenten wijzen erop dat ook inzake 
eigen gebruik, het voordeel beperkt is tot diezelfde categorie. Zijn dus 
voortaan uitgesloten, de bloedverwanten in opgaande lijn van de ver
pachter, diens broeders en zusters, schoonbroeders, neven en nichten. 

b) Toepassingsmodaliteiten 

I) Opzegging voor een gedeelte 

8o. Tot op heden kon, met het oog op eigen gebruik, geen op
zegging gegeven worden voor een deel van het verpachte goed. Voor 
de eerste gebruiksperiode, voorzag het artikel 1774, § 2, 1.3 een uit
drukkelijk verbod, terwijl artikel 1755 B.W. hierover niets bevatte. 
Zo de verpachter de mogelijkheid wilde behouden, om een deel van 
de verpachte goederen voor eigen gebruik aan te wenden, dan bleef 
hem niets anders over dan vooruitziende te zijn, en een afzonderlijke 
pachtovereenkomst af te sluiten, voor het deel dat hij later wilde te
rugnemen (2). 

De nieuwe wet heeft hierin wijziging gebracht. 
Nochtans heeft deze reden van opzegging in de loop van de par

lementaire procedure een evolutie doorgemaakt. De Senaat voerde, 
tijdens de eerste behandeling het principe in, doch onder een dubbele 
voorwaarde. De opzegging voor een gedeelte was mogelijk wanneer 
het bedrijf gevormd was door pachtgoederen die aan verschillende 
eigenaars toebehoorden. Voor het verpachte goed dat in zijn geheel 
aan een en dezelfde eigenaar toebehoorde, was deze reden niet van 
toepassing. Ten tweede moest deze verrichting geboden zijn ,omwille 
van een onbetwistbaar economisch of familiaal belang en sociaal zo 
gewichtig zijn dat het aan de zittende pachter toegebrachte nadeel 
gewettigd is" (3). 

Ingevolge een amendement, in de Kamer van volksvertegen
woordigers ingediend, werd de bepaling in het tweede lid van artikel 7 
weggelaten (4). Gemeend werd dat deze tekst aanleiding zou geven 
tot onoverkomelijke en ontelbare rechtsgedingen. De verpachter kan 
bijgevolg een deel van het door hem verpachte bedrijf terugnemen, 
zonder dat hij hierbij aan enige bijzondere beperking onderworpen is. 
Meteen blijft de wetgever trouw aan zijn voornemen, de bescherming 
van de pachter minder streng op te vatten, als compensatie voor de 
eenvormigheid van de pachtperiodes. Deze versoepeling levert wel 

(x) Zie verder, nr. 20I. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 63. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 2I. 
(4) K.v.v., 1965-66, nr. 95-7. 
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enig bezwaar op. Zij is bedoeld om de eigenaar de mogelijkheid te 
geven ,een of twee hectaren uit een groat bedrijf te nemen ten einde 
aan een van zijn kinderen een tuinbouwexploitatie te kunnen ver
schaffen" (1). Nochtans legt de tekst geen oppervlaktebeperking op, 
zodat het mogelijk is zoveel delen van de pachter af te nemen dat hij 
een niet-leefbaar deel overhoudt. 

2) Me de eigendom 

81. Onder het stelsel van de wet van 7 juli 1951 was een wette
lijke regeling voor de opzegging wegens eigen gebruik in geval van 
medeeigendom onbekend. De rechtspraak had ondertussen die leemte 
aangevuld en als regel aanvaard dat het volstond dat een der mede
eigenaars het goed zelf gebruikte (2). Het nieuwe artikel 7, 1°, derde 
lid, heeft een strengere regeling in een tekst vastgelegd, omdat men 
wenste misbruiken te voorkomen. Twee gevallen worden in de tekst 
voorzien. Zo het pachtgoed medeeigendom is geworden ingevolge 
erfenis of legaat, dan kan het eigen gebruik door deze medeeigenaar 
worden ingeroepen, in zijn eigen voordeel, in dat van zijn. echtgenoot, 
zijn kinderen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot.·De 
opzegging is geldig, welke oak het deel is dat de verkrijger in de mede
eigendom bezit. Deze regel moet in beperkte zin worden uitgelegd 
zodat hij niet kan ingeroepen worden door de medeeigenaar die het 
pachtgoed in medeeigendom bekomen heeft door bv. een schenking 
onder de levenden. Het spreekt vanzelf dat het loutere vruchtgebruik 
van toepassing uitgesloten wordt. 

Is de medeeigendom ontstaan anders dan door erfenis of legaat, 
dan zal het eigen gebruik slechts kunnen ingeroepen worden, op voor
waarde dat de medeeigenaar, die de opzegging wil geven, ten minste 
de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit. Oak in dit geval is zulks 
enkel mogelijk ten voordele van dezelfde personen, als diegenen die 
in het andere geval in aanmerking komen (3). 

Geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de medeeigendom 
ontstaan is voor het afsluiten of in de loop van de pachtovereenkomst. 
In beide gevallen is de opzegging geldig, wanneer de medeeigenaar 
de voorwaarden vervult (4). 

c) De toepassingsvoorwaarden 

82. Het artikel 1774, § 2, II, vierde lid, bepaalde enkel dat in 
geval van opzegging voor eigen gebruik de exploitatie binnen de zes 
maanden na het vertrek van de pachter moest aanvangen en gedurende 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-10, biz. 2. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 66. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 22. 
(4) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 10. 



ten minste zes jaar moest voortgezet worden. Bij het niet vervullen 
van een dezer voorwaarden, kon de pachter, hetzij schadevergoeding 
eisen, hetzij zijn terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding 
vorderen. 

De voorbereidende werken, rechtsleer en rechtspraak eisten van 
hun kant dat de verpachter, die om deze reden opzegging gaf, in feite 
de persoonlijke inbedrijfneming ervan moest verzekeren en de risico' s 
van het bedrijf diende te dragen. Dit betekende echter niet dat de 
persoonlijke exploitatie letterlijk moest worden opgevat. De overne
mer kon de dagelijkse leiding laten verrichten door een lasthebber of 
een bezoldigde aangestelde. Hij moest evenmin landbouwer zijn; zijn 
toezicht als meester volstond. W el was vereist dat het goed tot het 
uitsluitend profijt en op risico van degene die opzegging gaf, diende 
uitgebaat te worden (1). Hierin brengt het nieuwe artikel 9 verande
ring en omschrijft de voorwaarden die moeten vervuld zijn, wil er 
werkelijk sprake zijn van eigen gebruik zoals de wetgever dit bedoelt. 

Eerste voorwaarde : persoonlijke, werkelijke exploitatie 

83. De belangrijkste voorwaarde is de vereiste dat het pachtgoed 
voor een persoonlijke, werkelijke exploitatie moet aangewend worden. 
Hetgeen dus eertijds door de rechtspraak als interpretatie van het 
begrip eigen gebruik werd aanvaard, is thans als constitutief element 
in de wettekst zelf opgenomen. Daarenboven heeft de wetgever de 
toepassing ervan aan strengere regels onderworpen. De werkelijke 
uitbater moet weliswaar niet uitsluitend landbouwer van beroep zijn, 
maar het pachtgoed moet toch door de exploitant zelf tot landbouw
kundige bestemming aangewend worden. Persoonswisseling of feite
lijke vervanging zijn niet toegelaten (2). 

84. Aileen een ernstige reden kan de verpachter of degene die in 
aanmerking kan komen, ontslaan van de verplichting het goed per
soonlijk te exploiteren. Zulks wordt afgeleid uit de bepaling van artikel 
13, 1° waarin de sanctie vermeld wordt die de verpachter treft, zo hij 
de voorwaarden niet eerbiedigt. 

8 5. T er aanvulling kan hier verwezen worden naar de toepassing 
van het begrip in Frankrijk. De franse wet bepaalt immers dat de ver
pachter in staat moet zijn het goed persoonlijk, werkelijk en voort
durend te exploiteren. De geschiktheid van de kandidaat is een feiten
kwestie, die door de rechtbanken, onder toezicht van het hof van 
cassatie, beoordeeld wordt. Het kan van belang zijn enkele interpre
taties te vermelden, zoals deze door de franse rechtspraak werden ge-

(r) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 65. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 23; - K.v.v., 1965-66, nr. 95-6. 
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formuleerd. Aldus wordt a.m. aanvaard dat zowel de man als de 
vrouw van dit recht gebruik maken, zelfs een vrouw die gehuwd is 
onder het stelsel van de gemeenschap. Terecht of ten onrechte is men 
integendeel geneigd dit recht van persoonlijke exploitatie te weigeren 
aan de geemancipeerde minderjarige. Daarenboven moet de overne
mer in staat zijn de exploitatie op een effectieve wijze te verrichten. 
Zo bewezen is dat hij niet over de geestelijke, fysische of financiele 
middelen beschikt om de leiding en het werkelijk toezicht uit te oefe
nen, wordt hem dit recht geweigerd. In het bijzonder houden de 
rechtbanken rekening met de financiele en de materiele geschiktheid, 
wanneer het gaat om een cultuur die uiteraard een bijzondere kennis 
vergt (I). 

86. Waar de franse rechtspraak echter de aanstelling van een 
bedrijfsleider door de overnemende verpachter aanvaardt, sluit een 
formele verklaring van de belgische wetgever dit uit. Duidelijker kan 
het immers niet, wanneer gezegd wordt dat de persoonlijke exploitatie 
door eigen werkzaamheid moet uitgeoefend worden, zo de overnemer
verpachter of de in aanmerking komende familieleden een natuurlijke 
persoon zijn (2). 

87. Is de exploitant een rechtspersoon, dan mag de exploitatie niet 
aan de aangestelden worden- overgelaten-maat"-moet-door-de_ verant~
woordelijke organen uitgeoefend worden. Dit betekent dat, naargelang 
van de vorm van de rechtspersoon, een of meer zaakvoerders, beheer
ders, of bestuurders met eigen persoonlijke werkzaamheid het land
bouwbedrijf moeten exploiteren. Beantwoordt niet aan de vereisten : 
het aanstellen van een bedrijfsuitbater of cultuurchef in dienstverband 
die niet tegelijk beheerder, zaakvoerder of bestuurder is. Het inbren
gen van het teruggenomen landbouwbedrijf in een cooperatieve ven
nootschap is een exploitatievorm die niet aan het gewenste criterium 
beantwoordt, omdat de uitbating niet persoonlijk geschiedt (3). 

88. De omschrijving van het begrip persoonlijke exploitatie wordt 
niet alleen beperkt tot de persoon van de exploitant, maar treft even
eens het soort bedrijf dat de overnemer exploiteert. 

Artikel Io aanziet niet als persoonlijke exploitatie, ,de beplanting 
van het pachtgoed door de genothebbers van de terugneming, gedu
rende 9 jaar na het vertrek van de pachter, met naaldbomen, loof
bomen of heesters". Artikel I waarin het begrip pacht wordt gedefi
nieerd, houdt de bosbouw buiten het toepassingsgebied van de wet. 
De beplanting met naaldbomen, loofbomen of heesters wordt als bas-

(1) SAVATIER, R., Manuel juridique des biens ruraux, Paris, 1952, nr. 9· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 23; - K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 15. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 23-24; - K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 15. 



bouw aangezien. De wetgever heeft aldus iedere exploitatie, die geen 
landbouwkundige bestemming heeft in de zin van de definitie, van 
het begrip persoonlijke exploitatie willen uitsluiten. 

89. Komt integendeel wel in aanmerking voor terugneming om 
reden van eigen gebruik, elk goed, of gedeelte ervan, dat aangewend 
wordt voor een landbouwexploitatie, in de zin van de pachtwet. Een 
aanplanting met fruitbomen is bijgevolg toegelaten, omdat een der
gelijke exploitatie als landbouwbedrijvigheid beschouwd wordt. Het
zelfde geldt voor de tuinbouw, in artikel 10 uitdrukkelijk vermeld, 
voor de boomkwekerijen en het kweken van sierplanten (I); 

Is eveneens toegelaten - hoewel dit niet als landbouwactiviteit 
aangezien wordt - ,de aanplanting die noodzakelijk is voor de be
waring van het goed". Deze uitzondering is het gevolg van een amen
dement in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend, dat 
twee duidelijke bedoelingen voor ogen had : vooreerst oordeelde men 
dat de aanplanting die noodzakelijk is voor de bewaring van het goed, 
steeds moet toegelaten worden, en ten tweede wenste men de vrede
rechter in geval van betwisting te Iaten tussenkomen, na al dan niet 
het advies van de rijkslandbouwkundige, in de hoedanigheid van ex
pert, te hebben ingewonnen (2). 

90. Zo wordt de tuinbouw die als persoonlijke exploitatie erkend 
is, op dezelfde voet behandeld als de aanplanting die noodzakelijk is 
voor de bewaring van het goed. Over de noodzakelijkheid hiervan kan 
de verpachter in principe vrij oordelen, doch het spreekt vanzelf dat 
de vrederechter tussenkomt wanneer een geschil ontstaat. Ingevolge 
hetzelfde amendement werd een zin aan artikel 10 toegevoegd, die de 
vrederechter toestaat vrijstelling van het verbod te verlenen na het ad
vies te hebben ingewonnen van de rijkslandbouwkundige van de 
streek". Zoals de tekst geformuleerd is, blijkt hij tach verder te reiken 
dan enkel de tussenkomst van de vrederechter te voorzien ingeval van 
betwisting, hetgeen oorspronkelijk bedoeld was. Hoewel in het eerste 
deel van artikel 10 geen sprake is van een verbod kan de toegevoegde 
zin slechts worden uitgelegd als een aan de vrederechter gegeven 
machtiging om het goed eveneens te Iaten beplanten met naaldbomen, 
loofbomen of heesters. In welke gevallen dit geschieden kan, is niet be
paald; enkel moet de vrederechter het advies inwinnen van de rijks
landbouwkundige van de streek, zonder dat hij verplicht is met de 
uitslag ervan rekening te houden. 

(r) Senaat, 1964-65, biz. 3; - K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. r6. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. r6. 
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Tweede voorwaarde : aanwijzing van de persoon 

91. Naast de vereiste van de persoonlijke exploitatie, stelt artikel 
9 een tweede voorwaarde. De verpachter moet in de opzegging de 
persoon aanwijzen die als exploitant optreden zal. De aanduiding moet 
van die aard zijn dat de pachter in staat is onmiddellijk in concreto na 
te gaan of de toekomstige exploitant wel degelijk behoort tot een van 
de familieleden die hiervoor in aanmerking komen en, zo het een 
rechtspersoon is, moet de pachter kunnen onderzoeken of de terug
neming wel degelijk beantwoordt aan de vereisten die hiervoor ge
steld zijn. Hieruit vloeit logischerwijze voort dat de verpachter de aan
gewezen persoon niet mag veranderen tijdens de opzeggingsperiode. 
Ook deze voorwaarde is een waarborg voor een ernstige controle (1). 
De opzegging is nietig zo beide voorschriften niet worden nageleefd. 
De wetgever heeft immers de bedoeling gehad deze opzeggingsmo
gelijkheid strikt binnen de toepassingsmodaliteiten te beperken, en 
deze dan nog te omgeven met verschillende waarborgen, om aldus te 
voorkomen dat de tekst als voorwendsel voor allerlei wetsontduiking 
zou dienen. De controle door de pachter is trouwens niet het enige 
middel om misbruiken te voorkomen. In geval van betwisting blijft 
de rechtbank steeds haar recht op toezicht behouden, zoals dit tot op 
heden door de rechtspraak en rechtsleer werd aanvaard. De bevoegd
heid om het bedrog en het rechtsmisbruik op te sporen wordt immers 
door het gemeen recht aan de rechtbanken toevertrouwd (2). 

Derde voorwaarde : duur van het eigen gebruik 

92. Steeds om dezelfde reden is de overnemer gehouden het 
pachtgoed persoonlijk te exploiteren gedurende een periode van negen 
jaar en de exploitatie moet voortdurend en zonder onderbreking ge
beuren. Deze voorwaarde biedt in elk geval een ernstige waarborg dat 
de ingeroepen opzeggingsreden met de werkelijke bedoeling overeen
stemt. Deze maatregel is des te ernstiger, vermits artikel 13 bovendien 
een sanctie voorziet voor iedere overtreding van dit voorschrift. 

93. In dit verband moet echter de vraag gesteld worden of in de 
loop van de opgelegde negen jaar de persoonlijke exploitatie mag ge
schieden door een ander persoon dan diegene die in de opzegging aan
geduid is. Algemeen werd aanvaard dat artikel 1774, § 2, II, vierde 
en vijfde lid dit toeliet. Zowel de zoon van de verpachter, zo hij be
kwaam was om de exploitatie te verzekeren, als om het even welke 
persoon die voor de terugneming wegens eigen gebruik in aanmerking 
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(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 68. 



kon komen, kon in de loop van de zes jaar in de plaats van de ver
pachter treden (I). 

Vermit;:; de nieuwe wet op de landpacht op verschillende gebieden 
strengere beperkingen invoert, rijst de vraag of deze vervanging nog 
steeds geduld wordt. Artikel I3, I 0 is inderdaad op een duidelijker 
manier geformuleerd dan de vroegere tekst. Artikel I774, § 2, II, 
vierde en vijfde lid bepaalde dat de sanctie toepasselijk was ,indien 
de verpachter of zijn hierboven vermelde rechthebbenden zonder ge
wichtige reden, het goed niet in bedrijf nemen binnen de zes maanden 
na het vertrek van de pachter en het niet in bedrijf hebben gehouden 
gedurende zes jaren .. .' lngevolge artikel I3, I 0 treedt de sanctie in 
werking ,indien het pachtgoed meer dan zes maanden en Ininder dan 
negen jaar na de ontruiming ervan, zonder gewichtige redenen niet 
geexploiteerd wordt door degene die in de opzegging als aanstaande 
exploitant aangewezen is". 

Deze verduidelijking wijst erop dat de wetgever de werkelijke 
terugneming wil uitgevoerd zien door de persoon die van meet af aan 
door de verpachter in de opzegging werd aangeduid, en dat deze zelfde 
persoon de exploitatie onafgebroken gedurende negen jaar moet voort
zetten wil er werkelijk sprake zijn van eigen gebruik. Aan de iriter
pretatie die tot nu toe de vervanging binnen de grenzen van de wet 
toeliet, wordt een einde gemaakt. De nieuwe tekst moet uitgelegd 
worden in die zin dat ,de aanvangs- en uiterste datum bepaald zijn 
aangewezen.'' Het moet een gedurige uitbating betreffen, ze moet im
mers steeds persoonlijk uitgeoefend worden door de aangewezen per
soon (2). Zowel de formulering van de tekst in fine van artikel I3, 
I, als de commentaar die de verslaggever hierover geeft, dwingen er 
toe te besluiten dat dit princiep op een absolute wijze moet toegepast 
worden. Als enige uitzondering gelden slechts gewichtige redenen. Het 
wil ons voorkomen dat deze gewichtige redenen het karakter van over
macht moeten vertonen, waarover de feitenrechter een oordeel moet 
geven. Wordt de ontleding van artikel I3 nog verder doorgedreven, 
dan kan men uit de tekst afleiden dat deze gewichtige redenen enkel 
gelden wanneer zij zich voordoen na de ontruiming en beletten dat 
de exploitatie hetzij zes maanden hierna aanvangt hetzij dat de exploi
tatie gedurende negen jaar voortgezet wordt. Dit is trouwens de be
vestiging van het absolute verbod van vervanging in de loop van de 
opzeggingsterinijn. 

94· Dezelfde regel is eveneens van toepassing voor de verplich
ting om de exploitatie uiterlijk binnen de zes maanden na de ontrui
ming van het pachtgoed aan te vangen. Hoewel de tekst van artikel 13 
nieuw is in zoverre hij deze voorwaarden stelt in verband met de per-

(r) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 153; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 75. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 26. 
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soonlijke exploitatie, vinden we deze termijnen terug in het vroegere 
artikel 1748 B.W. met betrekking tot de beeindiging van de pacht
overeenkomst na verkoop. 

95. Het vertrekpunt van deze twee vervaltermijnen is nooit dui
delijk geweest. Twee standpunten werden tot op heden voor de toe
passing van artikel 1748 B.W. ingenomen. Voor de zes maanden gold 
de dag van het vertrek als uitgangspunt terwijl het, voor het niet in 
bedrijfhouden gedurende zes jaren, de dag was die bij overeen
komst of door het vonnis was vastgelegd (1). Artikel 13, 1 laat beide 
termijnen aanvangen na de ontruiming van het pachtgoed hetgeen 
vanzelfsprekend een louter materieel feit is. Zo het vertrekpunt tot 
nu toe gezocht werd in de overeenkomst of in een vonnis dan was dit 
enkel ingegeven door de bedenking dat een pachter door koppigheid 
of onwil gedreven, zonder recht noch titel op het goed zou blijven (2). 
Aan deze bezorgdheid wordt natuurlijk niet op uitdrukkelijke manier 
een einde gemaakt, hoewel het duidelijk is dat het princiep, in artikel 
13, I vastgelegd, nooit een misbruik kan beschermen. De rechtbank 
zal ook hier, zoals in alle dergelijke gevallen, kunnen optreden, om 
de houding van de pachter te sanctionneren. 

96. Tenslotte legt artikel 13, 1°, tweede lid de bewijslast op ,de
gene of degenen in wier voorc[eel_de opzegging werd gedaan", zo er 
een betwisting bestaat omtrent de toepass[ngsvoorwaardeii van het 
eigen gebruik. 

TWEEDE REDEN : DE SAMENVOEGING, VAN PERCELEN 

97· Artikel 1775, zevende lid, 3° aanvaardde als ernstige reden, 
de opzegging gegeven voor een of meer percelen van het verpachte 
bedrijf, met de bedoeling deze te voegen bij percelen door de ver
pachter aan een andere pachter verhuurd. 

De nieuwe pachtwet neemt het princiep over in artikel 7, 2°. 
Twee voorwaarden houden deze opzeggingsredenen binnen wel be
paalde grenzen. De verpachter moet de samenvoeging kunnen moti
veren door een onbetwistbaar economisch of familiaal belang doch de 
leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter mag niet in het 
gedrang worden gebracht. 

Vergeleken met de tekst van artikel 1775, zevende lid, 4° blijkt 
dat het nieuwe artikel de redenen van samenvoeging enigszins uit
breidt. Vermits thans eveneens het familiaal belang kan ingeroepen 
worden. Het woord onbetwistbaar blijft echter behouden, zodat de 
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graad van belangrijkheid zo duidelijk mogelijk is aangegeven, en de 
enge interpretatie nog steeds van kracht is (1). 

De samenvoeging mag nochtans de leefbaarheid van het bedrijf 
van de zittende pachter niet in het gedrang brengen. 

De nieuwe tekst heeft een belangrijke accentverschuiving tot ge
volg. Tot nu toe hield de formulering eerder een afwegen in van de 
belangen van de pachter enerzijds en van de bedoeling van de ver
pachter anderzijds. Het economisch belang moest sociaal zo gewichtig 
zijn ,dat het aan de zittende pachter toegebrachte nadeel gewettigd 
was". De voorwaarde van het instand houden van de leefbaarheid ver
legt het zwaartepunt van de appreciatie thans volledig aan de kant van 
de pachter, zodat de belangrijkheid van de samenvoeging enkel en 
aileen ten aanzien van de zittende pachter moet beoordeeld worden. 
Het in het gedrang brengen van de leefbaarheid van het bedrijf geldt 
bijgevolg als een uitsluitsel, hoe onbetwistbaar het economisch en fa
miliaal belang ook is dat in het voordeel van de samenvoeging pleit. 
De beoordeling hiervan is vanzelfsprekend een feitelijke kwestie; de 
rechter moet hierbij rekening houden met aile nuttige elementen, 
o.m. de investeringen, de aard van de teelt, enz. (2). 

DERDE REDEN: DE RUIL VAN PERCELEN 

98. Deze tekst is in werkelijkheid dezelfde gebleven, hoewel een 
wijziging in de formulering duidelijk de voorwaarde doet uitschijnen; 
dat het moet gaan om percelen van dezelfde verpachter (3). 

VIERDE REDEN: SPLITSING VAN BEDRIJVEN 

99· De Senaat had de tekst van artikel 1775, zevende lid, 5° let
lerlijk overgenomen. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 
echter dezelfde wijziging aangebracht zoals was geschied met de sa
menvoeging van percelen. De splitsing zal dus slechts kunnen ge
schieden ,op voorwaarde dat de leefbaarheid van het bedrijf van de 
zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht". Hier geldt de
zelfde bedoeling en interpretatie, zoals hoven werd aangeduid (4). 

0NGEWIJZIGDE REDENEN 

100. De opzeggingsredenen sub a, b, c en d ondergaan geen 
wijziging. 

a) Grondige wijziging in de samenstelling van het gezin van de pachter, 
zodanig dat de bedrijfsmogelijkheden van het gepachte goed ernstig 
bedreigd zijn. 

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 76. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. II; - Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 5· 
(3) Senaat, 1964-1965, nr. 295, biz. 22; - K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. II. 
(4) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. II. 
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b) W aardevermindering van het gepachte goed door slechte bebouwing of 
ernstige nalatigheid in het ten laste van de huurder komende onderhoud 
van de gepachte gebouwen. 

c) Zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid. 

d) Veroordeling van de pachter. 

NEGENDE REDEN : BESTEMMING VAN ALGEMEEN BELANG 

101. Hierdoor krijgt een openbaar bestuur of een publiekrech
telijke rechtspersoon de bevoegdheid om opzegging te geven ten einde 
percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang. Deze 
opzeggingsreden vertoont een essentieel verschil met de gevallen ver
meld in artikel 6, 3°, 4° en die voor alle pachtperiodes kunnen inge
roepen worden. In artikel 6 gaat het enerzijds om gronden die door 
een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon ver
pacht werden doch voor het afsluiten van de overeenkomst onteigend 
waren of te algemenen nutte verkregen werden, en anderzijds om 
gronden die in de loop van de pachtovereenkomst door dezelfde in
stanties te algemenen nutte onteigend of verkregen worden op grand 
van een koninklijk besluit dat onteigening te openbaren nutte toe
staat of beveelt. 

De opzeggingsmogelijkheid vanartikel7, 9° beoogt die gevallen, 
waar het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon van 
meet af aan eigenaar van de gronden is, en ze in die hoedanigheid in 
pacht heeft gegeven. De woorden voor algemeen belang betekenen ,dat 
het koninklijk besluit dat de onteigening te openbaren nutte beveelt 
of toestaat niet zou vereist zijn voor een opzegging door bedoelde 
instanties gegeven bij het verstrijken van elke pachtperiode en dat het 
bijgevolg volstaat opzegging te geven om de betrokken percelen daad
werkelijk voor algemeen belang aan te wenden (1). 

TIENDE REDEN: BESTEMMING VAN KLEINE PERCELEN VOOR GEZINSDOELEINDEN 

OF ONTSPANNING 

102. Ingevolge artikel 1774, III B.W. kon de verpachter het ver
pachte bedrijf ve'nninderen, om een of meer woningen te bouwen. 
De oppervlakte die hiervoor bestemd werd, mocht echter 10 aren niet 
te hoven gaan of een tiende van het verpachte goed niet overschrijden. 
Daar deze mogelijkheid in onbruik was geraakt heeft de wetgever deze 
bepaling willen moderniseren. Het artikel 7, 10° laat de verpachter 
toe een aaneengesloten perceel aan te wenden voor gezinsdoeleinden en 
ontspanning. Bedoeld wordt het terugnemen van een terrein dat de 
verpachter nodig heeft om er een woning te bouwen voor zichzelf en of 
voor zijn kinderen, of om er ontspanning te zoeken, zoals het bouwen 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, blz. II. 
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van een zomerhuisje, een bungalow of het aanleggen van een speel
veld (x). Komen dus niet in aanmerking, het aanleggen van een par
king, van een speelplein bestemd voor een clienteel, of het bouwen 
van een cafe of drankslijterij (2). Over de vraag of de aan te wenden 
oppervlakte moest beperkt worden, liepen de meningen uiteen. De 
tekst zoals die eerst door de Senaat was goedgekeurd maakte hiervan 
geen gewag. In de Kamer van volksvertegenwoordigers werd een po
ging om de terug te nemen oppervlakte te beperken, van de hand ge
wezen omdat geoordeeld werd dat het eigendomsrecht hierdoor al te 
zeer zou beperkt worden en de eigenaar vrij moest blijven het huis, 
de bungalow of het speelplein van zijn keuze aan te leggen (3). Ten
slotte werd een amendement aangenomen dat er toe strekte de aan
wending voor gezinsdoeleinden of ontspanning te beperken tot een 
oppervlakte van maximum 20 aren of tot maximum een twintigste 
van het verpachte goed zo dit gedeelte 20 aren overtreft (4). 

Indien de verpachter over een groter terrein wil beschikken dan 
kan hij, bij het einde van iedere pachtperiode, gebruik maken van de 
opzeggingsmogelijkheid, die hem geboden wordt door artikel 6, 2° zo 
het gaat om ,gronden die wegens hun ligging op het ogenblik van 
iedere verlenging van de pacht, moeten worden beschouwd als bouw
gronden". Het feit dat de eigenaar in het bezit moet zijn van een 
bouwvergunning om artikel 6, 2° te kunnen inroepen, heeft hier geen 
enkele invloed, vermits het bouwen van een huis of bungalow op een 
terrein dat, ingevolge artikel 7, I0° teruggenomen wordt, eveneens 
aan een vergunning onderworpen is. Het enig verschil - en het nut 
van een opzegging voor het aanwenden van een perceel voor gezins
doeleinden en ontspanning - is in werkelijkheid hierin gelegen dat 
artikel 7, 10° kan ingeroepen worden voor het uitvoeren van werken 
waarvoor geen bouwvergunning vereist is. In dit geval zijn de 20 aren 
of het twintigste van het verpachte goed ruimschoots voldoende, 

103. Als toepassingsvoorwaarde wordt eveneens vereist dat het 
terug te nemen deel een aaneengesloten perceel moet zijn. Het gaat er 
vanzelfsprekend om versnippering te voorkomen, die de pachter bij
komende moeilijkheden zou bezorgen. Zo een betwisting ontstaat over 
de plaats van het perceel dan behoort de beslissingsmacht aan de 
feitenrechter. Hoewel deze bevoegdheid normaal door de rechter 
wordt uitgeoefend, zelfs zonder tekst, heeft de wetgever gemeend dit 
uitdrukkelijk in het artikel te moeten voorzien. De rechter moet hier
bij rekening houden met de belangen van de pachter,en inzonderheid 
moet hij toezien of het verlies dat de pachter hierdoor lijdt, werkelijk 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 22. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 12. 
(3) Ibidem. 
(4) K.v.v., 1965-66, nr. 95-8, biz. 4· 
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tot het afgenomen deel beperkt blijft, en niet onrechtstreeks uitge
breid wordt. Het overnemen van dit beslissingsrecht uit de vroegere 
tekst is immers ingegeven door de overweging dat het bewerken van 
het perceel waarvan een gedeelte is afgenomen niet bemoeilijkt mag 
worden (I). 

ELl'DE REDEN : AANWENDING ALS BOUWGROND OF ALS INDUSTRIELE GROND 

I04. Ingevolge artikel 6, 2° kan de verpachter, in de loop van de 
pachtperiode, een einde maken aan de pachtovereenkomst die be
trekking heeft op gronden die wegens hun ligging op het ogenblik 
van iedere verlenging van de pacht, moeten beschouwd worden als 
bouwgronden of voor industriele doeleinden bestemde gronden. 

Het doel van artikel7, II0 bestaat erin de verpachter toe te laten 
om dezelfde redenen opzegging te geven op het einde van elke pacht
periode ( 2). 

In dit geval moet het karakter van bouw- of industriegrond aan
wezig zijn op het ogenblik van de opzegging, in tegenstelling met ar
tikel 6, 2° waar dit karakter moet bestaan op het ogenblik van de ver
lenging van de pacht. 

Het spreekt vanzelf dat ook voor de reden van opzegging voor
zien door artikel 7, I I 0 de aan de grand gegeven benaming met de 
we-rkelijkheid moet overeenstemmen. De vereisten die hieromtrent 
door artikel 6, 2° gesteld worden, zullen dus ook op deze bepalingen 
van toepassing zijn. Mocht dit immers niet het geval zijn, dan zou 
van de opzeggingsmogelijkheid die artikel7, II0 biedt gebruik kunnen 
gemaakt worden om te ontsnappen aan de strengere toepassingsvoor
waarden van artikel 6, 2°. 

C. REDEN AANVAARD GEDURENDE DE PACHTPERIODES MET UITSLUI
TING VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE (ART. 8) 

IOS. Een enkele reden komt in aanmerking om gedurende de 
pachtperiodes volgend na de tweede, geldig opzegging te geven, nl. 
het eigen gebruik van het verpacht goed door de verpachter zelf, zijn 
echtgenoot, de afstammelingen of aangenomen kinderen of die van 
zijn echtgenoot. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar wat hier
boven werd gezegd omtrent de voorwaarden die vereist zijn. De aan
dacht moet er nochtans op gevestigd worden dat de woorden geheel 
of gedeeltelijk, die in artikel 7, I 0 uitdrukkelijk vermeld zijn, in de 
tekst van artikel 8 zijn weggelaten. Hieruit moet bijgevolg afgeleid 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 12. 
(2) Ibidem. 



worden dat het terugnemen van een deel van het verpachte goed, om 
reden van eigen gebruik, niet toegelaten is. 

Het feit dat het tweede lid van artikel 8 uitdrukkelijk vermeldt 
dat, hetgeen artikel 7, I 0 , tweede lid zegt omtrent de opzegging voor 
eigen gebruik ingeval van medeeigendom, wel toepasselijk is, wijst 
hier meteen op. Indien de wetgever de gedeeltelijke terugneming had 
willen toestaan, volstond het te verwijzen naar artikel 7, I 0 , eerste lid. 
Vermits dit niet is gebeurd, moet wel besloten worden dat artikel 8 
enkel een terugneming van het gehele verpachte goed toestaat. 

§ 3· Duur van de opzeggingstermijn 

A. DE OPZEGGINGSTERMI]N 

I06. De nieuwe wet brengt hierin eveneens belangrijke wijzigin
gen aan. De termijn van zes maanden, die van kracht was voor de 
gronden die toebehoorden aan de Nationale maatschappij voor goed
kope woningen (N.M.G.W.) en de Nationale maatschappij voor de 
kleine landeigendom (N.M.K.L.) of de door haar erkende maatschap
pijen (art. I775 B.W.) wordt afgeschaft. 

Het nieuwe artikel I I voorziet drie opzeggingstermijnen respec
tievelijk van drie maanden, twee jaar en drie jaar, die van toepassing 
zijn, naargelang de redenen die worden ingeroepen. 

De opzeggingstermijn bedraagt drie maanden voor de redenen die 
gelden voor alle pachtperiodes, voorzien in artikel 6 en voor de redenen 
voorzien in artikel 7, 9°, I0° en I I 0 , die trouwens met de eerste ver
band houden. Deze termijn wordt nochtans verlengd om de pachter 
de tijd te laten de wassende vruchten te oogsten. 

De opzegging moet ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar 
voor de einddatum gegeven worden, voor de redenen opgesomd in het 
artikel 7, I 0 tot 8°, namelijk de redenen waarvoor opzegging kan ge
geven worden bij het verstrijken van elke pachtperiode. 

Hier wordt nochtans een belangrijke wijziging aangebracht. 
Vroeger was enkel voorzien dat de opzegging minstens twee jaar voor 
het verstrijken van de periode moest gegeven worden. Thans werd 
hieraan toegevoegd dat deze opzegging ten hoogste vier jaar voor de 
einddatum zal kunnen gedaan worden. Op die manier heeft de wet
gever willen beletten dat van het begin van de periode van eerste 
ingebruikneming een opzegging voor eigen gebruik verricht zou wor
den, hetgeen de pachter zou ontmoedigen en hem ervan zou weer
houden de nodige investeringen op langere termijn te doen (I). 

Tenslotte bedraagt de termijn drie jaar voor de reden voorzien 
in artikel 8. Oak in dit geval mag de opzegging slechts ten hoogste 
vier jaar voor de vervaltermijn gegeven worden. · 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 24. 

547 



Deze termijn wordt op drie jaar vastgesteld om een vooruitziende 
pachter te laten doorwerken, vermits de teeltverzorging zich over een 
dergelijke periode kan uitstrekken (I). 

B. DE BEREKENINGSWI]ZE 

I07. De wetgever heeft de verwarring die ontstaan was meteen 
willen oplossen. Uitgaande van de tekst van artikel I775 B.W. waar 
de vaststelling van de termijnen, voorafgegaan wordt door de woorden 
ten minste heeft men hieruit afgeleid dat de termijn slechts geeer
biedigd werd wanneer het vrije dagen waren. Dit betekende dat noch 
de dag waarop de opzegging werd gegeven, noch de dag waarvoor de 
opzegging gedaan werd, mochten meegerekend worden (2). 

De wetgever heeft hierin klaarheid gebracht, en het standpunt 
ingenomen dat de aanvangsdatum niet meetelt, terwijl de vervaldag zelf 
moet meegerekend worden (3). Hierbij wordt verwezen naar een arrest 
van het hof van cassatie van 8 april 1960 (4). 

Dit arrest bestrijdt de stelling die tot dan toe aangekleefd werd 
en steunt hierbij op het artikel 1033 B.W., tweede en derde lid, waarin 
bepaald wordt dat de termijn die gesteld is in maanden of in jaren, 
berekend wordt van de zoveelste tot daags voor de zoveelste, volgens 
de gregoriaanse kalender. De dag van de akte die het aanvangspunt 
van een termijn is, wordt daarin niet begrepen. De vervaldag wordt 
in de termijn gerekend indien deze niet een vrije termijn is genoemd. 
Als vervaldag moet beschouwd worden de dag die als einde van de 
pachtovereenkomst in het contract wordt bepaald of wat aldus door 
de gebruiken van de streek wordt aangezien (5). 

§ 4· Vormvereisten van de opzegging 

108. De eerste verplichte vermelding die de opzegging moet be
vatten, is de reden waarvoor zij gegeven wordt. De vermelding van 
de reden moet geschieden op straffe van nietigheid. Deze tekst van 
het eerste lid van artikel I 2 werd letterlijk overgenomen uit het derde 
lid van artikel I775 B.W. Deze aanduiding is aan geen enkele vorm
vereiste onderworpen en een verwijzing naar de wettekst wordt dus 
niet gevraagd. Iedere omschrijving die de pachter toelaat de reden te 
identificeren volstaat (6). Zo deze voorwaarde vervuld is, moet men 
de opzeggingsreden niet meer detailleren (7). Het valt ongetwijfeld 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 24. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. ros; - RoPPE, De pachtovereenlwmst, nr. 90. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 29S· blz. 2S· 
(4).Cass., 8 april 1960, Pas., 1960, I, 941. 
(S) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. ros; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 90; -

Senaat, 1964-6s, nr. 29S. blz. 2S. 
(6) Senaat, 1964-6s, nr. 29S. blz. 25. 
(7) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 109; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 93· 



op dat artikel I2 niet aanvangt met de verplichting dat elke opzegging, 
op straffe van nietigheid, moet gegeven worden bij gerechtsdeurwaar
dersexploot of aangetekende brief, hetgeen wei het geval was in artikel 
I775 B.W., laatste lid. Dit betekent echter niet dat dit voorschrift 
afgeschaft is. De wetgever heeft echter geoordeeld dat het beter was 
in het afzonderlijke artikel 57 alle teksten samen te brengen, waar 
deze vormvereiste voorzien wordt. Hierdoor heeft hij herhalingen en 
betwistingen willen voorkomen. Het opnemen van artikel I 2 in de 
opsomming van artikel 57 handhaaft de verplichting dat een opzeg
ging, verzet of kennisgeving, op straffe van onbestaanbaarheid, moet 
betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aan
getekende brief. Het is echter wel van belang te onderlijnen dat de 
sanctie voor het niet naleven van deze vormvereiste verscherpt en dan 
ook verduidelijkt wordt. Op grond van artikel I775 B.W. bestond de 
mogelijkheid een onderscheid te maken tussen een relatieve of abso
lute nietigheid. De discussie hieromtrent is thans overbodig geworden. 
Deze vormvereiste is nu vereist op straffe van onbestaanbaarheid, 
hetgeen vanzelfsprekend wijst op het absolute karakter van de sanctie. 

I09. Een andere vormvereiste vermeld in het eerste lid van ar
tikel I 2 schrijft voor dat de verpachter gehouden is in zijn opzegging 
te vermelden dat hij de geldigverklaring ervan zal vragen, zo de pachter 
in gebreke blijft zijn instemming schriftelijk te geven. De termijn 
waarover de pachter beschikt om zijn instemming te laten kennen, 
bedraagt dertig dagen. Deze termijn begint te lopen na de verzending 
van de opzegging. 

De verzetstermijn van drie maanden die de pachter had, ingevolge 
artikel I775 B.W. was een vervaltermijn. Bij gebreke aan regelmatig 
verzet vanwege de pachter binnen deze termijn, kreeg de opzegging 
onherroepelijk uitwerking, zelfs wanneer de verpachter nagelaten had 
de redenen in de opzegging aan te halen (I). Artikel I2 heeft niet meer 
dezelfde gevolgen. Zelfs na verloop van de termijn, hetzij v66r, hetzij 
na de vraag tot geldigverklaring kan de pachter zijn instemming nog 
altijd geldig laten kennen (2). 

Dit is dan ook de reden waarom de vermelding, dat de verpachter, 
bij gebreke van schriftelijke instemming vanwege de pachter, de gel
digverklaring moet vorderen, niet op straffe van nietigheid is voorge
schreven. Tenzij de pachter zijn instemming schriftelijk geeft, moet 
de verpachter immers in elk geval een vordering tot geldigverklaring 
instellen (3). 

De vordering moet, op straffe van verval van de opzegging in
gesteld worden binnen drie maanden na de opzegging (art. I2, 4). 

(r) RaPPE, De pachtovereenkomst, nr. 93· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 25. 
(3) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. r8; - Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 7· 
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rIO. Bij vergelijking tussen de oude en de nieuwe tekst stelt men 
vast dat de verhoudingen tussen de beide partijen als het ware omge
keerd zijn. Was er eertijds geen verzet binnen de drie maanden, dan 
w'erd de opzegging van kracht. Het was slechts wanneer de pachter 
binnen de gestelde termijn regelmatig verzet deed, dat de geldigver
klaring moest gevorderd worden. Uit artikel 12 blijkt dat de geldig
verklanng steeds moet gevraagd worden, behalve wanneer de pachter 
schriftelijk zijn instemming heeft gegeven. 

Onder het stelsel van artikel I775 B.W. heeft men de stelling 
vooropgezet dat de pachter bij een later geding tot uitdrijving de 
redenen of de geldigheid van de opzegging niet meer kon bestrijden, 
wanneer hij tegen de opzegging geen verzet had laten betekenen (I). 
Thans kan de pachter nalaten op de opzegging te reageren, zonder 
dat hij de mogelijkheid verliest om in de loop van het geding tot 
geldigverklaring al zijn bezwaren voor te dragen. De verplichting om 
de redenen van het verzet in te roepen vervalt eveneens. Artikel I775. 
vierde lid liet aan de pachter toe tegen de opzegging verzet te doen, 
,hetzij hij zich op de nietigheid ervan beroept, hetzij hij de geldigheid 
of de gegrondheid van de aangevoerde reden of redenen betwist" 
(art. I775. vierde lid). Artikel I2 geeft aan de pachter de mogehjkheid 
het stilzw1jgen te bewaren en de procedure van geldigverklaring af te 
wachten, m.a.w. _de nietigheid&betwistingen vervallen (2). 

I r I. Artikel I2, 2 schrijft de bijkomende vormvereiste voor die 
betrekking heeft op de gevallen voorzien in de artikelen 6, I 0 en 2° 

en 7, 11°. De opzegging kan slechts geldig verklaard worden op voor
legging van een gelijkvormig verklaard afschrift van de door het be
voegde bestuur verleende bouwvergunning. Het betreft hier de opzeg
gingsreden, geldend voor alle pachtperiodes wanneer de gronden we
gens hun ligging hetzij ten tijde van de overeenkomst, hetzij op het 
ogenblik van iedere pachtverlenging, moeten beschouwd als bouw- of 
industriegrond, alsmede de reden die bij het verstrijken van elke 
pachtperiode kan ingeroepen worden wanneer de gronden wegens hun 
ligging op het ogenblik van de opzegging als zodanig moeten aange
zien worden. 

Dat het bewijs bij middel van de bouwvergunning moest gele
verd worden, was reeds eerder aanvaard (3). Het bestaan van de ver
kavelingsvergunning blijft integendeel zonder invloed op het vast
stellen van het karakter van bouwgrond (4). 

I I2. Het kan nochtans gebeuren dat de overlegging van de bouw
vergunning niet mogelijk is, omdat vooraf wegenwerken moeten uit-
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(r) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. II. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 25. 
(3) Ibidem. 
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gevoerd worden. In dit geval ,kan de rechter de opzegging geldig 
verklaren op voorlegging van een gelijkvormig verklaard afschrift van 
de verkavelingsvergunning, mits bij dat afschrift een verklaring van bet 
gemeentebestuur is gevoegd waaruit blijkt dat de bouwvergunning zal 
kunnen afgegeven worden zodra de bedoelde werken zijn uitgevoerd" 
(art. I2, 2°, tweede lid). 

113. Het feit dat de geldigverklaring moet gevorderd worden, 
betekent meteen dat de rechtbank deze kan weigeren, niettegenstaande 
bet bestaan van een regelmatige bouwvergunning. Dit sluit trouwens 
aan bij de tekst die de Kamer van volksvertegenwoordigers in artikel 
I2 heeft ingelast en waarin aan de rechter uitdrukkelijk de plicht 
wordt opgelegd bij bet onderzoek naar de geldigheid van de opzeg
ging, nate gaan ,of de aangeduide opzeggingsredenen ernstig en ge
grond zijn en met name of uit aile omstandigheden van de zaak blijkt 
dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekendgemaakte voor
nemens zal ten uitvoer brengen" (art. I2, 5). De opdracht die hierin 
aan de rechter gegeven wordt, geldt niet aileen voor de bouw- en de 
industriegronden, maar voor alle opzeggingsredenen. Inzake opzegging 
om reden van eigen gebruik, wordt daarenboven een bijkomende 
waarborg ingelast. Zo immers bet ernstig karakter van bet voorge
nomen eigen gebruik betwist wordt, ,client de verpachter te precise
ren hoe degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn 
aangewezen, de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie 
zuilen uitvoeren en client hij te bewijzen dat zij daartoe in staat zijn" 
(art. I2, 5°, tweede lid). 

I I4. Het derde lid van artikel I2 behandelt de hypothese dat bet 
pachtgoed door verschillende pacliters wordt gepacht. ,,Indien ver
scheidene pachters bet goed gemeenschappelijk pachten, moet van de 
opzegging kennis gegeven worden aan al degenen die bet goed ex
ploiteren ••• " (art. I2, 4). Dit principe was reeds door de rechtspraak 
en de rechtsleer gevestigd op grand van de ondeelbaarheid van de 
pacht. Werd deze verplichting niet geeerbiedigd, dan bleef de op
zegging zonder uitwerking. Hiervan kon slechts afgeweken worden zo 
er tussen de verschillende pachters een rechtsband van hoofdelijk
heid, lastgeving of zaakwaarneming hestand (I). De wetgever heeft 
wei bet principe dat uit de ondeelbaarheid van de pacht voo:i:tvloeit, 
behouden, doch hij heeft bet een feitelijke betekenis gegeven. De op
zegging moet betekend worden ,aileen aan de onverdeelde effectieve 
exploitanten" (2). ,Weet de verpachter niet wie bet goed exploiteert, 
dan mag hij als exploitant beschouwen degenen die de laatste pacht 
hebben betaald, of, bij gebreke van betaling, de pachter of de pachters 

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 102. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 25. 
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die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf" (art. I2, 4). 
Een analoge oplossing wordt aanvaard in geval van overlijden van de 
pachter. Het kan inderdaad gebeuren dat de verpachter niet weet 
welke erfgenaam of erfgenamen er na het overlijden de exploitatie van 
het verpachte goed voortzetten. In dat geval ,mag hij als zodanig be
schouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden 
die de laatste pacht hebben betaald, of, bij gebreke van betaling, de 
erfgenamen of rechtverkrijgenden, die hun woonplaats hebben in de 
zetel van het bedrijfvan de overleden pachter" (art. 12, 4, tweede lid). 
Op te merken valt dat deze tekst geen keuze inhoudt tussen gelijk~ 
waardige oplossingen. De verpachter moet bewijzen dat de door hem 
gekozen manier om opzegging te geven, de enige mogelijke was. De 
rechtbank gaat na, aan de hand van de feitelijke omstandigheden of 
achter de door de verpachter aangewende wijze van opzegging geen 
wetsontduiking schuilgaat. 

B. DE SANCTIE 

115. Het nieuwe artikel I2 voorziet eveneens een dubbele sanctie 
voor het geval de verpachter de voorgeschreven regelen inzake op
zegging niet eerbiedigt. Het zesde lid van artikel 12 sanctioneert de 
verpachter indien hij nagelaten heeft tegen de pachter die niet schrif
telijk berust heeft, binnen de drie maanden na de opzegging om de 
geldigverklaring te verzoeken. De sanctie is absoluut want de opzeg
ging vervalt d.w.z. zij wordt als onbestaande aangezien (1). Om geen 
enkele reden kan een nieuwe opzegging gedaan worden v66r ten min
ste een jaar na de kennisgeving van de vervallen opzegging (2). 

I I6. Evenmin kan om welke reden ook opzegging gedaan worden 
v66r ten minste een jaar wanneer zij onregelmatig is verklaard naar de 
vorm en voor ten minste drie jaar zo de rechtbank de geldigverklaring 
heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was. De tekst 
van artikel I 776, derde lid die tot heden toe de sanctie bevatte voor 
het geval de rechtbank de geldigverklaring weigerde en de enige ter
Inijn binnen dewelke geen nieuwe opzegging kon gegeven worden op 
drie jaar vastgesteld had, heeft steeds aanleiding gegeven tot verschil
lende problemen. De betwisting bestond erin te weten of deze sanctie 
kon gelden voor de derde pachtperiode van onbepaalde duur, zoals 
sominigen beweerden, of eveneens van toepassing was voor de op
zeggingen gedaan in de twee andere perioden. In een bepaalde rechts
leer en rechtspraak wordt vooropgezet dat deze sanctie enkel toepas
selijk was voor de opzegging tijdens de pachtperiode van onbepaalde 
duur en er werd naar argumenten gezocht o.m. in de plaats die artikel 
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I776, zesde lid in de pachtwetgeving innam. Deze mening werd echter 
niet gedeeld door het hof van cassatie. Het hof besliste dat het verbod 
om binnen drie jaar een nieuwe opzegging te betekenen, ook toepas
selijk was op de eerste en tweede pachtperiode. Een algemeen aan
vaarde oplossing is nooit bereikt geworden zodat gewacht werd op een 
verduidelijking vanwege de wetgever (I). Deze wens is thans inver
vulling gegaan. lngevolge de gelijkschakeling van de opeenvolgende 
pachtperiodes en de meer logische ordening van de teksten in de 
nieuwe wet, kan de plaats waar deze sanctie is opgenomen geen aan
leiding meer geven tot verwarring. Artikel I 2 groepeert immers en de 
vormvereisten en de sancties in geval van overtreding van de opzeg
gingsregelen, om welke reden en voor welke pachtperiode ook de op
zegging gegeven wordt. Het zesde lid maakt op dit gebied geen enkele 
restrictie. 

II7. De vraag kan echter gesteld worden of de verpachter een 
nieuwe opzegging mag geven op grand van de eerst ingeroepen reden, 
zodra de termijn die de sanctie oplegt, verstreken is, terwijl hij zich 
nog in de opzeggingstermijn bevindt. Dit kan zich voordoen wanneer 
de verpachter de termijn van drie maanden heeft Iaten voorbijgaan 
om de geldigverklaring te vragen, of wanneer de vordering tot gel
digverklaring wegens onregelmatigheid van de opzegging werd ver
worpen en in de gevallen waarvoor een opzeggingstermijn voorzien is 
van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar of van ten minste 
drie jaar en ten hoogste vier jaar. 

De tekst van artikel I2, zesde lid legt enkel het verbod op om 
gedurende de vastgestelde termijn een nieuwe opzegging te geven 
voor dezelfde redenen. De wetgever heeft aan deze sanctie de bete
kenis van wachttijd gegeven (2). Dit betekent dus dat, na het verloop 
van deze wachttijd, er zich niets tegen verzet de opzegging te her
meuwen. 

u8. Het is duidelijk dat de verpachter over deze mogelijkheid 
niet beschikken kan, wanneer de geldigverklaring geweigerd werd, 
omdat de opgegeven reden ongegrond werd bevonden. De wachttijd 
bedraagt in dit geval drie jaar, zodat de opzeggingstermijn in elk ge
val zal verstreken zijn. Deze sanctie weegt trouwens veel zwaarder. 
Immers, de opgelegde drie jaar behouden slechts hun betekenis wan
neer het gaat om de opzeggingsredenen van artikel 6, die op ieder 
ogenblik een einde maken aan de pacht, alsmede om de reden ver
meld in artikel 8. Voor de opzeggingsredenen voorzien in artikel7, 
moet de verpachter immers wachten tot het einde van de volgende 

(I) Zie hieromtrent: A.P.R., Tw. Landpacht, nr. u8, aanvulling van I mei I964· 
(2) Senaat, I964-65, nr. 295, biz. 25. 
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pachtperiode, gezien het absolute karakter dat aan de opeenvolgende 
periodes door de wetgever gegeven wordt. 

I I9. Een laatste sanctie treft de verpachter, die, niettegenstaande 
de schriftelijke instemming van de pachter met de opzegging, of de 
geldigverklaring, deze laatste in het bezit van het gepachte goed laat. 
In dat geval wordt de opzegging als onbestaande beschouwd (1). Dit 
is trouwens een feitelijke kwestie, waarbij de rechter moet rekening 
houden met de oorzaken die hiertoe aanleiding hebben gegeven. 

I20. Artikel IJ, I behandelt de perken binnen dewelke de sanctie 
kan toegepast worden zo de verpachter de reden van persoonlijke 
exploitatie, die hij ingeroepen heeft, niet ten uitvoer brengt. Bij het 
onderzoek naar het begrip, eigen gebruik werd reeds gehandeld over 
de verplichting de exploitatie van het pachtgoed aan te vangen uiter
lijk zes maanden na de ontruiming en deze ononderbroken voort te 
zetten gedurende negen jaar na de ontruiming door de pachter. 

Artikel I 3, 2 beoogt de andere gevallen, namelijk de opzegging 
gedaan voor bouwgrond en nijverheidsgrond, de verkrijging van de 
gronden van openbaar nut, alsmede voor de opzeggingsredenen ver
vat in artikel7 met uitzondering van de opzegging gedaan wegens sa:. 
menvoeging van percelen, slechte bebouwing of ernstige nalatigheid, 
zware beledigingen en veroordeling V<!_Q. . cie _I>acl1.J:er. 

Artikel IJ, 2 bepaalt dat binnen de zes maanden- na de ontrui
ming van het goed, de opzeggingsreden een normale uitvoering moet 
krijgen, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden. De 
Senaat had eerst een begin van uitvoering, begrepen in zijn feitelijke 
betekenis, voldoende geacht. Bepaalde gevallen van overmacht, ver
oorzaakt door kredietbeperking of opgelegd wegens administratieve 
of urbanistische overwegirigen, kunnen immers de verpachter ver
hinderen zijn voornemen te realiseren. Begin van uitvoering in. ver
band met de bouw-, industriegronden of gronden die voor het open
baar nut bestemd zijn, is a.m. de verkoop van percelen, of de feitelijke 
aanwending voor openbaar nut. Hierbij zij aangestipt dat de voor
waarde van uitvoering vereist voor de gewone verpachter, eveneens 
door de openbare besturen moet geeerbiedigd worden. Deze instanties 
zullen meer zorg moeten besteden aan de voortzetting van de proce
dure en van de werken (2). 

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het begrip begin 
van uitvoering vervangen door de woorden geen normale uitvoering 
heeft gekregen, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden. De 
bedoeling is geweest de eisen te verstrengen om te vermijden dat de 
verpachter zich aan zijn verplichtingen zou onttrekken door de uit-
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voering van zijn voornemen aan te vangen maar later uit te stellen (r). 
Gezien de draagwijdte die de Senaat aan het begin van uitvoering 

gegeven had, lijkt de tekstverandering in werkelijkheid niet zo in
grijpend te zijn. Een gewichtige reden blijft immers als een aanvaard
baar beletsel voor de uitvoering gelden, terwijl het begrip normale 
uitvoering beoordeeld wordt rekening houdend met alle feitelijke om
standigheden. Uiteraard kunnen vele verrichtingen slechts beginnen 
na de ontruiming van het pachtgoed en zullen zij binnen een tijds
verloop van zes maand, niet beeindigd zijn. Dikwijls zal de verpachter 
niet verder geraken dan een begin van uitvoering, omdat de feitelijke 
omstandigheden verdere realisatie verhinderen. 

Het spreekt vanzelf dat de rechtbanken nauwlettend moeten toe
zien, want het is duidelijk dat, niettegenstaande de tekstwijziging, 
ontelbare misbruiken mogelijk zijn. Meer bepaald zullen zij moeten 
onderzoeken aan wie of wat de oorzaken te wijten zijn, die de uit
voering van het voornemen geremd hebben. 

121. Aan de andere kant moet uit artikel 13, 2 afgeleid worden, 
dat geen sanctie kan getroffen worden, zo geoordeeld wordt dat het
geen de verpachter bij het verstrijken van de zes maanden gedaan 
heeft, moet aangezien worden als een normale uitvoering, rekening 
houdend met de feitelijke omstandigheden. 

,In geval van betwisting, aldus artikel 13, 2, tweede lid, moet de 
verpachter bewijzen dat hij gezegd voornemen ten uitvoer heeft ge
bracht". 

122. De aard van de sanctie is dezelfde voor beide reeksen van 
opzeggingsredenen. De pachter heeft de keuze hetzij de terugkeer op 
het pachtgoed te eisen, met schadevergoeding, hetzij schadevergoeding 
alleen te vorderen. Voor het niet-eerbiedigen van de voorwaarden ge
steld voor het eigen gebruik had de Senaat een uitwinningsvergoeding, 
gelijk aan drie jaar pacht voorzien. Uiteindelijk werd dit vervangen 
door een schadevergoeding, omdat de Kamer van volksvertegenwoor
digers meende dat een terugkeer op het goed vaak niet meer zal kun
nen geschieden en de pachter daarom de mogelijkheid gelaten wordt 
een volledige schadevergoeding te vragen, zoals het artikel 1775, 
zeventiende lid B.W. reeds voorzag (2). 

Men kan de vraag stellen of deze wijziging voor de meeste geval
len een verbetering zal zijn. Aanvaardt men het begrip van schade
vergoeding, dan betekent dit meteen dat de eisende partij de bewijs
last van die schadevergoeding te dragen heeft, wat in vele gevallen 
moeilijk zal zijn. In de geest van de Senaat was de uitwinningsvergoe
ding een forfaitaire schadevergoeding die in elk geval toegekend wordt, 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-8, biz. 6. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, blz. 21. 
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zelfs zonder dat er schade is. Hier wordt enkel het vermoeden van het 
bestaan der schade aanvaard. Vordert de pachter de terugkeer met 
schadevergoeding, dan zal hij in dit geval de schade moeten bewij
zen (1). 

123. De pachter moet de vordering instellen binnen de drie jaren 
na het verlaten van het gepachte goed, zo deze gegrond is op het niet 
ten uitvoer brengen van het in de opzegging ingeroepen voornemen. 
Zo de vordering echter ingesteld wordt omdat de verpachter de opge
legde gebruiksduur niet eerbiedigt, dan moet dit geschieden binnen 
een jaar na de beeindiging van het gebruik (2). In dit laatste geval 
moet de eis klaarblijkelijk gericht worden tegen degene of degenen 
die het gebruik onregelmatig beeindigd hebben; het zal niet altijd de 
verpachter zijn. Dit moet immers afgeleid worden uit de bepaling van 
artikel 13, 1, tweede lid, die de bewijslast voor het niet-naleven van 
de toepassingsvoorwaarden door dezelfde personen laat dragen. 

AFDELING 2 

Opzegging vanwege de pachter 

124. Artikel 14 geeft aan de pachtet de mogelijkheid om, niet
tegenstaande elke andersluidende overeenkomst, de pacht te allen tijde 
te beeindigen met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar. 
Deze tekst is, enigzins anders geformuleerd, de bevestiging van het 
princiep dat reeds door artikel 1774, § 2, IV B.W. gehuldigd werd. 

De wetgever was integendeel wel verplicht het onderscheid tus
sen de opzeggingstermijnen te schrappen. Het onderscheid van de 
opzeggingstermijnen van twee of een jaar, zoals artikel 1774, § 2, IV 
B.W. voorzag kon zijn betekenis hebben naargelang de pachtovereen
komst mondeling of schriftelijk was aangegaan. Vermits artikel 3, 
eerste lid nu alleen de schriftelijke pachtovereenkomst erkent, kan 
geen speciale opzeggingstermijn voor de mondelinge pachtovereen
komsten meer behouden blijven. Daarenboven was het de bedoeling, 
om reden van vereenvoudiging, de termijn voor alle gevallen gelijk
lopend te maken (3). 

De opzegging moet oak hier gedaan worden bij gerechtsdeur
waardersexploot of bij een ter post aangetekend schrijven (4) aan alle 
eigenaars of vruchtgebruikers (5). 
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(2) Art. 13, 3· 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 27. 
(4) Art. 57· 
(5) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 27. 



125. Het tweede lid van artikel 14 behoudt eveneens de moge
lijkheid om de pacht bij onderling akkoord tussen pachter en ver
pachter te beeindigen hetzij bij authentieke akte hetzij bij een ver
klaring voor de vrederechter. De Senaat had geoordeeld dat de onder
vraging, die de verklaring voor de vrederechter, ingevolge artikel 
1774 moest voorafgaan, geen zin meer had, omdat men de overtuiging 
had dat de pachter geen verklaring zou afleggen of ondertekenen in
dien hij dit niet zou wensen (r). De Kamer van volksvertegenwoordi
gers heeft de verplichting van de ondervraging terug ingevoerd om 
de vrederechter te dwingen na te gaan of de pachter zich wel degelijk 
bewust is van de gevolgen van de pachtafstand (2). Al geeft dit wel 
de duidelijke bedoeling van de wetgever weer, tach is het niet nodig 
dat dit uitdrukkelijk in de tekst vermeld wordt. Niets kan immers de 
vrederechter beletten de pachter te ondervragen om aldus vast te 
stellen of deze uit vrije wil handelt. De verklaring die de pachter af
legt betekent dat hij zijn concensus geeft. Macht hij echter verkeerd 
zijn ingelicht of zelfs de draagwijdte van zijn verklaring niet ten valle 
beseffen, dan is er van toestemming geen sprake en kan de vrede
rechter de verklaring niet aanvaarden, omdat deze in strijd is met de 
bedoeling zelf oril door onderling akkoord aan de pachtovereenkomst 
een einde te maken. De wetgever heeft anderzijds gemeend uit de 
tekst te kunnen weglaten dat de vrederechter van het kanton waar 
het goed gelegen is, terzake bevoegd is. Dit betekent niet dat hieraan 
een wijziging is gebracht, doch de wetgever heeft gemeend dat de 
rechtspraak op bevredigende en vaststaande wijze de vrederechter van 
het kanton, waar de exploitatiezetel gelegen is, als bevoegd heeft aan
gewezen (3 ). 

HOOFDSTUK VII 

VERGISSINGEN INZAKE OPPERVLAKTE EN GEVALLEN 
VAN BEZITSAANMATIGING 

126. Hier heeft de wetgever de teksten van de artikelen 1765 en 
1768 B.W. overgenomen met de wijziging namelijk dat de vordering 
ontvankelijk zal zijn gedurende de gehele pachttijd, terwijl artikel 
1765 B.W. een vervaltermijn van een jaar voorzag. 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 27. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 22. 
(3) ~Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 27. 
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HOOFDSTUK VIII 

DE PACHTPRIJS EN ANDERE GELDELIJKE LASTEN 

AFDELING I 

lndeling 

127. De artikelen betreffende de pachtprijs bevatten in werke
lijkheid twee groepen van teksten, die samenvallen met het dubbele 
probleem, waaraan een oplossing moet gegeven worden: enerzijds de 
vaststelling van de pachtprijs en de modaliteiten van betaling, en ander
zijds de voorwaarden waarin een herziening van de pachtprijs kan be
komen worden. 

De pachtwetgeving is een van die domeinen waar de econo
mische en sociale evolutie de contractuele vrijheid het meest heeft 
aangetast met het doel voor de landbouwers een menswaardig bestaan 
te verzekeren door aan hun bedrijf een grotere leefbaarheid te geven. 
Hoewel deze contractuele vrijheid nag steeds als princiep blijft gelden, 
hebben de taltijke misbruiken die hieruit voortgesproten waren de 
wetgever gedwongen deze absolute vrijheid van overeenkomst aan 
ernstige beperkingen te onderwerpen, zowel inzake modaliteiten van 
betaling als met betrekking -tot· de herzieningsmogelijkheden .. 

AFDELING 2 

De pachtprijs 

§ 1. Beginsel 

128. Artikel 1764 B.W., ingelast door de wet van 7 juli 1951 
heeft een eerste vrijheidsbeperking ingevoerd. Deze bepaling heeft be
trekking op de overeenkomsten, waarin de pachtprijs geheel of ge
deeltelijk in landbouwprodukten bedongen is. Inzake landpacht was 
immers de gewoonte ingeburgerd de prijs op verschillende manieren 
te betalen. Naast de normale betaling in specien, voorzagen sommige 
contracten dat de tegenprestatie hestand uit levensmiddelen of pro
dukten. Andere overeenkomsten eisten wel een betaling in specien 
doch het bedrag moest vastgesteld worden volgens de koers van de 
levensmiddelen of de produkten op dat ogenblik. 

Artikel 5 van de wet van 7 juli 1951 dat artikel 1764bis is gewor
den, heeft hieraan een grens gesteld. In de nieuwe pachtwet werd 
deze tekst behouden en in artikel 19 opgenomen. ,lndien de pacht
prijs geheel of gedeeltelijk in landbouwprodukten bedongen wordt, 
mag zulks alleen geschieden in landbouwprodukten van het gepachte 
goed of van de streek en mag geen enkel daarvan in aanmerking ko
men voor een hager bedrag dan 40 % van de globale pachtprijs, om-
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gezet in geld op de datum dat de pacht aangegaan wordt. Hetzelfde 
geldt voor pachtprijzen die geheel of gedeeltelijk met verwijzing naar 
landbouwprodukten worden vastgesteld. Behoudens geschreven ak
koord over de wijze van waardering der produkten die in aanmerking 
komen om de pachtprijs te bepalen, wordt hun waarde vastgesteld 
naar het gemiddelde der officiele prijzen welke golden tijdens twaalf 
maanden voor de vervaldag of, bij gebreke daarvan, naar het gemid
delde der prijzen, bij vertrek uit de hoeve, welke in de streek van het 
gepachte goed gedurende dat tijdperk werden betaald volgens de 
marktberichten die door het Ministerie van Landbouw worden be
kendgemaakt" (art. I9, tweede en derde lid). De toevoeging van de 
woorden bij vertrek uit de hoeve betekent dat bij het bepalen van het 
gemiddelde der prijzen de transportkosten uitgeschakeld worden (I). 

129. De nieuwe wet is echter nog een stap verder gegaan. Het 
vroegere artikel 1764bis B.W. regelde inderdaad d~ uitvoeringsmoda
liteiten doch, wanneer eenmaal de pachtprijs op die manier conven
tioneel was vastgesteld, moest hij ook op die manier voldaan worden, 
zodat het princiep van artikel I 134 B.W., volgens het welk alle over
eenkomsten tussen partijen tot wet strekken, geeerbiedigd werd. Nu 
echter wordt aan de pachter, zonder enig voorbehoud, de keuze ge
laten en kan hij, welke ook de bedingen van de pachtovereenkomst 
mogen zijn, de pachtprijs altijd in geld voldoen. Dat zulks een voor 
de pachter gunstige bepaling is, hoeft nauwelijks onderstreept te 
worden. Het kan immers gebeuren dat de pachter, zelfs door om
standigheden onafhankelijk van zijn wil, niet beschikt over de vol
doende hoeveelheid landbouwprodukten, die in de overeenkomst als 
de te leveren pachtprijs aangeduid zijn, met het gevolg dat de pachter 
in de onmogelijkheid verkeert aan zijn verplichtingen tegenover een 
weinig soepele verpachter te voldoen. Daarenboven kan het gebeuren 
dat een pachter om allerhande redenen gedwongen wordt de teelt van 
het produkt, dat als pachtprijs aangeduid is, stop te zetten. Zo de ver
pachter de vervanging van dit produkt weigert, betekent zulks dat de 
pachter moet afzien van een renderende opbrengst enkel en alleen om 
een vorm van betaling te kunnen eerbiedigen. De nieuwe wet biedt 
de pachter de mogelijkheid deze moeilijkheid te ontwijken en de 
pachtprijs in specien te betalen. Hoewel deze oplossing gunstig is voor 
de pachter en hem in staat stelt het hoofd te bieden aan moeilijk uit 
te voeren overeenkomsten, toch is de toepassing van artikel I 9, eerste 
lid niet enkel tot deze gevallen beperkt. De keuze van de pachter 
wordt als een algemeen princiep geformuleerd. De pachter beschikt 
bijgevolg over een wisseloplossing, die hij volledig vrij kan aanwenden 
ook wanneer hij in staat is de overeengekomen pachtprijs in natura 
te voldoen. 

(1) Senaat, 1968-69, nr. 4:z:z, biz. 9· 
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I30. De beperkingen van de betalingsmodaliteiten zijn geen mo
nopolie van ons belgisch systeem. Redenen van economische en so
ciale aard hebben oak in de ons omringende landen de contractuele 
vrijheid aangetast. 

In tegenstelling met de oplossing van de belgische wetgever die 
de pachter de vrije keuze laat, geldt voor de nederlandse pachtwet een 
uitdrukkelijk verbod. Het artikel 13, tweede lid schrijft voor dat als 
pachtprijs slechts kan bedongen worden ,een uitsluitend naar tijds
ruimte bepaald en niet van de prijs van produkten of andere factoren 
afhankelijk gesteld bedrag in nederlands geld". De belgische wet laat 
de contractuele vrijheid in de overeenkomst nag bestaan, in de neder
landse pachtwet daarentegen geldt het verbod van bij het sluiten van 
het pachtcontract. Van dit verbod kan wel afgeweken worden op ver
zoek van een der partijen, doch hiertoe heeft enkel de grondkamer de 
nodige bevoegdheid en de beslissing van de grondkamer geldt als een 
tussen partijen aangegane en goedgekeurde overeenkomst (I). 

In Frankrijk geeft de wetgever aan de uitvoerende macht een 
determinerende bevoegdheid inzake pachtprijsbepaling. Artikel 22 
van de wet van 27 oktober I945 dat de tekst bevat van de wet van 
3 I december I948 legt de prefect op aan de consultatieve commissies 
de lijst te vragen van de plaatselijke of regionale produkten die be
trekking hebben op de verschillende streken van zijn departement. 
Deze lijst bevat maximum vier produkten voor de algemene culturen 
en vier voor de gespecialiseerde culturen. Deze produkten dienen, 
met uitsluiting van alle andere als berekeningsbasis van de pachtprijs 
en de hoeveelheden van deze produkten zijn volgens de aard van de 
culturen en volgens de categorie richtinggevend voor de normale 
huurwaarde van de gepachte goederen. De prefect stelt, na ontvangst 
van het advies van de commissie de lijst en de hoeveelheid produkten 
vast. De pachtprijs uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid produkten 
kan geregeld worden hetzij in natura, hetzij in specien, hetzij gedeel
telijk in natura en gedeeltelijk in specien (2). 

I 3 I. Tat slot zij gezegd dat het verboden blijft de pachter te ver
plichten tot het. dragen van belastingen, taksen of onverschillig welke 
andere lasten die door de verpachter verschuldigd zijn, hetzij krachtens 
de wet, hetzij krachtens overeenkomsten door hem met derden aan
gegaan. Maken op dit verbod uitzondering het ruimen van de grach
ten, en van de niet-bevaarbare waterlopen die zich op of langs het 
verpachte goed bevinden, en de belastingsverhoging wegens gebou
wen, werken, of beplantingen, die de pachter zelf op het gepachte 
goed heeft aangebracht (3). 

s6o 

(x) Art. IJ, tweede lid en art. 6, tweede lid. 
(2) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 218 e.v. 
(3) Het vroegere art. 1764ter B.W. - thans het nieuwe art. 20. 



·§ 2. Wijze van betaling 

132. Nieuw is de bepaling van artikel23 die de wijze regelt waar
op de pachtsom betaald wordt. Deze regeling komt hierop neer dat in 
feite aan de pachter de vrije keuze gelaten wordt, zonder dat de ver
pachter een of andere wijze van betaling kan qpleggen. Wat de pacht
overeenkomst ook mag voorschrijven, het is de pachter steeds toege
laten de pachtprijs te betalen ,per assignatie, per postcheck op naam, 
per postwissel of door starting langs een financieel lichaam op reke
ning van de verpachter, van een van de verpachters of van hun ge
machtigden". Deze wijze van betaling geldt als bewijs tenzij de ver
pachter reageert binnen de twee maanden. Hoewel de tekst van artikel 
23 hierover niet uitwijdt, is deze termijn vanzelfsprekend een verval
termijn en neemt hij logischerwijze een aanvang vanaf de betaling. 

Geschiedt de betaling op een andere wijze, dan is de verpachter 
of zijn gemachtigde verplicht een kwijtschrift af te geven voor de ont
vangen som. Deze regel is absoluut. Uit de tekst blijkt duidelijk dat 
een kwijtschrift moet afgeleverd worden in aile gevallen waarin de 
betaling is geschied op een andere wijze dan die vervat in bovenver
melde opsomming. Natuurlijk moet het kwijtschrift de werkelijk be
taalde som vermelden. 

In elk geval kunnen het bewijs van de betaling van de pachtsom 
evenals het bewijs van het bedrag ervan geleverd worden door aile 
rechtsmiddelen met inbegrip van getuigen en vermoedens. Deze mo
gelijkheid kan enkcl door de pachter aangewend worden. Het is im
mers niet mogelijk strafrechtelijke sancties te voorzien, zo de ver
pachter nalaat het kwijtschrift met de werkelijk betaalde som af te 
leveren. Aan de pachter wordt hierdoor de kans geboden zich tegen 
deze overtreding te verdedigen. 

AFDELING 3 

De herzienitig van de pachtprijs 

§ I. De rechthebbenden 

133. De wetgever heeft door artikel 16 van de wet van 7 juli 1951 
de mogelijkheid tot herziening van de pachtwet ingevoerd, als tegen
hanger van de grotere stabiliteit die deze wet. aan de pachter gegeven 
had. Hoe !anger de wettelijke duur van de pacht wordt, hoe grater het 
gevaar dat zich in de loop van de overeenkomst, belangrijke wijzigin
gen in de economische conjunctuur voordoen, die een bredere kloof 
doen ontstaan, zowel ten nadele van de pachter als ten nadele van de 
verpachter, tussen een onveranderlijk gebleven pachtprijs en het zich 
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wijzigende peil van de exploitatie (I). Vermits de wetgever thans de 
stabiliteit van de zittende pachter niet alleen handhaaft maar daaren
boven nog verstevigt, is het logisch dat de bepaling van artikel I764 
quater B.W. in de nieuwe wet opgenomen wordt. Dit betekent echter 
niet dat deze tekst ongewijzigd is gebleven; integendeel, het nieuwe 
artikel I7 is op meerdere plaatsen herwerkt geworden. 

De speciale herzieningsprocedure kan door beide contracterende 
partijen ingesteld worden. Onder het stelsel van de wet van 7 juli I95I 
is dit nooit betwist geweest : de tekst vermeldde dit recht uitdrukke
lijk. De nieuwe tekst vermeldt het princiep nog duidelijker, verrnits 
thans gezegd wordt dat pachter en verpachter beiden de herziening 
kunnen aanvragen. 

§ 2. De toepassingsvoorwaarden 

Meer ingrijpende wijzigingen worden echter doorgevoerd in de 
toepassingsvoorwaarden. 

A. DE SOORT OVEREENKOMST 

I34· Artikel I7, I stelt zeer duidelijk voorop dat herziening kan 
gevorderd worden , van de schriftelijk bedongen of door de vrede
rechter vastgestelde pachtprijzen". Strikt genomen betekent ~ulks_c:i~t 
het recht op herziening slechts kan uitgeoefend worden zo de eisende 
partij in het bezit is van een geschreven pachtovereenkomst, of zo de 
pachtprijs door de vrederechter vastgesteld is. Meteen wordt de moge
lijkheid tot herziening gekoppeld aan het probleem van de vormver
eisten en bewijsvoering, behandeld door artikel 3· Het is inderdaad 
normaal dat de geschreven overeenkomst als vertrekpunt van de her
zieningsprocedure client, van het ogenblik af, dat de verplichting van 
het geschrift aanvaard is. Doch dit heeft tegelijkertijd tot gevolg dat 
de vereiste van de geschteven overeenkomst moet geinterpreteerd 
worden in het licht van de draagwijdte die aan het artikel 3 gegeven 
wordt. De bedoeling van de wetgever om vooral de verpachter ver
antwoordelijk te achten voor de afwezigheid van geschrift vindt hier 
haar weerslag (2). Immers uit het commentaar in het senaatsverslag (3) 
dat naar deze interpretatie verwijst, moet afgeleid worden dat de ge
schreven overeenkomst, als vereiste voor de herzieningsprocedure, 
slechts voor de verpachter geldt. 

De tegenstrijdigheid, die blijkt te bestaan tussen het strikt ge
formuleerd artikel J7, I en de bedoeling van de wetgever is bijgevolg 
slechts schijn. De feitenrechter, die geroepen wordt om hierover te 

(1) RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 27; - A. P.R., Tw. Landpacht, door A. DE 
CLERCK en M. SEVENS, nr. 44· 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 12. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 27. 



oordelen, kan o.i. wei afzien van deze vereiste ten aanzien van de 
pachter, zo aangetoond wordt dat de afwezigheid van geschreven over~ 
eenkomst aan de verpachter te wijten is. Deze oplossing ligt in de lijn 
van artikel I7, I zoals het door de wetgever meer genuanceerd om
schreven wordt. Daarenboven stemt dit overeen met artikel 56 van 
de nieuwe wet, dat artikel I7 vermeldt bij de opsomming van teksten 
die een dwingend karakter bekomen. De wetgever heeft aan het dwin
gend karakter een betekenis gegeven die verschillend is van het be
grip openbare orde. De pachtwet heeft de bedoeling de vrijheid van 
wilsuiting te verzekeren evenals de economische bescherming van de 
pachter te waarborgen. De bepalingen van de pachtwet en dus ook 
van artikel I 7 verkrijgen een imperatief karakter ter bescherming van 
de private belangen en in het bijzonder ter bescherming van de pri
vate belangen van de pachter. De relatieve nietigheid die hieruit voort
vloeit kan aileen door de beschermde contractant ingeroepen wor
den (I). Zulks betekent tenslotte dat de strengheid van deze en andere 
vereisten in artikel I 7 gesteld, hoofdzakelijk geldt ten aanzien van de 
verpachter. 

I 3 5. Met artikel 3 moet eveneens rekening gehouden worden, 
zo de pachtprijs, bij afwezigheid van geschrift door de vrederechter, is 
vastgesteld. Inderdaad laat artikel 3, tweede lid de partijen toe het 
bestaan van de pacht en de pachtvoorwaarden, waaronder de pacht
som; door de vrederechter te doen vaststellen op voorwaarde echter 
dat het bewijs van de inbezitneming van de landeigendommen gele
verd is. Hieruit volgt dat de invoering van deze voorwaarde de mo
gelijkheden om herziening te bekomen vermindert; artikel I764 
quater B.W. stelde deze vereiste immers niet. 

Onder voorbehoud van wat hoven is gezegd in verband met de 
bedoeling van de pachtwet die in het bijzonder de belangen van de 
pachter beschermt, kan bijgevolg de herziening van de pachtprijs niet 
gevorderd worden zo er geen geschreven overeenkomst voorhanden is 
en zo de pachtprijs evenmin door de vrederechter werd vastgesteld. 

B. HET CRITERIUM 

136. De tweede vereiste voor de pachtprijsherziening is het op
treden van een rentabiliteitswijziging van het pachtgoed. De toetsing 
van de herzieningsmogelijkheid aan de rentabiliteit is niet nieuw. Ze 
werd ingevoerd door artikel r6 van de wet van 7 juli I951, doch de 
nieuwe wet heeft de interpretatie en de draagwijdte van dit begrip 
herwerkt. Onder het stelsel van artikel I764quater B.W. moest men 
zich baseren op de gemiddelde rentabiliteit van het bedrijf. Zulks 
betekende dat de vergelijkingspunten om de wijziging vast te stellen, 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. so. 



waren : enerzijds de rentabiliteit bij het aangaan van de pacht of bij 
de laatste herziening, en anderzijds, · de gemiddelde rentabiliteit ge
durende de voorafgaande drie jaar. Deze rentabiliteit werd onder
zocht vanuit het standpunt van de pachter en vanuit het standpunt 
van de verpachter. De parlementaire werkzaamheden hadden aan deze 
interpretatiemogelijkheden bepaalde beperkingen opgelegd. Bekeken 
vanuit het standpunt van de pachter, werd de rentabiliteit bekomen 
door een vergelijking te makeri tussen de verkoopprijzen van de land
bouwprodukten ende exploitatiekosten. Vanuit het standpunt van de 
verpachter bekeken kon de rentabiliteit enkel beinvloed worden door 
schommelingen van economische aard, waaronder gerekend werden 
de monetaire maatregelen en de stijgende en dalende kosten ·van de 
eigenaar, zoals bv. de stijgende kosten van grate herstellingen en de 
normale stijging van het grondkapitaal (r). In het nieuwe artikel 17, 
2 heeft de wetgever een definitie gegeven van het begrip rentabiliteit 
zoals het hier moet begrepen worden. ,,Onder rentabiliteit wordt ver
staan het rendement dat een normale exploitatie van het goed had 
kunnen opleveren aan de pachter, met inachtneming van de hoeda
nigheid van de grand, de marktprijzen van de produkten en van de 
aan de exploitatie verbonden lasten". De wetgever wil de normalise
ring van de pachtprijzen nastreven op basis van objectieve elementen 
die het rendement op het landbouwbedrijf beinvloeden(z). Deze ob
jectivering gebeurt op grand van het economisch begripvari de renta
biliteit. Om dezelfde reden heeft de commissie voor de landbouw van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers de invloed van de weersom
standigheden bij de vaststelling van de rentabiliteit willen uitsluiten 
(3 ). Daarenboven wordt geen rekening gehouden met het subjectieve 
element vanwege de pachter of de verpachter (4). 

137. Vroeger had de rentabiliteit een dubbel karakter; ze bestond 
uit de winstmarge, welke, voor de pachter, voortvloeide uit de inbe
drijfstelling van het gehuurde goed, na aftrek van de kosten en lasten 
en, voor de verpachter, uit de opbrengst die hem verschaft wordt door 
de pachtprijs, na aftrek van de lasten van alle aard die op hem rusten 
in verband met het verhuurde goed (5). De Page meende dat dit 
dubbel karakter een rechtstreeks gevolg was van het feit dat de her
ziening kon aangevraagd worden door beide partijen ( 6). Deze conclusie 
blijkt thans niet meer in overeenstemming te zijn met de intentie van 
de wetgever, vermits enerzijds beide partijen nag steeds de pacht-

(1) A. P.R., Tw. Landpacht, nr. 45-47; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 28, 
en 29. 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 
(3) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 23. 
(4) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 
(5) Senaat, 1947-48, nr. 61, biz. 21. 
(6) DE PAGE, Compl. IV, biz. 463. 



prijsherziening kunnen vorderen, terwijl anderzijds het onderzoek 
naar de rentabiliteit ten aanzien van de verpachter, zoals het vroeger 
begrepen werd, niet meer plaats heeft omdat de wetgever dit niet 
meer als objectief element, doch integendeel als een subjectieve norrn 
aanziet (I). 

Nochtans moet opgemerkt worden dat de wijzigingen die de 
nieuwe wet aangebracht heeft in werkelijkheid meer van theoretisch 
dan van praktisch belang zijn. De vergelijking van de verkoopprijzen 
van de landbouwprodukten met de exploitatiekosten, die de rentabili
teit, gezien vanuit het standpunt van de pachter uitmaakte, wordt im
mers letterlijk teruggevonden in de begripsomschrijving in artikel I 7, 
tweede lid opgenomen. De wettelijke definitie wijzigt niets aan wat 
vroeger als algemeen geformuleerde regel aanvaard werd, dat de renta
biliteit voor. de pachter in de praktijk beantwoordt aan de verhouding 
tussen de inkomsten en de uitgaven, met dien verstande dat aileen de 
schommelingen van economische aard in aanmerking worden genomen 
(2). Minder duidelijk is echter de vraag of de rentabiliteit van de ver
pachter, hieronder begrepen de economische schommelingen, te zijnen 
opzichte nag een rol zullen spelen voor de pachtprijsherziening. De 
subjectieve elementen kunnen natuurlijk niet in aanmerking worden 
genomen, doch vooral wordt gedacht aan monetaire maatregelen en de 
grate herstellingen, die wei van belang waren voor de toepassing van 
artikel I764quater. 

Hoewel de opsomming van de elementen die de begripsomschrij
ving bevat niet strikt limitatief bedoeld is, doch slechts exemplatieve 
waarde heeft (3), schijnt de rentabiliteit tach aangezien te worden als 
,het rendement dat een normale exploitatie van het goed had kunnen 
opleveren aan de pachter " (artikel I7, tweede lid). Het rendement 
voor de verpachter schijnt dus uit de beoordeling te zijn uitgesloten 
omdat de rentabiliteit ten opzichte van de verpachter gezien, geen 
objectieve norm is (4). Worden bijgevolg uit de beoordeling geschrapt 
de reeds genoemde monetaire maatregelen en de herstellingen of ver
nieuwingen die de verpachter heeft aangebracht. Nochtans zijn deze 
elementen niet volledig waardeloos omdat zij vaak een merkwaardige 
invloed kunnen hebben op het rendement dat een normale exploitatie 
voor de pachter kan opleveren. 

I38: Er weze hleraan toegevoegd dat het moet gaan om een nor
male exploitatie en dan nag om wat een normale exploitatie had kun
nen opleveren, hetgeen betekent dat niet in aanmerking mogen ge
nomen worden, omstandigheden die beletten dat de normale exploi-

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 
(2) Senaat, 1947-48, nr. 61, biz. 21; - A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 47· 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 
(4) Ibidem. 



tatie niet gerealiseerd wordt, zoals bv. de onkunde of de verwaarlozing 
vanwege de pachter of een exploitatie waarvan de waarde abnormaal 
hoog ligt dank zij de speciale beroepsbekwaamheid van de pachter. 
Dit zullen meestal subjectieve elementen zijn, die van meet af aan bij 
de appreciatie uitgesloten worden. 

C. DE MAAT 

I39· Tegenover het regime van de wet van 7 juli I95I echter is 
ook een versoepeling ingetreden. Waar vroeger de pachtprijsherzie
ning slechts mogelijk was zo het ging om een rentabiliteitswijziging 
van IS %, is die coefficient thans herleid tot IO %. 

D. DE PROCEDURE 

I40. Het derde en vierde lid van artikel I7 behandelen de proce
dure die voor de pachtprijsherziening aangewend wordt. 

De herziening van de pachtprijs kan gevorderd worden binnen 
de zes maanden na het einde van elke driejaarlijkse periode. Bij de be
spreking van artikel I764quater B.W. had de wetgever reeds voorzien 
dat het voor de feitenrechter vaak moeilijk zou geweest zijn om de 
rentabiliteitswijziging te apprecieren, zodat de rechter een beroep zou 
moeten doen op deskundigen om tot de juiste concretisering van dit 
ecorromisch begrip te komen (I). In het nieuwe artikel 17, derde-lid 
is de wetgever echter nog verder gegaan. Ter beschikking van de fei
tenrechter wordt een technische commissie gesteld ,bestaande uit drie 
leden die door de Koning worden benoemd op de voordracht van de 
Minister van landbouw" ( artikel I 7, 3). De taak van de expertencom
missie bestaat erin de elementen die het begrip van de rentabiliteit 
uitmaken, te ordenen en te waarderen (2). Te noteren valt echter dat 
de feitenrechter thans verplicht is het advies van deze technische com
missie in te winnen, alvorens vonnis te verlenen. Dit blijkt uit de 
bewoordingen van artikel I7, derde lid : ,de vrederechter doet uit
spraak na het met redenen omk.lede advies te hebben ingewonnen van 
een technische commissie ... ''. Deze verplichting wordt toegevoegd 
aan de gevallen waar het wettelijk deskundig onderzoek voorzien 
wordt en die als een uitzondering op het gemeen recht gelden. Is de 
rechter er wel toe gehouden zich te laten bijstaan door dit speciaal 
college van experts, dan betekent zulks nog niet dat de magistraat het 
advies moet volgen. Hij behoudt het recht de al dan niet voorhanden 
zijnde gegrondheid van het met redenen omkleed advies te controle
ren (3). 

(x) A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENS, nr. 46. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 
(J) Zie hieromtrent: A. P.R., Tw. Deskundig onderzoek in burgerlijke zaken en in 

zaken van koophandel, door A. CLOQUET, nr. 64 e.v.; - VAN LENNEP, Burgerlijk 
procesrecht, II. 
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AFDELING 4 

Verpachtingen door openbare besturen en instellingen 

I4I. De pachtwet van 7 juli I95I had de bepalingen die hij be
vatte verplichtend gemaakt voor de verhuringen van landeigendom 
behorend aan de staat, de provincien, de gemeenten en de openbare 
instellingen. Dit had tot gevolg dat de wet van 7 mei I929 die speciaal 
de verhuring van die goederen regelde, slechts van toepassing was in 
zoverre geen tegenspraak bestond met de pachtwet van 7 juli I95I. 

De nieuwe wet heeft deze toestand duidelijker gemaakt. Artikel 
II, B heft de wet van 7 mei 1929 op en het nieuwe artikel I8 neemt 
integraal het artikel I van deze wet over. In de pachtwet zelf wordt 
dus bepaald dat de verpachting van dergelijke goederen moet geschie
den bij middel van een inschrijving onder gezegelde en ter post aan
getekende omslag. De bedingen en voorwaarden van de pachtover
eenkomst blijven onderworpen aan de adviezen, de machtigingen en 
goedkeuringen die hiervoor in de bestuurswetten voorzien zijn. Zo 
dergelijke inschrijving niet goedgekeurd is omdat ze niet de vereiste 
uitslag bekomen heeft, wordt tot een nieuwe inschrijving en desnoods 
tot een verpachting uit de hand overgegaan. 

Ten einde misbruiken te bestrijden die in openbare aanbestedin
gen begaan worden, heeft de wetgever soortgelijke verpachtingen ge
reglementeerd door een strengere beperking in te voeren (I). Aan de 
staat, de provincien, de gemeenten en de openbare instellingen wordt 
het verbod opgelegd een inschrijving te aanvaarden waarvan de ge
boden pachtprijs meer dan IO% hoger ligt dan de normale pachtprijs 
van het betreffende goed. Om deze normale pachtprijs te kunnen vast
stellen wordt verwezen naar de herzieningsprocedure voorzien in ar
tikel I7, 3· Het bestuur dat de eigenaar is van het in pacht te geven 
goed, is ertoe gehouden de normale prijs door de vrederechter te doen 
vaststellen. Deze vraag zal bij verzoekschrift geschieden. 

De wetgever ziet hierin een efficient middel om een ongegronde 
concurrentie tegen te gaan en meteen te komen tot de normalisering 
van de pachtprijzen, steunend op de rentabiliteit van het goed. Dit 
zal eveneens tot gevolg hebben dat andere elementen dan deze van 
!outer geldelijke aard bij de verpachting een rol zullen spelen. 

I42. Het is duidelijk dat de bepaling van het tweede lid van 
artikel4 van de wet van 26 juli I952 thans opgenomen in 3° van artikel 
I 8 een andere betekenis krijgt. Door deze tekst wordt, op straf van 
nietigheid, aan het betrokken bestuur of de betrokken instelling de 
verplichting opgelegd in de vastgestelde aanbestedingsvoorwaarden 
de normen te bepalen die de keuze zullen vaststellen, ingeval ver-

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 28. 



scheidene inschrijvingen de maximum toelaatbare prijs bereiken. 
Deze verplichting werd eertijds ingevoerd om een oplossing te geven 
aan de eventualiteit dat het hoogste aanbod 2,5 hager lag dan de 
pachtprijs of de huurwaarde van het goed in I939· Ingevolge de in
voering van het tweede lid van artikel I8, gaat het niet meer over een 
opgevoerd prijsaanbod, maar wel over de criteria die toegepast worden 
ingeval meerdere aanbiedingen voorhanden zijn binnen de prijsbe
perking door de wetgever in het tweede lid van artikel I 8 opgelegd. 
Daarom werd deze tekst aan de nieuwe toestand aangepast en komen 
de norm en die de keuze van de pachter moeten bepalen thans in aan
merking ,in geval verscheidene inschrijvingen de maximum toelaat~ 
bare prijs bereiken". 

I43· Al deze wettelijk omschreven voorzorgsmaatregelen hebben 
weliswaar geen enkele praktische waarde, zo · er geen degelijke · sanctie 
ter beschikking van de benadeelden wordt gesteld. 

Terzake wordt de algemene sanctie toegepast, hoewel de heersende 
opvatting hieromtrent een onderscheid maakt. Worden de wettelijke 
bepalingen overtreden tijdens de administratieve fase,· dan is de Raad 
van State bevoegd op grand van artikel9 van de wet van 23 december 
I946 wegens overtreding van de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht (I). 
Wordt echter een overtreding begaan tijdens de contractuele fase; in 
verband nl. met de overeenkomst die tussen de overheid en de con
tractant gesloten wordt, dan zijn alleen de gewone rechtbanken be
voegd, omdat deze betwisting behoort tot het domein van het burger
lijk recht. Het ligt voor de hand dat bv. het niet aanvragen van de 
normale pachtprijs aan de vrederechter, zo dit eerder nog niet is ge
schied, alsmede het weglaten in de aanbestedingsvoorwaarden van de 
normen bedoeld in het derde lid, de administratieve fase betreffen, 
waar de Raad van State bevoegdheid heeft. Macht het echter gebeuren 
dat een verpachting wordt toegekend met verwaarlozing van de nor
men die in de aanbestedingsvoorwaarden zijn opgenomen, dan zal een 
eventuele vordering bij de gewone rechtbanken moeten worden aan
hangig gemaakt omdat het de contractuele fase betreft, en dus be
hoort tot het domein van het burgerlijk recht. 

I44· De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aan het artikel 
I 8 nog een vierde lid toegevoegd. ,Indien goederen worden verpacht 
die werden onteigend of verkregen te algemenen nutte geniet de vroe
gere pachter een voorkeurrecht tegen de normale pachtprijs (art. I8, 4). 
Hier werd vooral gedacht aan soortgelijke goederen die niet onmid
dellijk te algemenen nutte worden aangewend. 

(x) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 274; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 122. 
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AFDELING 5 

Uitzonderlijke beperking van de pachtprijzen 

§ 1. De pachtprijzencommissie 

145. De vraag of de beperking van de pachtprijzen al dan niet 
moest gehandhaafd blijven, gaf aanleiding tot uiteenlopende opvat
tingen. De Senaatscommissie was van mening dat een normalisering 
van de pachtprijzen moest nagestreefd worden. Voorgesteld werd de 
wetten van 6 juli 1952 en 20 januari 1961 op te heffen. Dat de uitzon
derlijke pachtprijsbeperking in sommige gevallen misbruikt was ge
worden en zelfs door openbare besturen ontdoken werd, pleitte even
eens voor de afschaffing ervan (1). 

De Kamercommissie schrok terug voor de volledige vrijheid op 
dat gebied. Zij kon met de opheffing niet akkoord gaan en zij keurde 
een nieuwe tekst van acht artikelen goed. Hiermede kon de Senaat 
zich echter niet verzoenen. Tenslotte werd een compromis uitge
werkt : de uitzonderlijke beperking blijft behouden, maar getracht 
werd een soepeler oplossing te vinden om de pachtprijzen vast te stel
len (2). 

Zeven artikelen komen in de plaats van de wet van 26 juli 1952; 
zij hebben betrekking op de eigenlijke pachtprijzen van de gronden 
en van de gebouwen, op de pachtprijsherziening en op de verpachting 
door de staat, de provincien, de gemeenten en de openbare instellin
gen. 

146. In elke provincie wordt een pachtprijzencommissie opgericht 
samengesteld uit drie pachters, drie eigenaars en voorgezeten door 
een ambtenaar van het ministerie van landbouw. De functies van 
secretaris en plaatsvervangend secretaris worden waargenomen door 
een rijkslandbouwkundig ingenieur, die de minister van landbouw 
aanduidt. De werking van de provinciale pachtprijzencommissie, de 
wijze van benoeming van de leden en van de plaatsvervangers worden 
door de Koning geregeld. 

§ 2. De vaststelling van de pachtprijzen 

Deze commissie heeft tot opdracht binnen het jaar van de in
werkingtreding van de wet voor elke landbouwstreek van de provincie 
afzonderlijk, een coefficient vast te stellen, waarmede het kadastraal 
inkomen van de. in· pacht gegeven gronden - hieronder te verstaan, 
de eigenlijke landbouwgronden en de weiden - verhoogd wordt (3). 
Door deze bewerking bekomt men de maximum toegelaten pachtprijs. 

(I) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 27. 
(2) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 15. 
(3) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 10-1 I. 



147. Deze coefficient is van kracht vanaf de bekendmaking in het 
Staatsblad van de beslissingen van de provinciale commissies en geldt 
voor de pachtprijzen die vervallen in de loop van de daaropvol
gende terrnijn van vijf jaar. V66r het verstrijken van die termijn 
moet de cornrnissie de coefficient vaststellen die toepasselijk is voor 
de volgende vijf jaar. De periodieke herziening van de coefficient 
geeft aan deze regeling een overgangskarakter. Men wil rekening hou
den met nieuwe factoren, die een invloed kunnen laten gelden. In be
paalde gewesten imrners wordt de landbouw verlaten en komen braak
liggende gronden voor (I). De wet schrijft eveneens de wijze voor 
waarop deze coefficient bepaald wordt. Voor de eerste periode van 
vijf jaar is hij gelijk aan de verhouding tussen enerzijds 72 %van het 
gerniddelde van de pachtprijzen die in 1955, in elke landbouwstreek 
van de provincie betaald werden, en anderzijds het gerniddelde van 
de pachtprijzen die in 1967 in dezelfde streken betaald werden. Het 
bekomen resultaat mag echter het cijfer 2,25 niet overtreffen. 

Voor de andere terrnijnen van vijf jaar is de coefficient gelijk aan 
de verhouding tussen enerzijds de gemiddelde rentabiliteit van de be
drijven in elk van de landbouwstreken van de provincie tijdens de 
periode van drie jaar die het laatste jaar van elke terrnijn voorafgaat -
m.a.w. van het tweede, derde en vierde jaar van de aan de gang zijnde 
vijfjarige period~ ---:_e!l_a.~erzijds de gerniddelde rentabiliteit tijdens 
de periode van de terrnijn die aaaraan voorafgaat. De-reiifaoilitein:el£
wordt bepaald overeenkomstig artikel 17 van de eigenlijke pachtwet 
dat de voorwaarden voor de herziening van de pachtprijzen bevat. 

Bij wijze van overgangsbepaling wordt voorzien dat de wetten 
van 26 juli 1952 en 20 januari 1961 van toepassing blijven op de pacht
prijzen die vervallen voordat de eerste beslissing van de cornrnissies 
is bekendgemaakt. 

148. Voor de in pacht gegeven gebouwen, moet de provinciale 
comrnissie niet tussenkomen. De maximum pachtprijs stemt overeen 
met hun kadastraal inkomen verhoogd met een derde. Het doet niets 
ter zake of de huur van de gebouwen afzonderlijk vastgesteld is of 
begrepen is in de pachtprijs van de exploitatie. Macht echter de toe
passing van die bepaling tot gevolg hebben dat de globale pachtprijs 
het peil van het gerniddelde van de in 1967 in de streek .werkelijk be
taalde pachtprijzen overschrijden, dan kan de rechter, op verzoek van 
de pachter, de prijs herleiden tot het peil van 1967. In een enkel geval 
mag de maximum pachtprijs zoals die is vastgesteld volgens de wijze 
hierboven uiteengezet, nag met 10 % verhoogd worden, nl. wanneer 
het gaat om een pachtovereenkomst, afgesloten na het van kracht wor
den van de beperkingswet, en opgesteld bij authentieke akte, en waar-

(1) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 16. 
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in een eerste gebruiksperiode voorzien wordt van ten minste achttien 
jaar. Het is duidelijk dat de drie voorwaarden tegelijkertijd moeten 
voorhanden zijn. 

I49· De nieuwe wet betreffende de uitzonderlijke beperking van 
de pachtprijzen bevat eveneens een artikel waarin aan elk van de par
tijen de mogelijkheid wordt gegeven herziening te vragen van de pacht
prijs. Deze herziening slaat op de maximum pachtprijs van de gran
den, de gebouwen en op de authentieke pachtovereenkomst waarvan 
de eerste gebruiksperiode minstens achttien jaar bedraagt. 

Het terrein dat deze herzieningsmogelijkheid bestrijkt is echter 
zeer beperkt. De pachter kan erom verzoeken zo de lopende pacht
prijs hager is dan wat de wet toestaat; hij wordt in dat geval tot het 
toegelaten peil teruggebracht, zonder dat deze maatregel enige in
vloed heeft op het bestaan of de geldigheid van de pachtovereenkomst 
zelf. Ook de verpachter kan de herziening van de pachtprijs vragen. 
Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet is bepaald, spreekt het vanzelf 
dat de vordering van de verpachter tot doel zal hebben de prijs van 
een lopende pacht te verhogen tot het peil dat de wet toelaat. 

De uitwerking van de herziening is echter verschillend naargelang 
ze geschied is in het voordeel van de pachter of de verpachter. De 
vraag van de verpachter heeft slechts uitwerking op de pachtprijzen 
die vervallen na de datum van het verzoek tot verzoening. De pachter 
integendeel kan verzoeken dat de pachtprijzen die het wettelijk bedrag 
overschrijden worden terugbetaald. De teruggave geldt voor de pach
ten die vervallen en betaald zijn in de loop van de vijf jaren die aan 
het verzoek voorafgaan. De eis tot teruggave moet ingesteld worden 
uiterlijk binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de pachter het 
goed verlaten heeft. Na deze termijn treedt de verjaring in. 

150. Tenslotte voorziet deze wet in een uitzondering voor de 
verpachtingen door de staat, de provincien, de gemeenten en de open
bare instellingen. Tot verhuring uit de hand wordt overgegaan, zo het 
hoogste bod voor een in huur te geven landeigendom hager is dan 
hetgeen de wet op de pachtprijsbeperking oplegt. Deze bepaling wijkt 
bijgevolg af van artikel I 8 van de eigenlijke pachtwet, dat op zijn 
beurt in de plaats treedt van de wet van 7 mei 1929 die meer in het 
bijzonder de verpachtingen door genoemde instanties regelde, maar 
door de nieuwe pachtwet wordt opgeheven. 

Als waarborg voor de naleving van deze verplichting neemt arti
kel 6, tweede lid het voorschrift over dat artikel 4, tweede lid van de 
vervangen wet van 26 juli 1952 reeds voorzag. De aanbestedingsvoor
waarden moeten de normen bevatten die de keuze van de pachter 
zullen bepalen, zo tot verhuring uit de hand moet overgegaan worden. 
Deze verplichting is voorgeschreven op straffe van nietigheid. 
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Inzake vaststelling van die normen, wordt aan de bestendige de
putaties van de provinciale raden een voogdijmacht gegeven. Hen 
wordt de bevoegdheid gegeven om die normen op te leggen aan de 
gemeenten en de openbare instellingen van hun provincie. De com
missies van openbare onderstand zullen door de bestendige deputaties 
aangemaand worden een nauwkeurig stelsel van voorkeurcriteria uit 
te werken (I). 

Tenslotte neemt artikel 7 van de nieuwe wet de bepaling van 
hetzelfde artikel uit de wet van 26 juli I952 over : de bepalingen van 
de wet gelden eveneens voor de retributies die verschuldigd zijn uit 
hoofde van door de openbare besturen verleende concessies welke het 
genot of de exploitatie van een landeigendom ten doel hebben. 

AFDELING 6 

V ermindering van de pachtprijs wegens vernieling van de oogst 

I 5 I. Het recht waarover de pachter beschikte om vermindering 
van de pachtprijs te bekomen wegens vernieling van de oogst, was 
tot op heden vrij uitvoerig behandeld in de artikelen I769 tot en met 
I772 B.W. 

De nieuwe wet heeft deze bepalingen tot twee artikelen herleid. · 
Het vertrekpunt voor de uitoefening van dit recht is ongewijzigd 

gebleven : ten minste de helft van de oogst moet vernield zijn door 
gevallen van overmacht. Tevens moet het toeval zich voordoen alvo
rens de vruchten van de grand zijn afgescheiden. 

De mogelijkheid om eveneens vermindering van de pachtprijs te 
bekomen na de afscheiding van de vruchten, wanneer de pachtover., 
eenkomst aan de verpachter een aandeel in de oogst toekende, is uit 
de nieuwe wet verdwenen. Artikel I9 kent immers aan .de pachter het 
recht toe, ongeacht de bedingen in de pachtovereenkomst, de pacht
som steeds in geld te betalen, zodat deze uitzondering geen reden van 
bestaim meer had. Hierdoor wordt meteen het in aanmerking komend 
risico duidelijk afgelijnd (2). · 

I 52. De bepaling van artikel I770 B.W. werd evenmin behouden. 
Dit artikel verleende de pachter vrijstelling van het met de vernielde 
hoeveelheid evenredig gedeelte van de pachtprijs, zo de pacht slechts 
voor een jaar was aangegaan. Deze weglating volgt immers uit de be
paling van artikel2, die dergelijke overeenkomsten niet meer als land
pacht aanziet. 
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I53· Belangrijker is de WlJZigmg die betrekking heeft op de 
schadeloosstelling zelf. De vroegere teksten lieten slechts een vermin
dering van de pachtprijs toe wanneer de pachter door de vorige oog
sten niet was schadeloos gesteld. Thans ontzegt het artikel 2 I de 
pachter het recht op vermindering zodra hij op om het even welke 
wijze vergoed is geworden. Bijgevolg komen de bedragen die de ver
zekeringsmaatschappijen uitbetalen eveneens in aanmerking. De 
wetgever vindt het zelfs evident dat de pachter zich laat verzekeren 
tegen de normale risico's. Hij moet immers zelf de gevolgen dragen 
van de nalatigheid om normale verzekeringen af te sluiten; de rechter 
kan de verpachter hiervoor niet aansprakelijk stellen (I). 

Doch hieruit volgt meteen dat de bepaling van artikel I769, 
tweede lid eveneens uit de nieuwe wet moest verdwijnen. 

De pachter was immers verplicht op de verminde,ring van de 
pachtprijs te wachten tot op het einde van de pacht, vermits de pacht
jaren met elkaar in vergelijking werden gebracht. Uit artikel 2 I moet 
immers afgeleid worden dat dit thans niet meer het geval is. De ver
mindering van de pachtprijs wordt per oogstjaar berekend en de 
pachter heeft hierop recht onmiddellijk nadat hij het verlies geleden 
heeft. . 

I 54· Het spreekt vanzelf dat de artikelen 39 en 40 van de wet 
op de verzekeringen van II juni I874 van kracht blijven. Deze bepa
lingen leggen enerzijds de te vergoeden waarde vast en voorzien an
derzijds dat de pachter slechts de betaalde premies van de verpachtet 
kan terugbekomen, wanneer de verzekeraar de vergoeding heeft uit
betaald. 

Het verdwijnen uit de tekst van de bepaling dat geen verminde
ring kan gevorderd worden zo de oorzaak van de schade reeds be
stand en bekend was toen de pacht werd aangegaan, heeft blijkbaar 
geen gevolgen. Het begrip van overmacht, waarvan sprake in artikel 
2I sluit logischerwijze dat soort oorzaken uit. · 

155. Tenslotte neemt het nieuwe artikel 22 de tekst over van het 
vroegere artikel 1772 B.W. ,De gevolgen van het gewone toeval, zoals 
hagel, bliksem of vorst, kunnen door een uitdrukkelijk beding ten 
laste van de pachter gebracht worden. De gevolgen van het buiten
gewone toeval, zoals de verwoestingen van de oorlog of een overstro
ming waaraan de streek niet gewoonlijk onderworpen is, kunnen niet 
te zijnen laste gebracht worden". 

(1) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 9-10. 
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HOOFDSTUK IX 

DE EXPLOITATIE VAN HET GEPACHTE GOED 

AFDELING I 

De vrijheid van exploitatie 

§ 1. Algemene beginselen 

156. De wettelijke regeling van de wijze van exploitatie is een 
van die domeinen in de pachtwet, die een merkwaardige evolutie heb
ben gekend. 

Oorspronkelijk werd het algemeen geldend princiep van het 
verbintenissenrecht toegepast; de partijen konden in valle vrijheid 
bepalen op welke wijze de verhuurde goederen zouden bebouwd wor
den. De enige tekst die verband hield met de exploitatie van het 
pachtgoed was artikel 1766 B.W. Dit artikel, dat op enkele wijzigingen 
na, de evolutie overleefd heeft en in het huidig artikel 29 is opgeno
men, verplichtte de pachter het bedrijf te voorzien van dieren en ge
reedschap en bij de bebouwing te handelen als een goed huisvader. 

De algehele vrijheid die aan de partijen werd gelaten om de 
wijze van exploitatie_ Y!l~_t_te __ stell~n is_ec:hter op een mislukking uit
gelopen. De noodzakelijke aanpassing van de Uitbatingsmethooeri 
werd geremd omdat de verpachters er zich toe beperkten bij iedere 
pachtvernieuwing de vorige overeenkomsten af te schrijven (1). 
Een eerste ingrijpen van de wetgever met het doel deze conservatieve 
toestand te doorbreken, geschiedde door de wet van 7 maart 1929. 
Alle bepalingen, die de vrijheid van de pachter inzake de wijze van 
bebouwing van de akkers of de beschikking over de hoeveprodukten 
beperkten, werden voor niet bestaande gehouden. De pachter moest 
echter wel het gepachte goed teruggeven in dezelfde staat van be
zaaiing als hij het bij zijn intreden gevonden had. 

De wet van 7 juli 1951 schrapt deze laatste beperking en behoudt 
het eerste princiep (2). Nochtans moet de aandacht gevestigd worden 
op het gebruik van de woorden omdat hieruit belangrijke gevolgen 
voortvloeien. Zowel de wetgever van 1929 als die van 1951 huldigden 
de vrijheid van de pachter met betrekking tot de bebouwing der akkers. 
Dit betekende dat diezelfde vrijheid van bebouwing niet gelden kon 
voor weiden. De verpachter kon dus wel de bebouwingswijze voor
schrijven voor de weiden, grasperken en beemden. Het scheuren van 

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DE CLERCK en M. SEVENs, nr. 236; -RaPPE, 
De pachtovereenkomst, nr. 30. 

(2) Art. 1766bis B.W. 
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weiden werd beschouwd als een verandering van de bestemming van 
het gepachte goed (1). 

157. De nieuwe wet gaat nog een stap verder en voert het prin
ciep van de volledige bebouwingsvrijheid door. Worden alleen als geldig 
behouden .,de bedingen van de pachtovereenkomst betreffende de 
teruggave van het gepachte goed in een staat van wisselbouw, vrucht
baarheid en zuiverheid, gelijkwaardig aan die waarin het zich bij de 
ingenottreding bevond, alsook de bedingen die het recht van beschik
king over de stalmest gedurende de pacht beperken, en de bedingen 
die het recht van beschikking over het stro van de laatste twee jaren 
beperken tot ten hoogste de helft" (2). 

158. De woorden wijze van bebouwing der akkers waaruit het 
verbod om weiden te scheuren werd afgeleid, worden in de nieuwe 
wet vervangen door de bewoordingen wijze van bebouwing van de 
gepachte grond. Het is van belang voor de draagwijdte van de be
bouwingsvrijheid de wijziging aan te stippen die door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aangebracht werd aan de tekst, die oor
spronkelijk door de Senaat aangenomen was (3). 

Deze tekst vermeldde immers uitdrukkelijk dat de bebouwings
vrijheid ook gold voor het scheuren van de weiden, die bestonden bij 
de ingenottreding van de pachter. Doch tegelijkertijd met deze uit
breiding werd een dubbele beperking ingevoerd. Het scheuren van 
weiden was niet meer toegelaten wanneer aan de pachter een geldige 
opzegging betekend was. Daarenboven kon de verpachter in de op
zeggingsbrief eisen dat het goed bij het verstrijken van de pacht in 
zijn oorspronkelijke staat zou hersteld worden. Naar aanleiding van 
de discussie van een amendement dat enkel tot doel had een verbete
ring aan te brengen aan de tekst van het tweede lid (4), heeft de 
Kamercommissie het probleem van het scheuren van weiden vanuit 
een ander standpunt bekeken. Hier wenste men een onderscheid te 
maken tussen enerzijds de goede weiden en anderzijds de gewone 
weiden, die geen schade lijden, wanneer zij gescheurd en terug be
zaaid worden. Doch men is blijkbaar gestuit op de moeilijkheid om 
een dergelijk onderscheid duidelijk in een tekst te formuleren en daar
om heeft men vrede genomen met een tussenkomst van de minister 
van landbouw, die de mening vooropzette dat het beter was de pachter 
te laten oordelen wat het meest renderend is, onder voorbehoud noch
tans dat hij gehouden is steeds te handelen als een goed huisvader (5). 

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 237 en aanvulling nr. 238: - Kluyskens, De con-
tracten, nr. 274, I. 

(2) Art. 1766bis B.W., art. 24, tweede lid van de nieuwe wet. 
(J) Bijlage biz. 94 bij Senaat, 1964-65, nr. 295. 
(4) K.v.v., 1965-66, nr. 95-3, biz. 9· 
(5) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 24. 
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§. 2. Gevolgen 

159. Het gevolg van het aanvaarden van deze zienswijze is echter 
geweest dat zowel de uitdrukkelijk geformuleerde machtiging om 
weiden te scheuren als de dubbele beperking zoals .die door de Senaat 
opgesteld werd, vervalt. Het scheuren van weiden wordt bijgevolg over
gelaten aan de beoo"rdelingsvrijheid van de pachter zelf die enkel be
perkt wordt door de verplichting te handelen als een goed huisvader. 
De gedragsregel wordt voorgeschreven door het nieuwe artikel 29, 
dat de tekst van artikel 1766 B. W. integraal overneemt. Hierin worqt 
de pachtontbinding als sanctie in het vooruitzicht gesteld zo deze 
pachter a.m. bij de bebouwing niet handelt als een goed huisvader 
of het gepachte goed voor een ander gebruik bezigt dan dit waartoe 
het bestemd was. Het vertrouwen dat door de wetgever in de feiten
rechter werd gesteld voor de oplossing van deze feitelijke en vaak 
kiese kwestie (1), wordt thans hernieuwd en de rechtspraak die in 
bepaalde concrete gevallen dit begrip omschreven heeft wordt be
vestigd (2). De aanpassing aan de gebruiken en de gewoonten van de 
streek, die het resultaat zijn van rijke ondervinding, zonder de ver
plichting deze op een onveranderlijke wijze te blijven naleven zo de 
toegepaste vernieuwing. wetenschappelijk en economisch verantwoord 
is, was reeds de algemene en theoretische omschrijving, die de pachter 
als leidraad voor· ogen moest houden, zo hij als eeh goed huisvader 
wilde handelen (3). Of de pachter bij het scheuren van weiden deze 
gedragsregel al dan niet eerbiedigt is een vraag die zich hierbij komt 
voegen. Zelfs het behoud van qe tekst van de Seriaat zou geen volledige 
oplossing gebracht hebben. Van meet at wenste de wetgever immers 
artikel 24 in verband te hrengen met de verplichting door artikel 29 
opgelegd (4). Gebruik maken van het recht door het oorspronkelijk 
tweede lid geboden, kori eveneens in strijd zijn met wat als een hande
ling van een goed hu1svader beschouwd werd. Aileen konden betwis
tingen vermeden worden omdat de verpachter in de opzeggingsbrief 
mocht eisen dat het goed bij het verstrijken van de pacht in zijn oor
spronkelijke staat zou hersteld worden. 

160. Sommige toestanden zullen gemakkelijk te beoordelen zijn, 
anderen echter kunnen aanleiding geven tot vaak uiteenlopende op
lossingen. Zo het in akkerland omgevormde deel een onbetwistbaar 
hogere rentabiliteit heeft dan het als weide opbracht, dan moet de 
handelwijze van de pachter uiteraard in strijd worden geacht met het 
beheer van een goed huisvader. 

(1) KLUYSKENs, De contracten, nr. 274· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 30. 
(3) KLUYSKENs, De contracten, nr. 274;.....,. A.P.R., Tw. Lqndpacht, nr.-238 ;.- RoPPE, 

De pachtovereenkomst, nr. 31; - R.P.D.B., Tw. Bail d ferme, nr. 16. 
(4) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 30. 



_I 

Naar onze mening lijkt het voor de hand te liggen dat de pachter 
geen weiden meer mag scheuren zodra hem een geldige opzegging 
betekend is. De korte tijdspanne waarover hij nag beschikt verhindert 
dat het argument van de rentabiliteitsverhoging van het pachtgoed 
zou ingeroepen worden. Voor de verpachter is het daarenboven van 
belapg dat het bedrijf gedurende de opzeggingsperiode hetzelfde uit
zicht behoudt. 

161. Het zal echter delicater zijn een oplossing te geven aan een 
vordering ingesteld door de verpachter die beweert benadeeld te zijn, 
omdat een pachter, gebruik makend van de vrijheid van exploitatie, 
al de weiden heeft gescheurd om zich toe te leggen op een van de ge
specialiseerde teelten die onder toepassing van de pachtwet vallen. 

Een economisch verantwoorde handelwijze kan zelfs tot gevolg 
hebben dat het bedrijf moeilijk in zijn oorspronkelijke toestand terug 
te brengen Is, tenzij met grote inspanningen en hoge kosten. · T och 
kan men er deze pachter geen verwijt van maken dat hij zich niet als 
een goed huisvader gedragen heeft of dat hij de bestemming van het 
goed veranderd heeft. Hij heeft niets anders gedaan dan de eisen van 
een snelle evolutie na te komen door modernisering van exploitatie, 
en methoden, hetgeen de nieuwe pachtwet, tegelijkertijd met een 
grotere bestaanszekerheid, wil nastreven. Evenmin kan men beweren 
dat deze pachter geen onderscheid gemaakt heeft tussen de goede 
weiden en de gewone weiden (1). 

Hij heeft de rentabiliteit van het bedrijf opgedreven op een: wijze 
die niet Iauter willekeurig is geschied. Zo de teelten door het toepas
singsgebied van de pachtwet als landbouwbedrijvigheid aangezien 
worden, kan men oak niet zeggen dat hij de bestemming van het goed 
veranderd heeft. 

162. Bij artikel 24 werd, op initiatief van de Kamer van volks
vertegenwoordigers, een derde lid toegevoegd, dat de bewegingsvrij
heid van de pachter waarborgt, niet op het- gebied van de wijze van 
exploitatie doch eerder inzake. bedrijfsuitbreiding. 

Ter bestrijding van het vermelden van verouderde formules in 
de pachtovereenkomst, - hetzelfde conservatisme dat de evolutie in 
de wetgeving sedert 1929 noodzakelijk maakte- ontneemt de wetge
ver thans alle bestaansrecht aan ,de bedingen die de verpachter ver
bieden andere goederen in pacht te nemen, dan de goederen waarop 
de pachtovereenkomst -betrekking heeft" (2). Dergelijke verbodsbe
palingen worden zeker als onaanvaardbaar aangezien op een ogenblik 
dat gepoogd wordt bedrijven te groeperen en de oppervlakte ervan 
uit te breiden (3). 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 24. 
(2) Artikel 24, derde lid. 
(3) K.v.v., 1965-66, nr. 95-3, blz. 10 en nr. 95-6, qlz. 24. 
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AFDELIN'G 2 

Het uitvoeren van werken door de pachter 

§ 1. Algemeen beginsel 

163. Het kan niet ontkend worden dat de regelen opgenomen in 
artikel 1778 B.W., in verband met bet optrekken van gebouwen en 
bet uitvoeren van werken op bet pacbtgoed, nogal ingewikkeld waren. 
Artikel 1778 B.W. dat tegelijkertijd bandelde over de beplantingen 
en over de vergoedingen die voor de werken en de beplantingen ken
den gevorderd worden, was lang en weinig overzicbtelijk. De wetge
ver beeft zowel in de vorm als in de inboud vereenvoudiging nage
streefd. De lange tekst werd vervangen door verscbillende kortere 
artikelen in een logiscbe volgorde. De bepalingen die betrekking beb
ben op bet opricbten van gebouwen en bet uitvoeren van werken zijn 
opgenomen in de artikelen 25, 26 en 27. 

Docb de inboud zelf beeft grondige wijzigingen ondergaan. Het 
artikel 1778, § I B.W. voorzag een verscbillende bebandeling naarge
lang de werken waren uitgevoerd met of zonder de toestemming van 
de verpacbter of de macbtiging van de recbter. In bet eerste geval, 
kon de pacbter de werken of gebouwen zonder akkoord van de ver
pac:bter lliei ~E!gn_E~lJ!~n.~~~!jl de verpacbter dit evenmin vanwege 
de pacbter eisen kon. In bet tweede-g-evcil koii cfepacliter an: everimin 
op eigen gezag doen, docb aan de verpacbter werd de keuze gelaten, 
betzij de wegruiming door de pacbter te vorderen, betzij deze werken 
te bebouden, mits betaling van een vergoeding (1). 

Dit onderscbeid beeft de wetgever vervangen door een verbod, 
geformuleerd in artikel 25, tweede lid, de gebouwen en de werken weg 
te ruimen. Dit verbod geldt zowel voor de pacbter die daartoe niet kan 
overgaan zonder toestemming van de verpacbter, als voor deze laatste, 
die de wegruiming door de pacbter niet eisen kan. De nieuwe bepaling 
beeft daarenboven een gebiedend karakter en alle overeenkomsten of 
bedingen, die de toepassing ervan ongedaan wil maken, worden voor 
niet bestaande gebouden (artikel 56, tweede lid). Daarbij komt nag 
dat dit artikel in algemene bewoordingen opgesteld is, zodat de pacb
ter bv. de gebouwen niet mag afbreken en dezelfde toestand berstellen 
die bij de ingenottreding hestand. Wenst de pacbter dit wel te doen, 
dan moet hij biervoor een toestemming van de verpacbter bebben. 
Deze uitzondering beboort dan tot de vrijbeid van overeenkomst en 
kan slecbts toegepast worden voor die gebouwen en werken waarvoor 
een overeenkomst tussen partijen bereikt werd. 

164. Het spreekt vanzelf dat een dergelijk breed opgevatte be
paling bet bestaan van een andere regel veteist die duidelijk omscbrijft 

(1) Zie hieromtrent, A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 269 e.v. 



welke gebouwen en welke werken van deze speciale bescherming ge
nieten. Dit is des te meer nodig daar de verpachter bij het einde van 
de overeenkomst zal gehouden zijn een vergoeding te betalen voor de 
door de pachter opgetrokken gebouwen en uitgevoerde werken. 

Het artikel I778, §I, I 0 , eerste lid B.W. kende aan de pachter het 
recht toe die gebouwen op te trekken en die werken uit te voeren die 
dienstig zijn voor de exploitatie en met de bestemming ervan stroken. 
De nieuwe tekst voert tegelijkertijd een uitbreiding en eeh beperking 
in. ,Behalve in geval van geldige opzegging, aldus artikel 25, heeft 
de pachter het recht de gebouwen op te trekken en alle werken uit te 
voeren die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid van het gepachte 
goed of dienstig zijn voor de exploitatie van dat goed, en die stroken 
met de bestemming ervan". 

Voor het artikel I778 B.W. werden alleen de gebouwen en wer
ken aanvaard, die, bekeken vanuit de gezichtshoek van de technische 
exploitatie van de hoeve, nuttig waren, terwijl die gebouwen en wer
ken die het genot van het verpachte goed op het oog hadden, uitge
sloten waren (I). 

De nieuwe tekst vermeldt nu eveneens een tweede doel, namelijk, 
de werken die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid van het ge
pachte goed. 

165. Nochtans werd een beperking ingelast. Het recht, dat aan de 
pachter wordt geboden, kan niet meer uitgeoefend worden zodra een 
geldige opzegging betekend is. Het wegvallen van de verschillende re
gitnes die in artikel 1778 B.W. van toepassing waren, heeft deze be
perking noodzakelijk gemaakt. Het onderscheid immers in de gevol
gen naargelang de werken verricht werden met of zonder toestemming 
bestaat niet meer, en de keuze waarover de verpachter beschikte bij 
het einde van de pacht, zo er geen toestemming of machtiging ver
leend werd, werd eveneens geschrapt. Trouwens de korte periode 
waarover de pachter in geval van geldige opzegging over het bedrijf 
nog beschikken kan, is op zich zelf reeds in strijd met de voorwaarden 
van nuttigheid voor de exploitatie of de noodzakelijkheid voor de be
woonbaarheid. 

Doch buiten deze beperking is de pachter volkomen vrij de wer
ken uit te voeren en de gebouwen op te richten waarvan in artikel 25 
sprake is. De verpachter kan er zich enkel tegen verzetten zo de pach
ter de voorwaarden en de draagwijdte van deze machtiging te buiten 
gaat. De intentie van de verpachter om na de pachtperiode de opge
richte gebouwen af te breken en van het bedrijf bouwgrond te maken, 
kan niet als geldige reden van verzet gelden. Ook in dit geval heeft 
de pachter recht op de vergoeding die voorzien is. Evenmin bestaat 
er een restrictie voor de pachtgronden die in de voorwaarden vereist 

(I) Senaat, I947-48, nr. ISS, biz. 9· 
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door artikel 6 (r) als bouwgronden of als gronden bestemd voor in
dustriele doeleinden moeten aangezien worden. Wel zal hier in het 
bijzonder moeten nagegaan worden, of de vereisten van nuttigheid 
voor de exploitatie of noodzakelijkheid van bewoonbaarheid wel dege
lijk voorhanden zijn. 

§ 2. Draagwijdte van de toepassingsvoorwaarden 

A. EERSTE CATEGORIE: GEBOUWEN EN WERKEN DIENSTIG VOOR DE 
EXPLOIT A TIE 

i66. Welk is de draagwijdte van de voorwaarden waaraan dit 
recht onderworpen is? De eerste categorie nl. de gebouwen en de 
werken die. dienstig zijn voor de exploitatie van het goed en met de 
bestemming ervan stroken, werd reeds door de rechtsleer en recht
spraak omschreven. Het gaat om nieuwe gebouwen en werken en niet 
om verbeteringen die aangebiacht worden aan de reeds bestaande. 
De opsomming van de meest voorkomende gevallen heeft dit onder
scheid verduidelijkt. Deze nieuwe gebouwen en werken moeten daar
enboven voor de technische exploitatie een onbetwistbaar nut hebben 
en met de bestemming van het pachtgoed overeenkomen. Deze beper
king wordt beschouwd als een rechtstreeks gevolg van de verplichting 
te handelen als een goed huisvader (2). De twee vereisten, de nuttig
heid der werken en de bestemmingsgerichtheid, moeten tegelijkertijd 
gerealiseerd zijn, wil het optrekken van gebouwen of het uitvoeren 
van werken beantwoorden aan de bedoeling die door artikel 25 nage
streefd wordt. Wanneer slechts een van beide doelstellingen bereikt 
is, kan artikel 25 niet ingeroepen worden. Zo bv. het bouwen van een 
grote schuur op een weinig belangrijk bedrijf onbetwistbaar nuttig is, 
kan ze moeilijk als bestemmingsgericht beschouwd worden. Spijts 
alle nadere omschrijving vanwege de wetgever, zal de appreciatie een 
zuivere feitenkwestie blijven die slechts aan de hand van talrijke 
gevallen, door de rechtspraak behandeld, een houvast zal vinden. 
Wel heeft de wetgever nieuwe richtlijnen gegeven, die voor de zin 
waarin de oplossing moet gezocht worden, onmisbaar zijn. De beide 
elementen, de nuttigheid en de bestemmingsgerichtheid moeten wel 
degelijk. gecumuleerd worden, doch de feitenrechter moet rekening 
houden met het eigen karakter van deze elementen. 

167. Het begrip van de nuttigheid van de werken moet gezien 
worden als een evolutief gegeven. Ook dit stemt overeen met de doel
einden die de nieuwe wet nastreeft: de pachter namelijk het middel 
ter hand stellen om alle aanpassingen aan te brengen die de evolutie 

(1) Zie hoven, nr. 62 e.v. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 269-270;- RaPPE, De pachtovereenkomst, nr. 51. 
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van de landbouwtechniek vereist. Hieruit volgt logischerwijze dat de 
werken of gebouwen, die om deze redenen worden uitgevoerd, een 
positieve bijdrage tot de exploitatie moeten zijn. Enkel en alleen wat 
het pachtgoed op landbouwtechnisch gebied verbetert, beantwoordt 
aan de juiste interpretatie van artikel 25. Ter verduidelijking van de 
noodzakelijkheid om het bedrijf aan de evolutie aan te passen heeft 
de wetgever een voorbeeld gegeven : vroeger was men van oordeel 
dat een stal best met afzonderlijke kooien was voorzien. Op dit ogen
blik geeft men de voorkeur aan een loopstal. In bepaalde gewesten 
verkiest men zelfs een open stal op de weide en blijven de dieren be
stendig buiten (1). Het evolutief element in het nuttigheidsbegrip 
wordt dan oak in die zin beperkt. Alle andere uitgaven a.m. diegene 
die enkel betrekking hebben op het persoonlijk nut van de pachter 
of de luxe-uitgaven moeten geweerd worden, oak wanneer ze een ver
betering of meerwaarde voor het eigendom betekenen. 

Zo het evolutief karakter dat aan dit begrip wordt toegekend een 
belangrijk middel is om een · grotere rentabiliteit te bereiken, voor de 
oplossing van betwistingen zal het een moeilijkheid te meer zijn. De 
eigenaar mag zelf het ogenblik kiezen om de nuttigheid van de werken 
of de gebouwen te Iaten beoordelen; Hij kan dit Iaten doen bij de aan
vang van de werken of bij de beeindiging van de pacht. Nochtans is 
het geraadzaam de betwiste werken te Iaten beoordelen bij het einde 
van de pacht, omdat de nuttigheid ervan dan duidelijker zal blijken. 
Het is niet uitgesloten dat bepaalde ontworpen werken bij de aanvang 
nuttig zullen blijken te zijn, terwijl bij het einde van de pacht deze 
mening zal moeten herzien worden. Bij het einde van de pachtover
eenkomst zullen deze gebouwen en werken daarenboven volledig of 
gedeeltelijk afgeschreven zijn, hetgeen belangrijk is voor de vaststel
ling van de vergoeding, verschuldigd door de verpachter, zeals die 
door artikel 26 geregeld wordt (2). 

168. Het element van de bestemming integendeel moet als een 
statisch gegeven gei:nterpreteerd worden. De bestemmingsgerichtheid 
is het constante element in het bedrijf waardoor de nuttigheid be
grensd wordt. Elk pachtgoed heeft zijn eigen onveranderlijk karakter, 
het heeft een bepaalde uitgestrektheid die geen wijzigingen ondergaat, 
het bestaat enkel uit cultuur of is daarenboven al dan niet geschikt 
voor een min of meer uitgebreide veeteelt (3). Hier moet nochtans 
de aandacht gevestigd worden op een wijziging, die wordt aange
bracht. De term karakter in de voorbereidende werken heeft blijkbaar 
een andere betekenis dan dit bet geval was in de wet van 7 juli 1951. 
Tat op heden werd voorgehouden dat een pachter die Iauter wei den 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 31. 
(2) Ibidem. 
(3) Ibidem. 
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huurt, geen serres voor groententeelt mocht bouwen omdat die wer
ken in strijd werden geoordeeld met de bestemming van het goed (1). 
Het feit dat de pachter nu wel de weiden mag scheuren binnen de 
beperkingen hierboven gegeven, laat het bouwen van serres wel toe, 
zo de pachter zich op groententeelt wil toeleggen en zonder dat dit 
als een verandering beschouwd wordt. Dank zij de uitbreiding van 
het toepassingsgebied genieten de gronden die aangewend worden 
voor groententeelt, bloementeelt en teelten onder glas eveneens van 
de bescherming van de pachtwet. Het wil ons voorkomen dat de ge
bouwen en werken die de pachter opricht of uitvoert ingevolge de 
wijziging die hij aanbrengt aan het goed binnen het gebied van de 
pachtwet en binnen het kader van zijn vrijheid over de exploitatie
wijze, eveneens onder toepassing van artikel 25 vallen. Hierop maken 
natuurlijk uitzondering, de beperkingen die artikel 28 oplegt in ver
band met bepaalde aanplarttingen (2). 

169. Naast de eerste constante in het statisch gegeven, is er een 
tweede waarmede rekening moet gehouden worden. Deze heeft be~ 
trekking op de uitgestrektheid van het pachtgoed, m.a.w. het deel van 
het bedrijf dat aan een en dezelfde eigenaar toebehoort. Het spreekt 
van zelf dat de eigenaar van de hoevegebouwen en een klein erf de 
kosten niet moet dragen van gebouwen en werken door de pachter 
uitgevoerd en die berekend zijn op het volledige-bedrijf -waarvan een 
deel aan andere eigenaars gepacht wordt. De uitbreiding van de bouw
werken op een deel van het bedrijf dat aan een eigenaar toebehoort, 
wordt hier gerechtvaardigd door de uitbreiding van het bedrijf die de 
pachter heeft nagestreefd. De ~itbreiding wordt integendeel gecondi
tioneerd door het pachtgoed zelf (3). Deze beperking wordt gedic
teerd door de logica. De investering op dit deel van het gehele door 
de pachter uitgebreide bedrijf, heeft geen nut en betekent geen meer
waarde voor het deel dat aan de eigenaar toebehoort. 

B. TWEEDE CATEGORIE: GEBOUWENEN WERKEN NOODZAKELI]K VOOR 
DE BEWOONBAARHEID 

170. Tot de tweede categorie, voorzien in artikel 25, behoren die 
gebouwen en werken, die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid 
van het gepachte goed. Het feit dat veel pachterswoningen in slechte 
staat van onderhoud verkeren, heeft de wetgever ertoe gebracht deze 
categorie van gebouwen en werken aan de vroeger bestaande tekst toe 
te voegen (4). 

Er moet echter gewaarschuwd worden voor een verkeerde inter-

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 270. 
(2) Zie verder nr. 181 e.v. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 32. 
(4) Ibidem. 



pretatie waartoe de tekst van artikel25 aanleiding kan geven. Bij lezing 
zou men kunnen besluiten dat voor de gebouwen en de werken in 
verband met de bewoonbaarheid enkel vereist wordt dat ze noodza
kelijk moeten zijn, terwijl het nut en de bestemmingsgerichtheid be
trekking hebben op gebouwen en werken in verband met de exploi
tatie. 

Het is de wil van de wetgever geweest dat de toepassing onder
worpen wordt aan drie voorwaarden. Niet alleen moeten de werken 
noodzakelijk zijn, bovendien worden de voorwaarden van nuttigheid 
en bestemmingsgerichtheid behouden. Deze interpretatie, vermeld in 
het verslag van de Senaat (r), wordt door de Kamer overgenomen (2). 

171. Nochtans zullen de criteria van nuttigheid en bestemmings
gerichtheid verschillend zijn naargelang zij betrekking hebben op het 
landbouwbedrijf of de waning. Het is evident dat deze begrippen, toe
gepast op de werken aan de waning niet het karakter van landbouw
technische verbetering zullen moeten vertonen, zoals dit voor de ex
ploitatie wel vereist is. Eerder moet o.i. onder nuttigheid van de uit 
te voeren werken begrepen worden, hetgeen de bewoonbaarheid, die 
overeenkomt met de levenswijze van een landbouwersgezin en die de 
eenheid van exploitatie en de ermede gepaard gaande bewoonbaarheid 
het dichtst benadert. Het begrip van nuttigheid behoudt hier eveneens 
zijn evolutief karakter en zal dus wijzigingen ondergaan naar gelang 
nieuwe levenswijzen ingang vinden en algemeen aanvaard worden. 
De voorwaarde van de bestemmingsgerichtheid, hier uitgelegd zoals 
die in verband met exploitatie wordt gei:nterpreteerd, verliest zeer 
veel, om niet te zeggen alle betekenis. Immers, welke oo.k het karakter 
of de uitgestrektheid van het bedrijf mag zijn, de behoeften van leef
baarheid in een waning ondergaan daarom geen veranderingen en zij 
moeten beantwoorden aan dezelfde normen en vereisten van comfort, 
die heden ten dage algemeen aanvaard worden. Trouwens, de waarde 
van dit begrip vermindert nag meer omdat een derde voorwaarde ver
eist wordt, nl. dat de werken noodzakelijk moeten zijn. Onder nood
zakelijke werken client verstaan te worden, die werken, die de bewoon
baarheid van de waning verbeteren. De omschrijving die aan dit be
grip gegeven wordt, heeft voor gevolg dat naar objectiviteit gestreefd 
wordt. Het subjectieve element, zoals de persoonlijke smaak van de 
pachter of zijn eigen behoeften, speelt geen rol bij de beoordeling. 
Als criterium kan enkel aanvaard worden de staat van bewoonbaarheid 
in verband gebracht met de normaal geldende vereisten van een wa
ning in deze tijd (3). 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 32. 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 24. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 32. 



Het is uiteraard onmogelijk om op een duidelijke manier deze 
drie toepassingsvoorwaarden · te omschrijven en te ontleden, en voor 
alle concrete gevallen een oplossing te geven. Niemand kan daaren
boven beletten dat de appreciatie tot verschillende en soms tegen
strijdige resultaten zal leiden. Het is de opdracht van de rechtspraak 
binnen de zeer algemene omschrijving, tot een zekere eenheid in. de 
beoordeling te komen. 

172. Volledigheidshalve moet er toch op gewezen worden dat de 
rechten die artikel 25 aan de pachter geeft, geen afbreuk kunnen doen 
aan het bestaan van een erfdienstbaarheid nori dedificandi. Vermits 
geen toestemming van de verpachter, noch machtiging van de recht
bank vereist is, is de pachter zelf er toe gehouden hieromtrent in
lichtingen in te winnen, en kan de verpachter niet meer tot schade
loosstelling veroordeeld worden, zo hij de pachter hiervan niet in 
kennis heeft gesteld, een gevaar dat onder het vorige regime niet denk
beeldig was (1). 

Het is overbodig hier aan toe te voegen dat artikel 25 niet de 
bedoeling heeft afbreuk te doen aan de wetgeving inzake ruimtelijke 
ordeping en stedebouw. 

AFDELING 3 

De vergoeding verschuldigd voor de gebouwen en de werken 

§ 1. lndeling, aard en grondslag van de vergoeding 

173. De artikelen 26 en 27 van de nieuwe pachtwet handelen 
over de vergoeding, die voor de gebouwen en de werken moet uitbe
taald worden. 

Bij de bespreking van artikel 25 werd eraan herinnerd dat het 
onderscheid van behandeling, door artikel 1778 B.W. voorgeschreven, 
naargelang deze gebouwen en werken met of zonder toestemming of 
machtiging uitgevoerd waren, door de nieuwe wet ongedaan is ge
maakt. De gebouwen en werken, die bij toepassing van artikel 25 
werden opgericht, mogen door geen van beide partijen weggeruimd 
worden na het einde van de pachtovereenkomst. Deze grondige ver
andering aan de vroegere toestand aangebracht, heeft echter aileen 
betrekking op de vrijheid van de pachter, om zijn bedrijf uit te rusten 
met het oog op een rationele exploitatie, binnen de grenzen, door 
artikel 25 zelf vastgelegd. Eenmaal echter dat het probleem van de 
vergoeding voor deze werken gesteld is, blijft het onderscheid behou
den. Het bedrag van de vergoeding wordt op een andere manier here-

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 270. 



kend naargelang de verpachter zijn toestemming gegeven heeft of 
machtiging bekomen werd van de rechter enerzijds, en de pachter zelf 
zonder toestemming of machtiging deze werken heeft uitgevoerd ander
zijds . 

. I74· Een eerste belangrijke wijziging komt tot uiting wanneer de 
vroegere en de nieuwe tekst met elkaar vergeleken worden. Deze wij
ziging betreft namelijk het gebiedend karakter van de regeling zoals 
die door de wetgever thans is vastgelegd. Het artikel I778, § I, I 0 , 

zevende lid huldigde het princiep dat de verpachter er toe gehouden 
was, de vergoeding te betalen die de partijen bij overeenkomst hadden 
vastgesteld. Slechts bij gebreke van een overeengekomen bedrag, 
werd de verpachter verplicht de waarde van de gebouwen en de wer
ken te vergoeden, op de wijze zoals bepaald in dat artikel (I). Demo
gelijkheid om bij onderling akkoord de vergoeding vast te stellen is 
uit de nieuwe tekst verdwenen. 

De regeling die thans in de plaats komt, verliest haar karakter 
van aanvulling, die tot nu toe aangepast werd voor het geval de par
tijen geen gebruik hadden gemaakt van hun contractuele vrijheid. 

De nieuw ingevoerde bepalingen moeten in ieder geval geeer
biedigd worden. Artikel 26 is immers opgenomen in de opsomming 
van artikel 56 dat alle overeenkomsten, waarbij de pachter afstand doet 
van de hem toegekende rechten, voor niet bestaande houdt. Dit be
tekent echter niet dat iedere vrijheid van overeenkomst verhinderd 
wordt, doch de ruimte die hierdoor overblijft is duidelijk afgelijnd 
door een absoluut geldende minimum- en maximumgrens. 

I75· Een derde aspect in het nieuw artikel 26 dat de aandacht 
verdient is de wijze waarop de grondslag voor de vergoedingsbegroting 
uitgedrukt wordt. Artikel I778, §I, 1°, zevende lid legde de verpachter 
de verplichting op een vergoeding te betalen die overeenstemde ,met 
de waarde van de werken op dat tijdstip - d.w.z. bij het einde van 
het gebruik - gelet op de bestemming van het gepachte goed en met 
inachtneming van de ouderdom der werken". Deze tekst werd om
schreven als de waarde die de pachter werkelijk achterlaat in de ex
ploitatie op het ogenblik dat hij deze verlaat (2). Een minder vage 
interpretatie schonk meer aandacht aan de verplichting de waarde van 
de gebouwen en de werken te zien in het licht van de bestemming 
van het pachtgoed. Dit leidde logischerwijze tot het begrip van de 
objectieve nuttigheid van de gebouwen en de werken voor de exploi
tatie van het pachtgoed. Als basis voor de vergoedingsbegroting werd 
de nuttigheid dus enkel gezien in functie van het bedrijf en niet van
uit het standpunt van de pachter, hetgeen de waardebepaling zou her-

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 274; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 53· 
(2) RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 53· 
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leid hebben tot een appreciatie op grand van subjectieve elementen (I). 
In artikel 26 wordt bepaald dat de pachter, die de kosten van de ge
bouwen en de werken heeft gedragen, recht heeft op een vergoeding 
die gelijk is aan de waardevermeerdering welke het goed daardoor ver
kregen heeft. Bij nadere ontleding, en vooral tengevolge van de uitleg 
die de wetgever zelf heeft verstrekt, blijkt dat dit begrip in niets ver
schilt van wat tot nu toe toegepast werd. Het gaat enkel om een nieuwe 
formulering. De wetgever zelf gebruikt de term nuttigheidswaarde (2). 
V ermits het hier vanzelfsprekend te doen is om de nuttigheidswaarde 
van de gebouwen en de werken opgericht en uitgevoerd op het pacht
goed, waarvan de overeenkomst een einde neemt, wordt uiteraard de 
objectieve nuttigheid bedoeld. De rechtsleer had dit begrip reeds af
geleid uit de bestemming van het pachtgoed, waarop de te vergoeden 
werken waren verricht. Als van zelf komt men opnieuw terecht bij 
de twee elementen vereist voor de toepassing van artikel 2 5 nl. de 
nuttigheid en de bestemmingsgerichtheid. De pachter kan immers van 
het hem toegekende recht slechts gebruik maken, mits de uit te voeren 
werken aan deze twee vereisten beantwoorden, zodat de vergoeding 
slechts kan opgevorderd worden indien tegelijkertijd de nuttigheid en 
de bestemmingsgerichtheid van de achtergelaten gebouwen en wer
ken voor het vrijgekomen pachtgoed een waardevermeerdering ople
veren. 

Deze waardevermeerdeiing- wordein: de tekst va:n--artikel 26, -I 0 ; 

eerste lid aangekondigd als de principiele grondslag voor de vaststel
ling van de vergoeding. Dit betekent echter niet dat zij het uit te keren 
bedrag onveranderlijk bepaalt. In verschillende gevallen wordt hetzij 
hiervan afgeweken hetzij door een andere norm een beperking op
gelegd. 

§ 2. Criterium en vaststelling van de vergoeding 

176. Hierboven werd reeds genoteerd dat het onderscheid tussen 
met of zonder toestemming of machtiging opgerichte gebouwen en 
uitgevoerde werken behouden blijft voor het bepalen van de vergoe
ding. De eerste hypothese behandelt drie gevallen op gelijke voet : 
de pachter heeft ofwel schriftelijke toestemming bekomen van de ver
pachter, ofwel is hij in het bezit van een machtiging van de vrederech
ter, ofwel is het verpachte goed belast met een vruchtgebruik en de 
pachter heeft de schriftelijke toestemming bekomen en van de vrucht
gebruiker en van de blote eigenaar. 

Het eerste geval, de schriftelijke toestemming van de verpachter, 
is uit artikel 1778 B.W. overgenomen. Wat echter de machtiging van 
de vrederechter betreft, heeft de wetgever nadere uitleg willen ver-
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(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 33· 



strekken. Het verzoek moet - dat spreekt van zelf- gedaan worden 
door de pachter en hierbij is een beschrijving van de uit te voeren 
werken alsmede een raming van de kosten te voegen. De bedoeling 
van het verstrekken van deze inlichtingen is gelegen in de bezorgdheid 
om achteraf alle betwistingen te vermijden. Alvorens de vrederechter 
zich uitspreekt, moet hij het advies inwinnen van de bevoegde ambte
naar van het ministerie van landbouw, die nagaat of de geplande wer
ken wel degelijk beantwoorden aan de voorwaarden door artikel 25 
gesteld (I). 

Heeft men nu te doen met een van voorrnelde gevallen, dan be
paalt de nuttigheidswaarde het bedrag van de vergoeding. Dit criteri
um is de maximumgrens. De nuttigheid zal moeten vergoed worden, 
oak wanneer ze voor een grater bedrag wordt gewaardeerd, dan wat 
de pachter voor de werken of de gebouwen betaald heeft. Wordt in
tegendeel de nuttigheidswaarde geschat op een bedrag dat beneden 
de werkelijk uitgegeven kosten ligt, dan dienen de betaalde kosten als 
grondslag voor de vergoeding en geldt dit als een minirnumgrens. 
Ten einde te ontsnappen aan berekeningsmoeilijkheden waartoe de 
waardevermindering ingevolge de ouderdom van de gebouwen en de 
werken aanleiding kan geven, heeft de wetgever een forfaitair af
schrijvingsquotient opgelegd die op 4 % per jaar is vastgesteld. De 
afschrijving moet zowel van het bedrag der nuttigheidswaarde als van 
dat der kosten afgetrokken worden (2). 

I 77. Heeft de pachter de gebouwen en de werken opgericht of 
uitgevoerd zonder machtiging of toestemming, dan bepaalt de nuttig
heidswaarde eveneens het bedrag van de vergoeding, doch het bedrag 
hiervan mag nooit hager zijn dan ,hetgeen de pachter tijdens de laatste 
drie jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke 
goederen die hij van dezelfde verpachter in pacht had" (art. 26, I 0 , 

vijfde lid). De pachtsom die voor de berekening van deze grens in 
aanmerking komt, is het bedrag dat als huur betaald wordt, voor die 
goederen die door de pachter aan dezelfde eigenaar gepacht worden, 
en deel uitmaken van dezelfde exploitatie waartoe die goederen be
horen. Deze tekst werd alleen om redenen van duidelijkheid in het 
artikel opgenomen. In werkelijkheid is hij overbodig verrnits de ver
eiste van de bestemmingsgerichtheid betekent dat bij het uitvoeren 
van werken rekening moet gehouden worden met de uitgestrektheid 
d.w.z. met dat deel van een bedrijf dat aan een en dezelfde verpachter 
toebehoort (3). 

I78. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft een speciale 
regeling ingelast voor het geval de pacht een einde neemt op initiatief 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 26. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 32-33. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 33· 



van de pachter. De basis van de vergoedingsberekening is bier op
nieuw de nuttigheidswaarde of de werkelijk gedane kosten, zo deze 
laatste hoger zijn. Telkens moet het forfaitair afschrijvingsquotient 
van 4 % in mindering worden gebracht. Nochtans zal dit bedrag ,niet 
hoger mogen zijn dan hetgeen de pachter tijdens de laatste vijf jaren 
in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen 
die hij van dezelfde eigenaar in pacht had" (art. 26, r 0 , derde lid). 

I79· De tekst van artikel26 werd op initiatief van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers verder uitgebreid met een tweede deel waar
in aan de pachter de mogelijkheid wordt geboden om, tot zekerheid 
van de schuldvordering, die hij ingevolge het oprichten van gebouwen 
en het uitvoeren van werken bekomt, een hypothecaire inschrijving te 
nemen op de percelen waarop de gebouwen en werken werden uitge
voerd. 

In feite wordt sub 2 van artikel 26 het princiep opgenomen dat 
vermeld was in artikel I778, § I, 2°, vijfde lid B.W. en verder is uit
gewerkt door het K.B. van 30 oktober I956. De wetgever heeft hierin 
niet enkel een middel gezien om het recht van de pachter op vergoe
ding veilig te stellen. Van bij het bekomen van de toestemming of 
machtiging, kan de pachter hiertoe overgaan, hetgeen hem toelaat zijn 
bevoorrechte schuldvordering in waarborg te geven ten einde de nodi
ge kredieten tot financiering van de bouwplannen te bekomen (I). In 
feite moet deze tekst gerangschikt worden bij de voorrechten zodat 
het volstaat in dit verband te verwijzen naar studies over dit onder
werp (2). 

I So. Het laatste artikel, dat handelt over de gebouwen en de 
werken, bevat de tekst van artikel I778, § I, I 0 , negende lid B.W. 
thans overgenomen in artikel 27. Zo de verpachter de kosten draagt 
van de gebouwen en werken die met toestemming van de pachter zijn 
uitgevoerd, heeft hij recht op verhoging van de pachtprijs. Deze ver
hoging geschiedt in de mate 11ls door de partijen is overeengekomen 
of door de rechter wordt bepaald. 

AFDELING 4 

De aanplantingen 

I 8 r. De regelen betreffende de beplantingen, die door de pachter 
en de verpachter kunnen verricht worden, zijn bij iedere belangrijke 
herziening van de pachtwet ter sprake gekomen. De wet van 7 maart 
I 929 vermeldde in een en dezelfde tekst, het recht om beplantingen 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 26. 
(2) Zie o.m. : A.P.R., Tw. Voorrechten, door R. DERIJCKE, nr. 327 e.v. 
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aan te leggen, gebouwen op te richten en werken uit te voeren. De 
wijze waarop dit recht kon uitgeoefend worden, was dezelfde voor de 
drie gevallen. 

De wet van 7 juli I95I maakt echter een onderscheid omdat de 
waardevermeerdering die ontstaat door het oprichten van gebouwen, 
en het uitvoeren van werken uitsluitend het gevolg is van de daad van 
de pachter, terwijl de beplantingen voor een aanzienlijk deel het werk 
zijn van de natuur en van de grand, eigendom van de verpachtef (I). 

De meest ingrijpende verandering die thans wordt aangebracht, 
heeft betrekking op de fruitboomaanplantingen. De herziening heeft 
immers tot doel zowel aan de pachter als aan de verpachter waarbor
gen te geven. Inzonderheid moet de pachter beseffen dat het om een 
belangrijke aangelegenheid gaat (2). 

I 82. Dit is echter niet de enige wijziging die aandacht verdient. 
Opvallend in de nieuwe tekst is het onderscheid dat gemaakt wordt 
naargelang het initiatief tot .beplanting uitgaat van de verpachter of 
van de pachter, en de gevolgen die hieruit voortvloeien. Het artikel 
I778, § I, 2°, eerste lid B.W. bepaalde enkel dat ,geen beplanting 
met hoog- of laagstammige fruitbomen of met bosbomen mocht ge
schieden dan krachtens een schriftelijke overeenkomst tussen ver
pachter en pachter". Tot nu toe gold een principieel verbod waarvan 
de beide partijen, mits schriftelijk akkoord, konden afwijken. 

Het artikel 28 maakt aan deze gelijke behandeling een einde. Het 
relatieve verbod, dat artikel I778 B.W. in hoofde van de verpachter 
had ingevoerd, verdwijnt. Thans geldt een absoluut verbod, en alle 
contractuele afwijkingen worden onmogelijk gemaakt. ,De verpach
ter mag geen bomen planten, tenzij voor het vervangen van hoog- of 
laagstammige fruitbomen, voor het vervangen van bosbomen in de 
weiden en voor de beplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewa
ring van het goed" (art. 28; eerste lid). De rechter kan geen machti
ging geven om dit verbod ongedaan te maken, of de uitzonderingen 
die dezelfde tekst toestaat, tot andere gevallen uitbreiden. Een tus
senkomst van de rechter was trouwens reeds uitgesloten onder het 
regime van artikel I778 B.W. (3), zodat dit nu a fortiori het geval is, 
vermits een strengere bepaling in de plaats komt. Iedere overeen
komst die in strijd is met dit verbod, wordt getroffen door de sanctie 
van de onbestaanbaarheid, ingevolge de toepassing van artikel 56. 

Deze enge interpretatie verbiedt eveneens aan de uitzonderingen, 
die limitatief in deze bepaling opgesomd zijn, bij analogie een ruimere 
toepassing te geven. De verpachter mag enkel en aileen, zonder toe-

(1) Senaat, 1947-48, nr. 61, biz. 23; - zie hieromtrent: A.P.R., Tw. Landpacht, 
nr. 287 e.v. 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 33· 
(3) RaPPE, De pachtovereenkomst, nr. 57· 



stemming of machtiging, voorzien in de vervanging van hoog- of laag
stammige fruitbonien, van bosbomen in de wei den en van de beplan
tingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed. De bos
bomen langs de landerijen mogen bijgevolg niet vervangen worden. 
Deze bomen worden immers schadelijk geacht voor de gewassen. Het 
gevaar voor schadeberokkening bestaat eveneens door de aanwezigheid 
van bosbomen in de weiden, doch de vervanging hiervan is wel toe
gelaten. De wetgever heeft een toegeving willen doen aan de lande
lijke schoonheid van knotwilgen en populieren (I). 

I83. De derde categorie betreft de beplantingen die noodzakelijk 
zijn voor de bewaring van het goed. De gevaren die het pachtgoed 
aanwreten mogen zowel door vervanging van bestaande bomen als 
door aanplanting van nieuwe tegengegaan worden. Artikel 28 heeft 
trouwens dezelfde algemene bewoordingen uit artikel I778 B. W. 
overgenomen. Hiermede wordt alles bedoeld wat de bewaring van het 
goed kan bedreigen, en door beplantingen kan verholpen worden. De 
wetgever heeft, bij wijze van voorbeeld, enkele van die gevaren opge
somd o.m. de beschutting tegen de zeewind of de westerbuien, de 
strijd tegen de erosieverschijnselen (2). 

I 84. De belangrijkheid van deze wijziging kan niet geloochend 
worden. -Zij- is in werkelijkheid heLge'Lolg_yan_d_e _uithr~idipg die aan 
de vrijheid van bebouwing gegeven wordt. Deze vrijheid van exploita-: 
tie moet immers in elk geval gegarandeerd worden. De wetgever is er 
dan ook toe gedwongen geweest alle hinderpalen uit de weg te ruimen. 

Deze strenge bepaling kan vanzelfsprekend verstrekkende ge
volgen hebben. Het is inderdaad niet uitgesloten dat de verpachter 
tach nieuwe beplantingen aanlegt, zelfs met instemming van de pach
ter. Niettegenstaande het akkoord, is de pachter contractueel niet ge
bonden. Hij kan steeds de onbestaanbaarheid van de overeenkomst 
inroepen en schadevergoeding vorderen, zo-daartoe aanleiding be
staat. 

I85. Aan de pachter is het eveneens verboden nieuwe beplantin
gen te verrichten, doch hij heeft de mogelijkheid door een schrifte
lijke overeenkomst met de verpachter van dit verbod af te wijken. 
De wetgever wil dat de verpachter hierbij betrokken wordt en vooraf 
zijn schriftelijke toestemming geeft. Een nieuwe beplanting kan im
mers een zeer belangrijke onderneming zijn, en aanleiding geven tot 
hoge vergoedingen. Een ander middel om aan het verbod te ontsnap
pen heeft de pachter niet. Daarom kan een weigering vanwege de 
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verpachter niet ongedaan gemaakt worden door de machtiging van 
de rechter (I). 

Nochtans mag ook de pachter, zonder toestemming, enkele be
plantingen verrichten. In de eerste plaats zijn hieronder begrepen, de 
beplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed. 
Hoger werd de betekenis hiervan toegelicht. Daarenboven is het de 
pachter, op ieder ogenblik en zonder tussenkomst van de verpa,chter, 
geoorloofd dode of gevelde bomen te vervangen, onder het voorbe
houd echter dat dit niet meer mag geschieden zodra een geldige op
zegging betekend wordt. 

Vergelijkt men de uitzonderingen die voor de verpachter zijn 
voorzien met deze van de pachter, dan vallen merkwaardige verschil
len op. De verpachter kan zonder toelating de bosbomen in de weiden 
vervangen, wanneer hij dat noodzakelijk oordeelt, terwijl de pachter 
dit slechts kan doen zo het gaat om dode of gevelde bomen. De pach
ter zelf bepaalt bijgevolg het tijdstip van de vervanging niet, doch hij 
kan integendeel aile dode of gevelde bomen vervangen, zonder onder
scheid te maken tussen fruit- en bosbomen (2). De verpachter mag 
enkel de vervanging verrichten van hoog- of laagstammige fruitbomep 
en van bosbomen in de weiden, doch ook tijdens de opzeggingsp~
riode. 

I86. Een ander onderscheid betreft defruitbomen. De verpachter 
kan altijd de hoog- of laagstammige fruitbomen vervangen. De pachter 
integendeel kan de hoogstammige fruitbomen slechts vervangen zo 
deze dood of geveld zijn, en hij geen geldige opzegging heeft ontvan
gen. Voor de laagstammige fruitbomen is deze vereiste niet van kracht 
zodat de pachter hier over dezelfde mogelijkheid beschikt als de ver
pachter, behalve het verbod dergelijke vervangingen te doen, nadat 
hij een geldige opzegging ontvangen heeft. 

De pachter behoudt eveneens het recht aanplantingen van laag
stammige fruitbomen te verrichten. Artikel I778, § I, 2°, derde lid 
B. W. liet dit reeds toe ,op voorwaarde dat de voor de fruitteelt ge
bruikte oppervlakte een dertigste van de totale oppervlakte van het 
gepachte goed niet te hoven gaat". Artikel 28, derde lid legt aan de 
pachter veel strengere voorwaarden op doch zij hebben een totaal 
andere betekenis. 

De vroegere tekst wilde klaarblijkelijk verhinderen, dat buiten 
weten en zonder toestemming van de verpachter, een landbouwex
ploitatie omgevormd werd tot een fruitbedrijf, hetgeen bij het einde 
van de pacht aanleiding kon geven tot het betalen van hoge vergoe
dingen (3). Artikel 28, derde lid integendeel wil een volledige vrijheid 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 34· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 35· 
(3) Senaat, 1947-48, nr. 6r, biz. 25. 
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van bebouwing van het bedrijf waarborgen, doch eveneens de zeker
heid bieden dat deze aanplantingen ernstig bedoeld zijn en kans op 
slagen hebben. Deze bedoeling blijkt uit de vereisten dat de nieuwe 
aanplanting moet palen aan een reeds bestaande of aan een vaste toe
gangsweg en de fruitteelt in de streek gebruikelijk is. De tuinbouw
kundige van de streek geeft vooraf een gunstig advies met betrekking 
tot de eisen van een rationele exploitatie. Deze drie voorwaarden be
tekenen voor de verpachter eveneens een waarborg omdat ·de vergoe
ding die hij bij het beeindigen van de overeenkomst betalen moet, 
overeenstemmen zal met een werkelijke revalorisatie van zijn eigen
dom. 

De vereiste door artikel 28 gesteld, dat ·het aanplanten vari laag
stammige fruitbomen kan geschieden in streken waar dergelijke ex
ploitatie gebruikelijk is, wordt ingegeven door de overweging dat hier
voor ervaring en scholing nodig is, en dat de kennis gemakkelijker te 
verkrijgen ·is daar waar het bedrijf door soortgelijke exploitaties om
ringd is (1). 

Deze aanplanting moet daarenboven een oppervlakte van ten 
minste so aren beslaan en zij moet palen aan een reeds bestaande 
aanplanting of aan een vaste toegangsweg. Welke uitgestrektheid de 
reeds bestaande aanplanting moet hebben is in de tekst niet voorzien. 
Doch uit de bedoeling die de wetgever heeft beoogd, namelijk dat de 
bestaande en de nieuw aangelegde aanplantingen een bedrijfsgeheel 
moeten vormeh (2) kan worden afgeleid, dat hier een beplanting be
doeld wordt, die ernstig genoeg is om reeds van een bestaande fruit
teeltbedrijvigheid te · kunnen spreken. 

Is er geen bestaande aanplanting voorhanden, ·dan zal de nieuwe 
aanplanting moeten palen aan een vaste toegangsweg. Komt hiervoor 
enkel in aanmerking, een openbare wegenis of een erfdienstbaarheid 
van overgang. In de geest van de wetgever, :kan dus met als vaste 
tbegangsweg aangezien worden, de wegenis die de pachter zelf trekt (3). 

Tenslotte moet de aanplanting beantwoorden aan de eisen van 
een rationele exploitatie. Om alle betwistingen en een subjectieve be
oordeling te vermijden, moet het advies in:gewonnen worden vah de 
plaatselijke landbouwconsulent, die zich hierover gunstig moet uit-
spreken. . 

De vraag kan gesteld worden wat er gebeurt zo de pachter dit 
advies niet inwint, of tegen het advies in tach tot aanplanting over
gaat, of zelfs een van de andere vootwaarden over het hoofd ziet. De 
:tekst van het derde lid heeft een imperatieve betekenis. Logischerwijze 
mag hieruit besloten worden dat de verpachter terecht de verwijde
ring van de aanplanting mag vorderen en kan eisen dat het goed in· de 

592 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 34· 
(2) Ibidem. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 33· 



oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht. Is door het weder
rechtelijk optreden van de pachter een waardevermindering ontstaan, 
dan moet deze eveneens vergoed worden. 

Vermits alle voorwaarden in artikel 28, derde lid erop gericht 
zijn een rationele exploitatie met alle waarborgen op slagen in te 
richten, spreekt het vanzelf dat deze fruitboomaanplanting niet meer 
mag geschieden, zodra de opzeggingsperiode is ingegaan. De tijd im
mers, waarover de pachter in dat geval nag beschikt, is te kart om 
succes te oogsten van de herinrichting van zijn bedrijf. 

AFDELING 5 

De vergoeding verschuldigd voor de beplantingen 

187. De oplossing, die artikel 1778 B.W. aan het probleem der 
vergoeding voor de beplantingen gegeven had, was vrij vaag. De ver
goeding, verschuldigd voor de waardevermeerdering of vermindering 
die hestand bij het einde van de ~pacht, werd vastgesteld bij overeen
komst tussen partijen of volgens schatting van een expert (art. 1778, 
§I, 2°, vierde lid B.W.). Artikel28 heeft dit probleem met een grotere 
nauwkeurigheid herwerkt. Hier wordt een dubbel onderscheid ge
tnaakt, enerzijds tussen de toegelaten of geadviseerde beplantingen en 
diegene die verricht worden zonder toelating of waarvan een der voor
waarden niet vervuld zijn, en anderzijds naargelang de pachter al dan 
niet vrijwillig het pachtgoed verlaat. Het eerste onderscheid betreft 
eerder de grohdslag waarop de vergoeding berekend wordt, het twee
de onderscheid is van belang voor de vaststelling van de maat van deze 
vergoeding. 

I 88. Het spreekt vanzelf dat de pachter geen recht heeft op ver
goeding zo hij beplantingen heeft aangelegd die niet toegelaten zijn of 
zo hij een van de voorwaarden, vereist voor iedere categorie van be
planting, niet is nagekomen. Is er echter door dit onwettig optreden 
minderwaarde ontstaan, dan heeft de verpachter recht op vergoeding, 
die niet hager mag zijn dan het bedrag van deze minderwaarde (I). 
Deze sanctie is niet in de tekst voorzien doch is de normale toepassing 
van de regelen inzake schadeloosstelling. De vraag moet echter ge
steld worden of de verpachter zowel in de loop van de pachtovereen
komst als bij het einde ervan kan eisen dat de pachter de niet toege
laten beplantingen verwijdert en dat hij het pachtgoed in zijn vroegere 
staat herstelt. · 

Hoewel de toegekende vergoeding niet hager mag zijn dan de 
schade zelf, toch kan niet ontkend. worden dat de volledige schade 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 35· 
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moet hersteld worden. Hetgeen trouwens waardevermindering wordt 
genoemd, is in werkelijkheid een andere benaming voor schade en de 
wegruiming van wat schade berokkent is slechts een modaliteit van 
schadeherstel. Hieruit volgt dat de regel die tot op heden aanvaard 
werd, van kracht blijft. De verpachter mag te allen tijde de wegrui
ming eisen van elke beplanting die verricht is in strijd met de opge
legde regelen, of deze zonder vergoeding behouden. Zo de schade 
hiermede nog niet helemaal hersteld is, kan hij daarenboven nog ver
goeding vragen (1). 

189. Artikel 28, vierde lid regelt de vergoeding verschuldigd 
voor de beplantingen die hetzij met de schriftelijke toestemming, hetzij 
overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het tweede en derde lid 
aangelegd werden. 

Maakt de verpachter een einde aan de pachtovereenkomst voor
aleer de beplanting I 8 jaar oud is, dan heeft de pachter recht op een 
vergoeding die gelijk is aan de waardevermeerdering, die het pachtgoed 
hierdoor verkregen heeft. Is het echter de pachter die in dezelfde om
standigheden het initiatief neemt tot pachtbeeindiging, dan heeft hij 
eveneens recht op vergoeding voor de waardevermeerdering, doch het 
bedrag mag niet boger zijn ,dan hetgeen de pachter tijdens de laatste 
vijf jaren in het geheel aan pacht betaald heeft, voor de gezamenlijke 
goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had" (art.-28, vierde 
lid). De wetgever heeft in dit geval dus het recht op vergoeding af
hankelijk gemaakt van de ouderdom van de beplanting en deze abso
lute grens vastgesteld op I8 jaar. Dat dit geldt wanneer zowel de ver
pachter als de pachter het initiatief' neemt tot pachtbeeindiging blijkt 
echter niet zo dadelijk uit de tekst. Uit de wijze waarop dit artikel is 
opgesteld zou men de indruk krijgen dat de voorwaarde van de ouder
dom van de beplantingen enkel verband houdt met de pachtbeeindi
ging door de verpachter. Het artikel luidt inderdaad : , ... en neemt 
de pacht op initiatief van de verpachter een einde vooraleer de be
planting I 8 jaar oud is, dan heeft de pachter recht op een vergoeding 
gelijk aan die waardevermeerdering ... ". 

De voorwaarde van de levensduur van I8 jaar wordt echter niet 
meer herhaald in het tweede deel van het derde lid : ,neemt de pacht 
een einde op initiatief van de pachter, dan mag die vergoeding ... ". 
Het Senaatsverslag neemt echter alle twijfel weg, en zegt duidelijk 
dat, in geval de pachter aan de overeenkomst een einde maakt de ver
goeding slechts eisbaar zal zijn zo de beplantingen nog niet de leeftijd 
van 18 jaar zullen bereikt hebben. Wanneer men daarenboven weet 
dat de grens van 18 jaar werd vastgesteld, omdat vanaf dit ogenblik 
de beplantingen als volledig afgeschreven worden geacht (2), dan 
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wordt het volkomen duidelijk dat dit onderscheid zowel voor de ver
pachter als voor de pachter geldt. Dezelfde interpretatie, die aan de 
18 jaar moet gegeven worden, maakt het nutteloos, in de tekst uit
drukkelijk te voorzien dat geen vergoeding in om het even welke op
zeggingshypothese kan gevorderd worden, zo deze afschrijvingsgrens 
overschreden is. Er weze hier nog aan toegevoegd dat geen rekening 
gehouden wordt met gedeeltelijke afschrijving, zoals dit bij de ver
goeding voor gebouwen en werken uitdrukkelijk in de tekst voorzien 
was, en waar voor ieder jaar telkens 4 % in mindering op het te be
talen bedrag in aanmerking wordt genomen. 

190. Is er bij het einde van de pacht, in plaats van meerwaarde, 
een waardevermindering vastgesteld, dan vervalt alle onderscheid, . ook 
wanneer het gaat om beplantingen, die werden aangelegd met in
achtnerning van alle voorwaarden. In dit geval ,heeft de verpachter 
recht op een vergoeding van de pachter, gelijk aan die waardeverrnin
dering" (art. 28, vijfde lid). Immers in ieder van bovenvermelde ver
onderstellingen- v66r of na het verloop van de 18 jaren in geval van 
pachtbeeindiging op initiatief van de verpachter of de pachter - kan 
door allerlei oorzaken schade ontstaan zijn die tot vergoeding aanlei
ding geeft o.m. niet tijdige kappingen of vervangingen, een ziekelijke 
of onverzorgde beplanting. 

Hier wordt niet bijgevoegd hoe het bedrag van de waardever
rnindering vastgesteld wordt, zodat de algemene regelen van kracht 
zijn. Kamen de partijen niet tot een akkoord, dan moet de feitenrech
ter zich hierover uitspreken, al dan niet na advies van een expert. 

191. Het kan niet ontkend worden dat de bevestiging van de 
vrije exploitatie en de belangrijke uitbreiding ervan een grate verbe
tering voor de pachter betekenen. Mits hij zich laat leiden door ernst 
en degelijke beroepsbekwaamheid, kan de pachter met grate vrijheid 
zijn bedrijf exploiteren zonder enige medezeggingschap te moeten 
dulden of zonder telkens om machtiging te moeten verzoeken. Deze 
verbetering is opvallend. In de nederlandse pachtwet integendeel maakt 
artikel 30 de pachter onbevoegd om, zonder schriftelijke toestemming 
van de verpachter, de gedaante van het goed geheel of gedeeltelijk te 
veranderen. Ook de verpachter kan slechts verbeteringen aanbrengen, 
zo de pachter daarin schriftelijk heeft toegestemd. Weliswaar beschik
ken beide partijen, in geval van weigering, over de mogelijkheid de 
machtiging aan te vragen aan de grondkamer die erin toestemt, zo het 
algemeen landbouwbelang hierdoor gediend wordt en geen redelijk 
belang van de andere partij zich daartegen verzet. Bij het einde van 
de pacht is de verpachter ertoe gehouden de pachter te vergoeden 
voor de verbeteringen, die in de laatst verlopen jaren werden aange
bracht, zonder dat deze vergoeding echter de waardevermeerdering 
mag overtreffen. De vergoeding wordt verrninderd naarmate de pach-
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ter de vruchten van de aangebrachte verbeteringen heeft kunnen ge
nieten. De vordering moet ten minste drie maanden voor het einde 
van de pachtovereenkomst ingesteld worden en zij kan slechts aan
vaard worden zo de pachter de geschatte kosten van de aan te brengen 
verbeteringen tijdig aan de verpachter heeft medegedeeld (art. 3I). 

In de franse wetgeving heeft de pachter de mogelijkheid om ver
anderingen aan te brengen die het goed verbeteren. Ten einde zich 
echter te beschermen tegen een mogelijke mislukking wordt hem de 
raad gegeven hiervoor aan de paritaire rechtbank de toelating te vra
gen (I). De duitse wet legt aan de pachter het verbod op, zonder toe
lating van de verpachter veranderingen te verrichten, wier invloed 
verder reikt dan de duur van de pacht. Hieruit wordt afgeleid dat de 
omvorming van akkerland in weide toegelaten is, op voorwaarde echter 
dat de vroegere toestand voor het einde van de pachttijd hersteld 
wordt (2). 

HOOFDSTUK X 

ONDERPACHT EN PACHTOVERDRACHT 

AFDELING I 

Definitie en strekking van de nieuwe bepalingen 

Ig2. Een definitie van de begrippen onderpacht en pachtover
dracht werd nag niet in een wettekst opgenomen. De rechtsleer en 
de rechtspraak werden er bijgevolg toe gedwongen het onderscheid 
vast te leggen (3). De nieuwe wet vult deze leemte evenmin aan, doch 
de voorbereidende werken vermelden niettemin een begripsomschrij~ 
ving van wat onder pachtoverdracht en onderpacht moet verstaan wor
den. Hiermede moet men uiteraard rekening houden omdat deze defi
nities de oorsprong zijn, waaruit de regelen voortvloeien. 

,Onderpacht onderstelt dat de oorspronkelijke pachter (hoofd
pachter) het geheel of een gedeelte van het pachtgoed in huur geeft 
aan een andere (de onderpachter), aan voorwaarden door de hoofd
pachter bepaald". 

De pachtoverdracht integendeel is een overdracht van schuld
vordering waarvan de inhoud bestaat uit de rechten van de pachter, 
die deze rechten aan een andere pachter overdraagt (4). 

(x) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 52. 
(2) DENECKE, J., e.a., Das biirgerliche Gesetzbuch, Berlin, 1953. § 583, biz. 276. 
(3} Zie in dit verband: A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DECLERCK en M. SEVENs, 

nr. 256 e.v. 
(4) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 37· 
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Uit de definitie van de pachtoverdracht wordt bijgevolg uitge
sloten, de ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen. De wet
gever heeft dit uitdrukkelijk geformuleerd in het tweede lid van artikel 
30 en duidelijkheidshalve wordt hieraan toegevoegd - wat in feite 
de reden van deze uitsluiting is - dat een dergelijke ruil geen invloed 
heeft op de rechten en de verplichtingen van de pachters noch van de 
verpachters. 

Evenmin kunnen als pachtoverdracht of onderpacht beschouwd 
worden, niettegenstaande gelijkenissen, de teeltcontracten, die zelfs 
niet onder toepassing van de pachtwet vallen. Het gaat hier om con
tracten die in bepaalde delen van het land worden afgesloten, tussen 
pachters en fabrikanten en waarbij deze laatsten de oogst voorafgaan
delijk geheel of gedeeltelijk afnemen (1). 

Artikel 1717 B.W. bevatte tot op heden de basistekst (2). Dit 
artikel laat aan de huurder toe het goed in onderhuur te geven en de 
huur over te dragen, tenzij hem dit recht ontzegd is. Inzake landpacht 
legde diezelfde tekst een verbod op van overdracht en onderpacht; 
een geschreven toelating van de verpachter kon dit verbod ongedaan 
maken. 

Dit principieel verbod, door artikel 2 van de wet van 7 juli 1951 
ingelast, werd ingegeven door de overweging dat de persoonlijkheid, 
de waarde en de eigen hoedanigheden van de pachter bepalende fac
toren van het contract vormen. Aan de pachtovereenkomst werd het 
karakter van een contract intuitu personae toegekend en dit moest uit
gedrukt worden in de wijze waarop het probleem van de onderpacht 
en de pachtoverdracht een oplossing vond (3). 

193. Het verleggen van het zwaartepunt op het persoonlijke 
aspect in de pachtovereenkomst en het verstrengen van de opzeg
gi ngsredenen, ten einde de bedrijfsveiligheid te verhogen, hebben 
echter een grotere stabilisatie van oudere pachters veroorzaakt met 
het gevolg dat de noodzakelijke verjonging in sterke mate geremd 
werd. 

De tekstwijziging, die de nieuwe wet aanbrengt, is erop gericht 
een versoepeling te brengen aan de regelen, die de overdracht van het 
bedrijf van vader op zoon mogelijk maken. Tegelijkertijd bekomt de 
jonge overnemer de vereiste bedrijfsveiligheid, die hem moet aan
moedigen de noodzakelijke aanpassing en modernisering door te 
voeren, hetgeen vaak belangrijke investeringen vergt. De verpachter 

(1) Zie in dit verband: Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 42. 
(2) V66r de tekst van artikel 1717 B.W. worden volgende woorden ingevoegd : 

.,Onder voorbeh•:md van wat bepaald is omtrent de landpacht" en de twee laatste !eden 
van dit artikel worden opgeheven (art. II, A, 2c). 

(3) Senaat, 1947-48, nr. 61, biz. 27-28. 
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worden middelen ter hand gesteld om zijn belangen te vrijwaren, 
vermits deze in sterke mate in het gedrang kunnen komen (1). 

Niettemin blijft als principe vooropgesteld, dat het de pachter van 
landeigendommen, zonder schriftelijke toestemming van de verpach
ter, verboden is het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht te 
geven of in zijn geheel of ten dele aan anderen over te dragen. 

AFDELING 2 

Uitzonderingen 

194. Zowel in de onderpacht als in de pachtoverdracht worden 
twee soorten uitzonderingen op het principieel verbod onderscheiden. 
Enerzijds de conventionele afwijking, bekomen door een schriftelijke 
toestemming van de verpachter en anderzijds de bevoorrechte onder
pacht en de bevoorrechte pachtoverdracht. De eerste uitzondering 
wordt geregeld door de artikelen 30, eerste lid, 32 en 33, de tweede 
is behandeld door de artikelen 31, 32 en 33 voor wat de bevoorrechte 
onderpacht betreft, en door de artikelen 34, 35, 36 en 37 voor wat de 
bevoorrechte pachtoverdracht betreft. 

§ I.- De conventionele afwijking 

195. De conventionele afwijking wordt en voor de onderpacht en 
voor de pachtoverdracht ongewijzigd behouden. De toestemming die 
de verpachter geeft is tegelijkertijd de bran van de rechten en van de 
verplichtingen, waarover de pa,chter beschikt om de nieuwe overeen
komst met zijn opvolger af te sluiten. De vormvereiste van het ge
schrift, die de toestemming geldig maakt, wordt eveneens gehand
haafd en krijgt trouwens nog 'meer betekenis daar het geschrift als 
een essentiele vereiste in de nieuwe pachtwet is ingevoerd. Wat de 
draagwijdte en de interpretatie van deze voorwaarde betreft, volstaat 
het te verwijzen naar de bestaande rechtsleer en rechtspraak (2). 

196. Wel moet de aandacht gevestigd worden op een verschui
ving die plaatsheeft, met betrekking tot de sanctie, waarover de ver
pachter beschikt bij een eventueel overtreden van het principieel ver
bod. Aanvaard werd dat de verpachter de verbreking van de pacht
overeenkomst kon eisen op grond van artikel 1741 B.W. en tevens 
schadeloosstelling kon bekomen, zo daartoe aanleiding bestond (3). 

De pachtverbreking en de schadeloosstelling blijven nu ook de 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 36. 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 258; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 39; -

DE PAGE, Compl. IV, biz. 445. 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 261; - RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 39· 



verdedigingsmiddelen van de verpachter, maar de wetgever verwijst 
thans uitdrukkelijk naar artikel 29. Dit betekent een verstrenging van 
de sanctie. Immers, iedere reden tot pachtverbreking kon vroeger 
eveneens als een reden van opzegging worden ingeroepen (1), daar 
deze redenen, vermeld in artikel 1775 van exemplatieve aard waren. 
De redenen die thans voor opzegging in aanmerking komen, hebben 
integendeel een limitatief karakter, zodat de keuze wegvalt en enkel 
de veel scherpere sanctie van pachtverbreking overblijft. Dit is trou
wens een gevolg dat de wetgever zelf heeft gewild (2). 

§ 2. De bevoonechte onderpacht 

197. Het nieuwe artikel 31 geeft de pachter de mogelijkheid, 
zonder toestemming van de verpachter, het gehele pachtgoed in on
derpacht te geven aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of 
aan die van zijn echtgenoot. Dit soort onderpacht wijkt af van de defini
tie die de wetgever zelf gegeven heeft, daar zij slechts mogelijk is voor 
het gehele pachtgoed. De onderpacht van een gedeelte, zelfs ten voor
dele van de opgesomde personen, is uitgesloten. Dit laatste kan enkel 
worden toegestaan zo de verpachter zich hiermede schriftelijk ak
koord verklaart. 

De opsomming van de personen, die hiervan kunnen genieten, 
onderging eveneens een wijziging. Het vroegere artikel 1717, § 5 B.W. 
vermeldde enkel de afstammelingen van de pachter. De nieuwe tekst 
staat dit toe ,aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan 
die van zijn echtgenoot". Deze aanvulling maakt niet aileen uitdruk
kelijk melding van de aangenomen kinderen, die met de afstammelin
gen worden gelijkgesteld, doch breidt de bevoorrechte onderpacht 
eveneens uit tot de afstammelingen en aangenomen kiri.deren van de 
echtgenoot, zonder dat deze in hetzelfde· familieverband met de pach
ter staan. Uit de vroegere tekst moest immers afgeleid worden dat 
deze laatsten niet werden bedoeld (3). 

198. Een tweede wijziging wordt afgeleid uit de weglating van de 
beperking dat de onderpacht aileen kan toegestaan worden aan een 
van de afstammelingen, een voorwaarde waarop vroeger de nadruk 
werd gelegd. Dit betekent dat de pachter nu een onderpacht voor het 
gehele pachtgoed kan toestaan aan om het even hoeveel van de in aan
merking komende personen tegelijkertijd. Dit principe kan trouwens 
oak uit de tekst, die handelt over de pachtoverdracht, afgeleid worden. 
De pachter of zijn rechtverkrijgenden moeten de namen, de voorna
men en het adres van de overnemer of de overnemers aan de verpachter 
mededelen. Deze wijziging is van aard om de vorming van een ratio-

(1) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 253· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 37· 
(3) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 260; - KLUYSKENS, De contracten, nr. 233· 
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neel georganiseerd familiebedrijf aan te rrioedigen. De wetgever blijkt 
dus af te zien van de vereiste dat de onverdeelde uitbating van het 
pachtgoed steeds door een enkele pachter moet gehandhaafd blijven. 
Nochtans sluit dit niet uit dat meerdere overnemers het pachtgoed in 
zijn geheel en samen moeten exploiteren. De overlater mag het over
gelaten bedrijf niet verdelen onder zijn afstammelingen, die het hen 
toegekende deel ieder afzonderlijk en onafhankelijk van de anderen 
zouden beheren. Daarenboven moet aangestipt worden dat enkel de 
afstammelingen in de eerste graad worden bedoeld. Alle rechtstreekse 
afstammelingen anderen dan de kinderen, zijn uitgesloten (r). 

§ 3· Verhouding pachter-verpachter inzake conventionele en 
bevoorrechte onderpacht 

199· In de artikelen 32 en 33 heeft de wetgever de regelen vast
gelegd die zowel op de conventionele als op de bevoorrechte onder
pacht van toepassing zijn. Hierin wordt bepaald dat de rechten en de 
verplichtingen die door deze nieuwe verhouding ontstaan, dezelfde 
zijn als diegene die bestaan tussen de verpachter en de hoofdpachter, 
behalve inzake de minimum pachtduur van de onderpacht. Artikel 32 
bepaalt op imperatieve wijze dat de onderpacht n.iet langer mag duren 
dan de hoofdpacht ongeacht onder welke omstandigheden deze laatste 
een einde neetnt. De bepaling van artikel 32 is opgenomen in de op
somming van artikel 56 die alle tegenstrijdige overeenkomsten als niet 
bestaande aanziet. De toevoeging van deze laatste zinsnede laat er geen 
twijfel over bestaan dat de onderpachter zijn overeenkomst een einde 
ziet nemen voor alle opzeggingsredenen die de hoofdpachter bij toe
passing van de pachtwet kan inroepen. Dit is dus eveneens waar wan
neer de opzegging steunt op feitelijkheden die uitsluitend de fout van 
de hoofdpachter zijn. Zo dit het geval is, dan kan de onderpachter 
logischerwijze schadevergoeding vorderen, omdat dergelijke opzeg
gingsredenen zijn goede trouw verschalken en steunen op een houding 
van de hoofdpachter, die indruist tegen de plicht van de contracteren
de partijen, een rustige . en ongestoorde uitvoering van de overeen
komst te waarborgen~ Het gemeen recht is bier van toepassing. 

200. De inlassing van artikel 33 verstevigt in aanzienlijke mate 
de rechtszekerheid tussen de hoofdpachter en de onderpachter. Dit 
artikel legt de pachter die een opzeggingsbrief ontvangt voor een 
onderverpacht goed de verplichting op, binnen een maand aan de 
onderpachter een afschrift van de opzeggingsbrief te betekenen en hem 
op straffe van schadevergoeding op de hoogte te stellen van het gevolg 
dat eraan gegeven is. Deze betekening moet geschieden bij gerechts-

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 38. 
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deurwaardersexploot of bij een ter post aangetelende brief (r). Uit 
de wijze waarop de tekst geformuleerd is, blijkt dat de hoofdpachter 
tot schadeloosstelling veroordeeld wordt zo hij nalaat de onderpachter 
op de hoogte te stellen van het gevolg dat hij aan de opzegging gege
ven heeft, terwijl dezelfde maatregel niet vereist is voor de verplich
ting otn binnen een maand een afschrift van de opzeggingsbrief te 
bezorgen. Nochtans heeft de onderpachter er belang bij eveneens de 
opzeggingsredenen te kennen, die de verpachter inroept; er kan schade 
ontstaan zo de hoofdpachter dit nagelaten heeft. Daarom lijkt het 
logisch dat ook deze nalatigheid door een schadevergoeding zou ge
compenseerd worden. In het tegenovergestelde geval trouwens zou de 
verplichting aile betekenis verliezen. De c::inderpachter is er vanzelf
sprekend toe gehouden en het bestaan van de schade en de· begroting 
ervan te bewijzen. 

De imperatieve bepalingen van artikel 32 en 33 geven niet aileen 
waarborgen aan de onderpachter, doch vergroten eveneens de bevei
liging van de hoofdpachter. Artikel 1774, § 3, 6° liet toe in de overeen
komst te bedingen dat de onderpacht eindigde op hetzelfde ogenblik 
als de hoofdpacht. Dit was echter geen dwingende bepaling. Zo er in 
de overeenkomst niets bedongen was, dan kon de onderpachter scha
devergoeding eisen van de hoofdpachter wegens onverwachte uitd:rij
ving (2). De inlassing van de artikelen 32 en 33 heeft totgevolg dat de 
verhouding hoofdpachter-onderpachter thans duidelijk afgelijnd is. 

§ 4· De bevoorrechte pachtoverdracht 

A. HET BEGINSEL 

201. De belangrijkste teksten die het regime van de pachtover
dracht wijzigen, zijn opgenomen in de artikelen 34, 35, 36 en 37 .. 

De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, zijn 
pacht geheel overdragen aan zijn afstammelingen of aangenomen kinde
rtm of aan die van zijn echtgenoot. De opsomming van de rechthebben
de personen ondergaat dezelfde wijziging, zoals gebeurd is bij de 
onderpacht. Tegelijkertijd betekent dit een uitbreiding, hoven be
handeld, en een beperking. Het woord afstammeling moet in de be
perkte zin uitgelegd worden, nl. ~ot in de eerste graad, met uitsluiting 
van aile rechtstreekse afstammelingen, andere dan de kinderen (3). 
Trouw blijvend aan de geformuleerde definitie, vermeldt artikel · 34 
eveneens dat de overnemer in al de rechten en verplichtingen treedt, 
die uit de pacht voortvloeien, · doch de overdrager blijft met de op
volger hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht 
ontstaan zijn. De pachtovereenkomst die bestaat tussen de verpachter 

(1) Art. 57· 
(2) A.P.R., Tw. Landpacht, nr. 128. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 38. 
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en de overdrager, blijft immers bestaan en de hoofdpachter is niet 
ontslagen van zijn verplichtingen door het feit van de pachtover
dracht (1). 

202. De grootste ommekeer inzake pachtoverdracht geschiedt 
door de invoering van een procedure. Zij is erop berekend een even
wichtige bescherming van de verschillende belangen te verwezenlijken. 

B. DE KENNISGEVING 

Binnen de drie maanden na de ingenottreding van de overnemer 
moeten de pachter of zijn rechtverkrijgenden aan de verpachter kennis 
geven van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan zijn 
afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtge
noot. Deze kennisgeving moet de namen, voornamen en het adres van 
de overnemer of overnemers mededelen. 

I. De termijn 

203. De termijn va~ drie maanden waarover de pachter beschikt, 
is een vervaltermijn (2). Zulks betekent dat het voordeel dat hieraan 
verbonden is, nl. d.!! pJI.chtye[n~uwi1lg.t die van rechtswege ontstaat, 
vervalt, zo deze kennisgeving niet binnen de drie maanden geschiedt. 

2. D e a a n v a n g 

204. Artikel 35 bepaalt duidelijk dat deze kennisgeving moet ge
schieden ,binnen drie maanden na de ingenottreding van de overne
mer". De wetgever heeft gewild dat de exploitatie door de overnemer 
zich reeds in het stadium van uitvoering bevindt. De termijn van drie 
maanden begint dus te lopen de dag nadat de overnemer de exploi
tatie voor eigen rekening is beginnen voeren. Noch het voornemen 
om dit te doen (3) noch het bestaan, zonder feitelijke uitvoering, van 
een overeenkomst van overdracht, is voldoende. 

3· W ij z e van ken n is g e vi n g 

205. Artikel 57 bevat een opsomming van alle gevallen van op
zegging, verzet en kennisgeving, die moeten worden betekend, hetzij 
bij gerechtsdeurwaardersexploot, hetzij bij ter post aangetekende brief. 
Artikel 35 is in die reeks opgenomen. De kennisgeving is niet bestaan~ 
de zo deze verplichting over het hoofd wordt gezien. 
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(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 38. 
(2) Ibidem. 
(3) Ibidem. 



4· I n h o u d v a n d e k e n n i s g e v i n g 

206. De pachter of zijn rechtverkrijgenden moeten aan de ver
pachter kennis geven van de pachtoverdracht en van de namen, voor
namen en het adres van de overnemer of overnemers. Voor de ver
pachter komt het er immers op aan de identificatie te kennen van de 
overnemer en de dag van de ingenottreding. Aile andere inlichtingen, 
zoals de inhoud van de overeenkomst tussen de pachter en de over
nemer, moeten aan de verpachter niet gegeven worden (1). Vermits 
de pachtoverdracht een recht is van de pachter, zo zij verricht wordt 
in de voorwaarden en de vormen bij de wet bepaald, blijft de ver
pachter vreemd aan de inhoud. 

De volledige identificatie van de overnemers zal de verpachter 
toelaten na te gaan of de pachter de toepassingsvoorwaarden al dan 
niet overtreden heeft. Wat de overdracht zelf betreft, moet het feit 
medegedeeld worden dat deze reeds gebeurd is. Artikel 35 legt inder
daad de verplichting op kennis te geven van de pachtoverdracht die 
de pachter gedaan heeft. 

5· W i e moe t de ken n is g e vi n g doe n? 

207. De kennisgeving moet gedaan worden door de pachter of 
zijn rechtverkrijgenden. Het Senaatsverslag voegt hieraan toe dat de 
oorspronkelijke pachter deze mededeling moet verrichten (2). Als 
rechtverkrijgenden worden hier aangezien de erfgenamen van de 
pachter die als hoofdpachters in dezelfde verhouding staan ten aan
zien van de verpachter. Uit de beide teksten moet echter afgeleid 
worden dat de overnemer de kennisgeving niet geldig kan verrichten. 
Ingeval de pachter of zijn rechtverkrijgenden nalaten de vereiste me
dedeling te doen aan de verpachter, kan men deze toestand beschou
wen als een niet-uitvoering van een overeenkomst. De nalatige pachter 
is tot schadevergoeding gehouden, indien hij de door de wet opgelegde 
voorwaarden niet naleeft. 

C. DE GEVOLGEN VAN DE KENNISGEVING 

208. Het belangrijk gevolg dat met een tijdig en wettelijk ver
richte kennisgeving gepaard gaat, is de pachtvernieuwing die van 
rechtswege ten voordele van de overnemer of de overnemers ont
staat. Dit betekent, aldus het tweede lid van artikel 35, dat ,een 
nieuwe en eerste pachtperiode van negen jaar ingaat". Er ontstaat dus 
m.a.w. een volledig nieuwe pacht, in niets verschillend van de gewone 
pachtovereenkomst. Van toepassing zijn dezelfde regelen die voor de 
pacht voorzien zijn en inzonderheid de redenen van opzegging die in 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 38. 
(2) Ibidem. 



de loop of bij het einde van iedere pachtperiode kunnen ingeroepen 
worden, alsmede de regelen betreffende de uittredingsvergoeding. De 
tekst van artikel 35, tweede lid bepaalt daarenboven uitdrukkelijk dat 
alle andere voorwaarden ten voordele van de overnemer of overnemers 
gehandhaafd blijven (1). 

209. Ontstaat er van rechtswege pachtvernieuwing ingevolge 
de geldige kennisgeving dan wil dit nog niet zeggen dat de eerste 
negen jaar onmiddellijk ingaan. Volgens artikel 35 neemt de eerste 
nieuwe pachtperiode slechts een aanvang op de verjaardag van de 
ingenottreding van de overdrager. Dit vertrekpunt kan misschien zon
derling lijken, doch de wetgever bevond zich voor de moeilijkheid 
dat vele pachtovereenkomsten mondeling zijn aangegaan, zodat hij 
wel gedwongen was een referentiepunt te zoeken, dat voor alle soorten 
overeenkomsten zonder enige betwisting kan vastgesteld worden. De 
verpachter kent de dag van de ingenottreding van de nieuwe pachter, 
zodat het hem mogelijk is zelf uit te maken vanaf welk ogenblik de 
nieuwe pacht ~en aanvang neemt. 

Het zoeken naar een voor alle gevallen bepaalbare aanvangsda
tum brengt echter met zich mede, dater een tijdspanne ligt tussen het 
ogenblik waarop c;le drie maanden, voorzien voor de kennisgeving, ver
streken zijn, en de verjaardag van de ingenottreding die als begin van 
de nieuwe eerste periode geldt. Vanaf de kennisgeving ontstaat ten 
voordele van de overnemer een pachtvernieuwing, zonder dat de 
eerste ingebruiknemingsperiode begonnen is. De verpachter staat dus 
vanaf de kennisgeving tegenover een geldige pachtvernieuwing in 
hoofde van de overnemer, die op zijn beurt alle rechten en verplich
tingen van de oorspronkelijke pachter toegewezen krijgt. 

210. Een tweede gevolg dat voortvloeit uit een geldige kennis
geving en uit de pachtvernieuwing is de volledige indeplaatsstelling 
van de nieuwe pachter. Vanaf dat ogenblik immers wordt ,de over
drager ontslagen van alle uit de pacht voortvloeiende verplichtingen, 
die na de kennisgeving zijn ontstaan" (artikel 35, tweede lid in fine). 
Een vergelijking van de artikelen 34 en 35 leidt tot het besluit dat de 
hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bestaan, zo de kennisgeving niet 
wordt gedaan, de termijn van drie maanden niet geerbiedigd wordt, 
of een van de te vermelden gegevens niet wordt nageleefd. Artikel 35 
is immers duidelijk : de pachtvernieuwing en de hieraan verbonden 
indeplaatsstelling ·met de bevrijding van alle verplichtingen kunnen 
door de overdrager slechts ingeroepen worden, zo een geldige kennis
geving aan de verpachter betekend wordt. 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 41. 



D. VERZET 

r. Beginsel 

2 r r. Het is evident dat de verpachter een middel moet hebben 
dat hem toelaat zijn rechtmatige belangen op een efficiente wijze te 
vrijwaren. Hem wordt de gelegenheid gegeven tegen deze bevoor
rechte pachtoverdracht in verzet te komen onder de voorwaarden en 
om de red en en opgesomd in de artikelen 3 6 en 3 7. 

De overdrager en de overnemer kunnen slechts genieten van de 
voordelen die artikel 35 hen verleent, zo de verpachter geen gebruik 
maakt van het middel van verzet, zo hij dit niet doet op de wijze door 
artikel 36 bepaald, of zo de redenen van verzet die hij inroept, ver
worpen worden. 

,De verpachter, aan wie binnen de termijn bepaald in artikel 35 
kennis is gegeven van een overdracht, kan tegen de pachtvernieuwing 
opkomen door de vroegere en de nieuwe pachter, op straffe van ver
val, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de overdracht 
voor de vrederechter te dagvaarden ten einde zijn verzet geldig te 
horen verklaren" (art. 36, eerste lid). 

De termijn van drie maanden, waarover de verpachter beschikt, 
neemt bijgevolg een aanvang na ontvangst van de kennisgeving. Ver
mits deze verzetstermijn evenals die voor de kennisgeving door de 
overdrager te geven, een vervaltermijn is (r), ontneemt het verwaar
lozen ervan aan het verzet alle geldigheid en alle bestaan. Het verzet 
kan daarenboven slechts geschieden bij middel van een dagvaarding 
voor de vrederechter, betekend en aan de oorspronkelijke pachter en 
aan de overnemer of overnemers. Ook deze vereiste is van strikte toe
passing, zodat iedere andere wijze van verzet waardeloos is. De tekst 
verplicht de verpachter niet de redenen van zijn verzet in de dag
vaarding te vermelden, hoewel dit toch logisch zou zijn. De dagvaar
ding strekt er immers toe de geldigverklaring van het verzet te horen 
uitspreken. Er moet immers nagegaan worden of de ingeroepen reden 
ernstig bedoeld is. De pachter en de overnemer moeten in staat zijn 
zich hiertegen te verdedigen en zij hebben er dus alle belang bij het 
ingeroepen verzetsmotief te kennen. 

Het tweede lid van artikel 36 geeft aan de vrederechter een duidelijk 
omschreven opdracht : ,De vrederechter oordeelt of de redenen van 
verzet ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden 
van de zaak blijkt dat de verpachter de ais redenen van zijn verzet 
bekendgemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen". 

De vrederechter moet nagaan of de ingeroepen reden niet enkel 
bedoeld is om aan de wettelijke gevolgen van de pachtoverdracht te 
ontsnappen. 

(I) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 41. 
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2. De r e d e n e n v a n h e t v e r z e t 

212. Artikel 37 somt z;es redenen van verzet op, die door de ver
pachter kunnen ingeroepen worden om de pachtvernieuwing te ver
hinderen. Evenals de opzeggingsredenen, moet oak aan de redenen 
van verzet een limitatieve interpretatie worden gegeven. Artikel 3 7 
zegt immers duidelijk, dat uitsluitend die redenen als ernstig kunnen 
aanvaard worden. 

Het is overbodig hieraan toe te voegen, dat de bewijslast van de 
ingeroepen redenen van verzet op de verpachter rust, die hiervoor alle 
rechtsmiddelen zal inogen aanwenden, getuigen en vermoedens in
begrepen (1). 

Eerste reden : geldige opzegging 

213. Het feit dat de verpachter v66r de kennisgeving van de over
dracht, geldige opzegging heeft gedaan, is de eerste ernstige reden van 
verzet. Dit argument moet uiteraard als gegrond aangezien worden, 
vermits de motieven die de verpachter tot opzegging aanzetten, aan
wezig zijn, voordat hij in kennis gesteld wordt van de ingenottreding 
van de nieuwe pachter. Uiteraard moet de opzegging de kennisgeving 
voorafgaan en zij moet daarenboven geldig zijn. 
_ _ _ Dit zat nochtans aanlE1iding geven tot een samentreffen van twee 
betwistingeD.;het-result:iat van het gediri.g omtrent de opzegging heeft 
een rechtstreekse invloed op het aldan niet aanvaarden van het ver
zet. Inzake pachtoverdracht zijn beide partijen gehouden bepaalde 
vervaltermijnen nate leven, die verstrijken terwijl een eventuele be
twisting over de geldigheid en de gegrondheid van de opzegging han
gende is. Dit laatste probleem zal vanzelfsprekend vooraf en op defi
nitieve wijze moeten uitgeput zijn~ alvorens over de ingeroepen reden 
van verzet kan geoordeeld worden (2). 

Tweede reden : eigen gebruik 

214. Als tweede reden van verzet wordt aanvaard het voornemen 
van de verpachter om het verpachte goed, binnen een termijn van minder 
dan 5 jaar zelf te exploiteren of de exploitatie over te dragen aan zijn 
echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van 
zijn echtgenoot (art. 37, § 1, 2). Een pachtvernieuwing heeft tot gevolg 
dat de overnemer van meet af aan geniet van de opeenvolgende pacht
periodes. Macht deze reden niet uitdrukkelijk voorzien zijn, dan zou 
de verpachter opnieuw negen jaar moeten wachten om zijn rechtma
tige bedoeling te kunnen verwezenlijken. De bevoorrechte pachtover
dracht geschiedt immers zonder tussenkomst van de verpachter en 
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kan voor deze laatste een onprettige verrassing zijn, hetgeen de wet
gever heeft willen voorkomen. De termijn van vijf jaar, die nu voor
·zien is, biedt de verpachter voldoende vooruitzicht (I). Het hoeft niet 
onderstreept te worden dat de vrederechter hierbij een belangrijke 
taak te vervullen beeft. Hij is bet immers die moet oordelen ,of uit 
alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpacbter de als rede
nen van verzet bekendgemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen" 
(art. 36). 

De voorwaarden die bij de opzegging om reden van eigen gebruik 
gelden, moeten uiteraard oak bier toegepast worden. De wetgever 
blijkt daarenboven gewild te bebben, dat dit eigen gebruik betrekking 
moet bebben op bet gehele pachtgoed en niet op een deel ervan. Een 
amendement dat ertoe strekte de overdracht van een deel van bet 
pacbtgoed toe te laten, werd door de Senaatscommissie verworpen (2). 
Voor de verpacbter en voor de overnemer moet betzelfde principe 
gelden; bet is dus logiscb dat bet eigen gebruik op dezelfde wijze uit
geoefend wordt. 

Derde en vierde reden : zware beledigingen en veroordeling van de over
nemer 

215. De derde en vierde reden stellen geen speciale problemen. 
Zij zijn eveneens voorzien als reden van opzegging. Het gaat om de 
redenen wegens zware beledigingen en de veroordeling van de overnemer. 

Vijfde reden : gemis aan beroepsbekwaamheid en aan materiele middelen 

2I6. De verpacbter kan eveneens inroepen het feit dat de over
nemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of niet over de nodige 
materiele middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren 
(art. 37, § I, s). De vereisten van de beroepsbekwaamheid en de ma
teriele middelen zijn niet alleen van belang voor de pachter doch even
eens voor de verpacbter. De beide vereisten winnen des te meer aan 
betekenis daar de persoonlijkheid van de pacbter meer van belang is 
geworden dan voorheen bet geval was. In bet pacbtcontract gaat het 
om de persoonlijke verbouding tussen de verpacbter en de pachter. 
Daarenboven vragen de economische omstandigheden een degelijke 
voorbereiding van de overnemer. Het begrip beroepsonbekwaambeid 
slaat op de lichamelijke toestand, de geestelijke onbekwaamheid en 
het gemis aan tecbnische voorbereiding. 

Het is echter niet zo eenvoudig deze principes op een concreet 
geval toe te passen. De wetgever beeft daarom in de voorbereidende 
werken zijn bedoeling verduidelijkt. 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 39· 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 40. 



Lichamelijke gebreken zijn van aard om een degelijke verzorging 
van het pachtgoed te verhinderen. Doch de ziekelijke toestand moet 
ernstig genoeg zijn opdat het normaal rendement van het bedrijf in 
het gedrang zou komen. Geestesstoornissen, die door de verpachter in
geroepen worden en overeenstemmen met de werkelijkheid, zullen 
door de vrederechter geredelijk aanvaard worden. 

Het gebrek aan technische voorbereiding mag niet herleid worden 
tot een kwestie van gemis aan diploma's. Hier wordt een overschake
len bedoeld naar een landbouwexploitatie zonder voorafgaande op
leiding, ervaring en kennis van de landbouwtechnieken (1). De be
roepsbekwaamheid wordt trouwens niet voor het eerst ingevoerd. Ze 
is reeds toepasselijk inzake onderverhuring of overdracht van de han
delshuur (2). De appreciatie hierover mag nochtans niet lichtzinnig 
geschieden; de overnemer moet inderdaad blijk geven van een duide
lijk gemis aan ervaring en aan kennis van de landbouwtechnieken. 
Dit kan vaak spoedig vastgesteld worden, daar de overnemer reeds in 
het genot getreden is op het ogenblik dat de betwisting over het verzet 
ingeleid wordt. 

Naast de beroepsonbekwaamheid kan de verpachter eveneens 
het gebrek aan materiele middelen geldig inroepen. Met de bevoor
rechte pachtoverdracht wordt een verjonging in de landbouw nage
streefd en de aanpassing van de exploitatie aan de nieuwe econo
mische omstandigheden. Zulks is slechts mogelijk zo de overnemer in 
staat is de nieuwe investeringen te verrichten. Dit doel wordt echter 
niet bereikt zo de overnemer in minder gunstige materiele en finan
ciele omstandigheden verkeert dan de overlater van het pachtgoed. 
Dit betekent echter niet dat de overnemer zelf over de fondsen moet 
beschikken. Het feit dat hij leningen kan bekomen volstaat. Weigert 
integendeel het landbouwfonds aan de overnemer de nodige · kredieten 
om de overgang en de modernisering mogelijk te maken, dan kan 
hieruit een gemis aan materiele middelen blijken, vermits deze weige
ring aantoont dat de overnemer niet als kredietwaardig beschouwd 
wordt (3). 

Zesde reden : aimwending voor algemeen belang 

217. Tenslotte geldt als zesde reden van verzet het voornemen van 
het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon die het be
trokken goed hebben verpacht om dit binnen een termijn van minder dan 
vijf jaar voor doeleinden van algemeen be lang aan te wenden. De Kamer 
van volksvertegenwoordigers die deze reden van verzet aan de reeks 
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heeft toegevoegd (1), wenste het openbaar bestuur, eigenaar van een 
pachtgoed, op dezelfde wijze te behandelen als de verpachter die zich 
tegen de pachtvernieuwing na overdracht verzet om reden van eigen 
gebruik. In zekere zin kan het aanwenden te algemenen nutte van het 
pachtgoed aangezien worden als een soort eigen gebruik door het 
openbaar bestuur, vermits dat doel tot haar zending behoort. 

Het gevaar dat de ingeroepen reden van eigen gebruik of aanwen
ding te algemenen nutte slechts client om aan de pachtvernieuwing 
te ontkomen, is niet denkbeeldig, inzonderheid omdat steeds een 
twijfel over de ernst van de bedoeling blijft bestaan, gezien de termijn 
van vijf jaar waarover de verpachter beschikt. Daarom heeft de wet
gever aan de overnemer een middel ter hand gesteld om het nadeel 
dat hem door dit misbruik berokkend wordt, te herstellen, zo hem de 
pachtvernieuwing op grand van een dezer redenen geweigerd wordt. 

E. SANCTIE 

218. De overnemer kan de pachtvernieuwing terugvragen zonder 
dat een nieuw verzet op grand van dezelfde reden mogelijk is, indien 
de persoonlijke exploitatie door degene die in het verzet van de ver
pachter is aangewezen, of de aanwending voor doeleinden van alge
meen belang niet is verwezenlijkt binnen de termijn die in het verzet 
werd bepaald" (art. 37, § 2, eerste lid). De verpachter kan zich nag 
altijd verzetten tegen de pachtvernieuwing, doch enkel op grand van 
de andere redenen. De sanctie geldt zowel tegen de verpachter, die 
de reden van eigen gebruik inroept als tegen het openbaar bestuur 
dat zijn verzet motiveert op grand van de aanwending te algemenen 
nutte. In beide gevallen is de maatregel gericht tegen het niet eerbie
digen van de termijn in het verzet bepaald en die maximum vijf jaar 
kan bedragen. 

Om deze sanctie in werking te stellen moet de overnemer een 
nieuwe kennisgeving van de pachtoverdracht doen binnen dezelfde 
termijn van drie maanden. Deze termijn heeft eveneens het karakter 
van vervaltermijn, zodat de sanctie vervalt zo de overnemer de termijn 
van drie maanden laat verstrijken. Deze termijn begint te lopen na 
afloop van de termijn, binnen welke de verpachter zijn voornemen 
had moeten uitvoeren. Wordt geen andere reden van verzet ingeroe
pen en aanvaard, dan gaat de nieuwe pachtperiode in op de verjaardag 
van de ingenottreding van de overnemer, die volgt op de kennisge
ving. De inwerkingstelling van de sanctie geschiedt niet aileen door 
toedoen van de overnemer zelf, doch zijn rechtverkrijgenden kunnen 
eveneens optreden. 

Hier moet gewezen worden op een dubbel verschil met de eerste 
kennisgeving van overdracht. Enerzijds is het de pachtovernemer zelf 

(x) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 28. 



of cliens rechtverkrijgenden die de nieuwe kennisgeving doen, dus 
niet de pachter zoals dit voorzien is voor de kennisgeving van artikel 
35· Anderzijds gaat de nieuwe pachtperiode in op de verjaardag van 
de ingenottreding van de overnemer, terwijl bij de eerste procedure 
de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager als aanvang 
geldt. 

F. GEVOLGEN VAN HET VERZET 

219. Welke is nu de toestand van de overnemer zo het verzet 
gegrond wordt verklaard? De procedure van verzet is er enkel op ge
richt de pachtvernieuwing tegen te gaan, maar de eigenlijke pacht
overdracht die aan de kennisgeving is voorafgegaan en een absoluut 
recht van de pachter is, blijft onaangetast. Deze laatste is geldig en 
de overnemer treedt in al de rechten en de verplichtingen die uit de 
pacht voortvloeien. De pachter-overdrager blijft met de overnemer 
hoofdelijk gehouden voor de verplichtingen die uit de pacht zijn ont
staan. Deze tekst van artikel 34 wordt bevestigd door artikel 35· Dit 
artikel zegt immers dat de pachtvernieuwing juist als gevolg heeft dat 
de overdrager ontslagen is van alle verplichtingen voortvloeiende uit 
de pacht die na de kennisgeving zijn ontstaan. Is de pachtvernieuwing 
niet ingegaan ingevolge de gegrondheid van het verzet, dan zal de 
b~voorrechte pachtoverdracht weliswaar geldig zijn, maar de pachter 
blijft met de overnemer hoofdelijk gehouClen tot de verplichtingeri die 
uit de pacht ontstaan. 

AFDELING 3 

Besluit en rechtsvergelijking 

220. Er kan niet geloochend worden dat de belgische wetgever 
een regime van onderpacht en overdracht heeft uitgewerkt dat aan de 
exploitant interessante mogelijkheden biedt en dat de rechten van de 
verpachter waarborgt. Dit treedt des te meer op de voorgrond bij 
vergelijking met het systeem dat terzake in Frankrijk van kracht i.s. 
Pachtoverdracht en onderpacht zijn verboden, behalve wanneer deze 
is toegestaan aan de meerderj arige kinderen en kleinkinderen en op 
voorwaarde dat de verpachter hierin toestemt. T elkens hieromtrent 
betwisting ontstaat, lost de paritaire rechtbank deze op (1). De recht
spraak treedt de weigering van instemming slechts bij, zo de ver
pachter nadeel berokkend wordt, doch dit brengt in elk geval mede 
dat er telkens op de rechtbank een beroep moet worden gedaan. 
Vraagt de pachter de toestemming van de verpachter niet, dan is dit 
voor de verpachter een reden tot pachtverbreking (2). 

(r) Art. 25. 
(2) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 78. 
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De nederlandse pachtwet legt zonder enig voorbehoud verbod van 
onderpacht op, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming door de ver
pachter gegeven wordt (r). Pachtoverdracht komt niet in die vorm 
voor, maar artikel 49 voorziet wei een mogelijkheid van pachtoverne
ming. ,De pachter, die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of ten ge
volge van ziekte of van invaliditeit niet meer in staat is het gepachte 
goed op behoorlijke wijze te exploiteren, kan zich tot de pachtkamer 
wenden met de vordering zijn echtgenoot, een of ~eer zijner bloed
en aanverwanten in rechte lijn, een of meer zijner pleegkinderen of 
een of meer van de medepachters- of een of meer van deze gezamen
lijk - in zijn plaats als pachter te stellen". De verpachter is bevoegd 
om tegelijkertijd te vorderen een of meer anderen in de plaats van de 
pachter te stellen. Het is duidelijk dat de pachtoverneming slechts 
weinig overeenstemming vertoont met de bevoorrechte pachtover
dracht, zoals die thans geregeld is. 

HOOFDSTUK XI 

GEVOLGEN VAN HET OVERLIJDEN VAN DE PACHTER 

§ I. Beginsel 

221. De wetgever heeft zich voor de oplossing van de problemen, 
gesteld bij het overlijden van de pachter, Iaten leiden door twee mo
tieven: enerzijds de doorslaggevende betekenis van de persoonlijkheid 
van de pachter en anderzijds de behartiging van de familiale belangen, 
door het overlijden in het gedrang gebracht. Tegelijkertijd ontstaan 
meestal allerlei andere juridische moeilijkheden en de continuiteit van 
de exploitatie verkeert eveneens in gevaar. 

Ten einde het evenwicht in deze dualiteit te houden, heeft de 
wetgever de principes gehandhaafd, die hun deugdelijkheid bewezen 
hebben en brengt hij opheldering waar de grootste moeilijkheden 
dreigen te ontstaan (2). 

Bij overlijden van de pachter loopt de pacht door ten voordele van 
de erfgenamen, terwijl de verpachter binnen zekere beperkingen en 
mits naleving van bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid heeft op
zegging te verrichten (3). 

(1) Artikel 32. 
(2) Zie omtrent het overlijden van de verpachter: A.P.R., Tw. Landpacht, door A. 

DECLERCK en M. SEVENS, nr. 212;- overlijden van' de pachter, ibid., nr. 213 e.v. 
(3) De artikelen 1742 en I743 B.W. worden voorafgegaan door de volgende woor

den: .,Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht". Van artikel I742 
wordt aileen het eerste lid behouden, de overigen worden opgeheven (Art. I I, A, 1° en 
2o). 
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§ 2. Opzegging door de verpachter 

222. Artikel 38 bevestigt dat de pacht automatisch wordt voort
gezet door de erfgeltamen en de rechthebbenden van de pachter, door 
diegene nl. die tot de nalatenschap geroepen worden, en eventueel 
door de legatarissen (r). Het doorlopen van de pacht geldt als een 
uitzondering op het karakter van contract intuitu personae, dat de 
pachtovereenkomst vertoont. Deze uitzondering is noodzakelijk om 
een onderbreking van de exploitatie te voorkomen. 

De verpachter, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden kunnen 
opzegging geven ,indien hij zich dat recht heeft voorbehouden in de 
pachtovereenkomst en de overleden pachter geen overlevende echtge
noot, afstammeling of aangenomen kinderen, of geen afstamrnelingen 
of aangenomen kinderen van de echtgenoot nalaat" (artikel 39, eerste 
lid). Is in de pachtovereenkomst niets voorzien, dan is opzegging uit
gesloten. Bij vergelijking met de vroegere tekst, stelt men vast dat de 
c;:ttegorie farnilieleden aan wie geen opzegging kan betekend worden, 
herleid wordt tot de dichtste familieleden : de echtgenoot, de afstam
melingen en aangenomen kinderen van de pachter en van diens echt
genote. De wetgever heeft hierbij zijn zienswijse logisch doorgevoerd. 
De opzegging die de verpachter geven kan, is bedoeld als een rniddel 
tegen de verrassing die een automatische voortzetting door de erfge
namen kan medebrengen. Deze verrassing bestaat niet tegenover de 
rechtstreekse afstammelingen van de overledenen die immers tot het 
gezin behoren en de verpachter voldoende bekend zijn. Dit is echter 
niet waar voor de andere familieleden. Daarenboven vrijwaart het ver
bod opzegging te geven aan de categorie personen, in artikel 39 ver
meld, de familiale belangen van de pachter en diens gezin, hetgeen 
niet kan ingeroepen worden voor de meer verwijderde bloed- en aan
verwanten. 

223. Evenals vroeger moet de verpachter de opzegging geven 
binnen het jaar na het overlijden, dit op stra:ffe van verval, en de op
zegging heeft uitwerking twee jaar na de kennisgeving. Artikel 1742, 
vierde lid voorzag daarenboven dat deze terrnijn in voorkomend geval 
kon verlengd worden ,dat het gebruik eindigt op de datums voor het 
vertrek bepaald door de pacht of bij gebreke daarvan, door het plaat
selijk gebruik". Deze bepaling is niet in artikel 39 overgenomen, 
doch wordt overgeplaatst naar het nieuwe artikels8 waar alle gevallen 
van termijnverlenging samengebracht zijn. 

§ 3· Verzaking door de erfgerechtigden van de pachter 

224. Het nieuwe artikel 40 neemt de bepalingen over van artikel 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 43· 
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I742, tweede en derde lid : ,De erfgenamen of rechtverkrijgenden 
van de overleden pachter kunnen de pacht beeindigen mits zij, binnen 
een jaar na het overlijden opzegging doen met een termijn van ten 
minste drie maanden". Door een kennisgeving, verricht in dezelfde 
vormen als de opzegging en betekend binnen de vervaltermijn van 
een jaar, die een aanvang neemt met de overlijdensdag, kunnen de 
erfgenamen of rechthebbenden zich van het pachtgoed ontdoen dat 
zij drie maanden later moeten verlaten hebben. Deze laatste termijn 
kan overeenkomstig artikel 58 eventueel verlengd worden. Laten zij 
de termijn van een jaar verstrijken dan kan aan de pacht slechts een 
einde gemaakt worden op de wijze voorzien in artikel I 4, nl. mits een 
opzegging van een jaar. 

§ 4· Pachtovername door erfgenamen of rechtverkrijgenden 

225. Tot op heden was artikel I742, vijfde en zesde lid de enige 
tekst die betrekking had op de automatische voortzetting van de pacht. 
Deze grate leemte heeft steeds aanleiding gegeven tot allerlei betwis
tingen. Zijn er onder de erfgenamen of rechtverkrijgenden enkelen, 
die de pacht niet willen voortzetten, dan kunnen dezen slechts binnen 
het jaar hieraan een einde maken. Voor degenen echter die de pacht 
wel voortzetten, · doch niet tot een akkoord komen, kunnen grate 
moeilijkheden ontstaan. Aileen de scheiding en verdeling kan de be
twisting oplossen, doch meestal zal de termijn van een jaar, om op
zegging te geven, verstreken zijn (I). 

De artikelen 41, 42 en 43 vullen deze leemte aan. Twee mogelijk
heden kunnen zich voordoen; ofwel zijn de erfgenamen of de recht
verkrijgenden het erover eens dat hetzij een of meerderen onder hen, 
hetzij allen gemeenschappelijk de exploitatie voortzetten, ofwel is een 
akkoord onmogelijk. 

In het eerste geval, zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden er 
toe verplicht aan de verpachter kennis te geven van het akkoord dat 
zij hebben afgesloten (art. 42, eerste lid). Zolang de voortzetters van 
de exploitatie de kennisgeving niet doen, worden zij gezamenlijk als 
pachters beschouwd en blijven alle erfgenamen en rechtverkrijgenden 
jegens de verpachter hoofdelijk gehouden (art. 44, eerste lid). De 
kennisgeving moet de akkoordbevestiging van de erfgerechtigden van 
de pachter bevatten (2) en moet tevens, op straffe van onbestaanbaar
heid, betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot ofbij ter post 
aangetekende brief (art. 57). Dit betekent dat alle erfgenamen en 
rechtverkrijgenden, of zij al dan niet de exploitatie voortzetten, het 
akkoord met hun haridtekening moeten bevestigen. De gemeenrech
telijke consensus volstaat niet om de contractuele verhouding met de 

(1) A. P.R., Tw. Landpacht, nr. 2.18;- RoPPE, De pachtovereenkomst, nr. 79 bis, J0 • 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 44· 
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verpachter rechtsgeldig te maken. De verpachter moet een duidelijk 
en geldig bewijs van het gesloten akkoord bekomen. 

226. Minder eenvoudig is de oplossing die voorzien is, ingeval 
de erfgenamen of rechtverkrijgenden niet tot overeenstemming ko
men. Verrnits hier de grootste moeilijkheden kunnen ontstaan, heeft 
de wetgever een voorkeurrecht en een procedure voorgeschreven, vervat 
in artikel 41. De bedoeling is geweest te vermijden dat langdurige be
twistingen onder erfgenamen ongunstige gevolgen zouden hebben op 
de voortzetting van de exploitatie van het pachtgoed (1). 

De wetgever heeft niet gelnnoveerd, maar een oplossing verkozen 
die analoog is met deze die door de wet van 16 mei 1900 op de kleine 
nalatenschappen wordt toegepast (2). 

,Bij gebreke van akkoord kan elk van de erfgenamen of recht
verkrijgenden de vrederechter verzoeken hem aan te stellen om de 
exploitatie van het pachtgoed voort te zetten, op last van de door. het 
vonnis vastgestelde vergoeding uit te betalen aan de overige erfgena
men of rechtverkrijgenden" (art. 41, tweede lid). De tekst zegt echter 
nergens op welke wijze de meest gerede onder de erfgerechtigden dit 
verzoek tot de vrederechter kan richten, zodat hier de gewone proce
dureregelen toepasselijk zijn. Enerzijds bepaalt artikel 700 van het 
gerechtelijk wetboek dat de hoofdvorderingen bij dagvaarding voor de 
rechter gebracht worden,· onverminderd-de-bijzondere regels-inzake 
vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift. Anderzijds 
heeft geen enkel van de in artikel 594 van hetzelfde wetboek opgesom
de gevallen waarin de vrederechter op verzoekschrift uitspraak doet 
betrekking op het verzoek bedoeld in dit artikel 41, tweede lid. Hier
uit moet dus wel afgeleid worden dat deze procedure bij middel. van 
een dagvaarding ingeleid wordt. 

227. Artikel41 bepaalt eveneens de wijze waarop een concurrentie 
inzake pachtvoortzetting opgelost wordt : , wanneer verscheidene be
langhebbenden van dit recht van overneming gebruik wensen te rna
ken, wordt de voorkeur gegeven in de hierna bepaalde orde : a) aan 
de overlevende echtgenoot; b) aan hem die de overleden pachter heeft 
aangewezen; d) aan hem die ten tijde van het overlijden, regelmatig 
aan de exploitatie deelnam zonder noodzakelijkerwijze in de pacht
hoeve te verblijven; d) aan hem die door de meerderheid van de be
langen of bij gebreke van die meerderheid door het lot is aangewezen 
(art. 41, derde lid). 

De opdracht van de vrederechter bestaat er bijgevolg in de erf
genaam of rechtverkrijgende bij vonnis en op de door artikel 41, 
derde lid strikt omschreven wijze aan te duiden. De formulering heeft 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 44· 
(2) Ibidem. 



een imperatief karakter en van de volgorde kan slechts afgeweken 
worden zo aile partijen hiermede instemmen. Een enkele uitzondering 
staat de wetgever toe : ,lndien verscheidene erfgenamen of rechtver
krijgenden aanspraak maken op het voordeel van een der I eden b) en 
c), kunnen zij de pacht gezamenlijk overnemen (art. 4I, vierde lid). 

Zo de concurrerende erfgenamen en rechtverkrijgenden echter 
van deze mogelijkheid geen gebruik wensen te maken moet de moei
lijkheid op een andere wijze opgelost worden. Een verdeling van het 
bedrijf onder de verschillende kandidaten van dezelfde orde is uit
gesloten. Dit druist immers in tegen de geest van de nieuwe pachtwet 
en tegen het princiep zelf van de volgorde. Daarenboven is de over
neming door verschiilende erfgerechtigden gezamenlijk slechts mo
gelijk indien de belanghebbenden hiertoe vrij besluiten, zonder dat 
deze oplossing kan worden opgelegd. De enige manier om deze tegen
strijdigheid uit te schakelen is te onderzoeken welke van de beide 
kandidaten in dezelfde orde voldoet aan de voorwaarden van de daar
opvolgende orde tot men desnoods komt tot een beslissing gesteund 
op de meerderheid van belangen, of, bij gebreke van die meerderheid, 
tot de aanwijzing door het lot. Dit is eveneens de bedoeling van de 
volgorde vermeld in artikel 4 van de wet van I 6 mei I 900 op de 
kleine nalatenschappen (I). 

228. Om een beroep te kunnen doen op de toepassing van artikel 
4 I moet de overnemer voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het be
hoeft geen uitleg dat hij op de eerste plaats ofwel overlevende echtge
noot ofwel erfgenaam of rechtverkrijgende moet zijn. Daarenboven is 
de overnemer ertoe gehouden aan de overige erfgenamen en recht
verkrijgenden de vergoeding te betalen die door het vonnis is vastge
steld. Tevens moet hij de exploitatie ten minste negen jaar voortzetten. 

De wetgever heeft in de tekst niet voorzien op welke wijze de 
vergoeding vastgesteld wordt. Artikel 4I laat enkel uitschijnen dat 
degene die de vrederechter verzoekt hem aan te steilen om de exploi
tatie van het pachtgoed voort te zetten, tegelijkertijd de verbintenis 
aangaat de overige erfgenamen en rechtverkrijgenden de vergoeding 
uit te betalen die bij vonnis vastgesteld wordt. 

Aile geschiilen die hierbij rijzen, worden behandeld zeals ge
schiedt bij de kleine nalatenschappen. De wetgever heeft ter zake zijn 
bedoeling klaar uitgedrukt : ,Er werd opgemerkt dat in vele gevailen 
de betwistingen tussen de erfgenamen van de pachter langere tijd 
duren. Een analoge oplossing aan deze voor de overneming van kleine 
erfenissen wordt hier gegeven om deze betwisting te beeindigen. De 
voorkeurregeling is eveneens gelijklopend, evenals de sanctie (2). 

(1) DE PAGE, IX, nr. ro64. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, blz. 44· 
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De vrederechter kan een of meerdere experts aanduiden alvorens 
hij het bedrag van de vergoeding en het aandeel van de verschillende 
erfgenamen of rechtverkrijgenden bij vonnis vaststelt. 

229. Tenslotte wordt de overnemer ertoe gedwongen de exploi
tatie gedurende ten minste negen jaar voort te zetten. Het is evident 
dat dit voorschrift van groot belang is om de verzekering te bekomen 
dat het verzoek tot voortzetting ernstig bedoeld is. De exploitatie moet 
werkelijk geschieden en persoonlijk door de overnemer uitgevoerd 
worden. De wet van I 5 mei I 900 op de kleine erfenissen voorziet 
eveneens een analoge verplichting, die de overnemer verbiedt binnen 
de vijf jaar het goed te verkopen. De duur van negen jaar is daaren
boven in overeenstemming met de periode voorzien bij opzegging 
wegens eigen gebruik. Dezelfde tekst voorziet echter twee afwijkingen. 
Op de eerste plaats kan de overnemer aan de voortzetting van de ex
ploitatie v66r het verstrijken van de negen jaar een einde maken, zo 
hij daartoe gewichtige redenen inroept. Artikel 4I zegt niet wat hier
onder verstaan wordt. De beoordeling wordt aan de rechter overge
laten. De tweede afwijking heeft betrekking op de voortzetting van 
een exploitatie door meerdere overnemers. Opdat de termijn van negen 
jaar geeerbiedigd zou zijn, volstaat het dat ten minste een van hen 
persoonlijk de exploitatie van het overgenomen pachtgoed voortzet. 
De termijn vangt aan de dag waarop het vonnis dat de vergoeding 
vaststelt de:finitief is geworden, op de dag namelijk dat de termijn van 
beroep en cassatie verstrijkt. Wijkt de overnemer van deze verplich
ting af om andere dan de beide uitzonderingsgevallen, dan wordt een 
sanctie toegepast. De overige erfgenamen en rechtverkrijgenden be
komen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20 % van het be
drag dat het vonnis hen als vergoeding toekent. 

Tenslotte bepaalt artikel 42, tweede lid dat degene onder de erf
genamen en rechtverkrijgenden die de:finitief door de rechter is aan
gewezen om de exploitatie voort te zetten, hiervan aan de verpachter 
kennis moet geven. Iedere partij die in de betwisting betrokken is kan 
deze kennisgeving doen. 

Het is duidelijk dat de erfgenamen en rechtverkrijgenden die 
niet aangewezen werden er alle belang bij hebben om deze kennisge
ving aan de verpachter te doen, wanneer degene die wel is aangewezen 
orn de exploitatie voort te zetten, in gebreke blijft. Op die manier ont
snappen zij immers aan de hoofdelijke verbondenheid, die op hen 
blijft wegen, zolang deze kennisgeving niet is geschied. Daarom heeft 
de wetgever ook aan hen de mogelijkheid gegeven om op een geldige 
wijze aan deze aansprakelijkheid een einde te maken. 

§ 5· Verhouding verpachter-overnemer 

230. De wetgever geeft de nieuwe pachters, die in de plaats van 
de overledene treden, de mogelijkheid hun verhouding tot de ver-
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pachter zuiver te houden. Het zich voordoen als pachter, in geval van 
voortzetting van de pacht, of het zich onttrekken aan de verplichtingen 
tegenover de verpachter is het belangrijkste gevolg dat aan de kennis
geving verbonden is. ,Zo lang de kennisgeving niet is geschied, blijven 
de erfgenamen en rechtverkrijgenden hoofdelijk verbonden jegens de 
verpachter. Te rekenen van de kennisgeving zijn alleen diegenen on
der hen die de exploitatie voortzetten hoofdelijk gehouden jegens de 
verpachter tot de uit de pacht voortvloeiende verplichtingen, die na 
de kennisgeving zijn ontstaan" (art. 44). Deze tekst is van toepassing 
op alle soorten erfgenamen of rechtverkrijgenden en geldt voor iedere 
kennisgeving, zowel voor deze verricht in geval van akkoord onder de 
partijen, en ingeval een of meerderen onder hen aan de voortzetting 
van de pacht wensen te verzaken, als voor de kennisgeving aan de ver
pachter te betekenen na de definitieve aanduiding door de rechter. 
Het behoud van de hoofdelijke aansprakelijkheid en bijgevolg van het 
nadelige onverdeeldheidsstatuut, zo de kennisgeving niet is geschied, 
wordt door de wetgever onbetwistbaar bedoeld als een dwangmaatregel 
om de erfgenamen ertoe aan te zetten tot een overeenkomst te ko
men (1). Het is overbodig erop te wijzen dat de kennisgeving op gel
dige wijze moet verricht zijn en de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
alle erfgenamen en rechtverkrijgenden gehandhaafd blijft, zo de ken
nisgeving niet is geschied bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een 
ter post aangetekende brief (2). 

231. Voor de bevoorrechte erfgenamen en rechtverkrijgenden aan 
wie de verpachter reeds geen opzegging kan betekenen, heeft een 
geldig verrichte kennisgeving een bijkomend voordeel. Evenals bij 
pachtoverdracht heeft de kennisgeving tot gevolg dat van rechtswege 
pachtvernieuwing ontstaat. Dit betekent dat ,met handhaving van alle 
andere voorwaarden een nieuwe en eerste pachtperiode van negen jaar 
ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager vol
gend op de kennisgeving" (3). De verpachter kan hiertegen eveneens 
verzet aantekenen zoals bepaald is voor de pachtoverdracht (4). Vanaf 
dat ogenblik gaat dus een nieuwe pacht in en degene onder de erfge
namen die de pacht voortzet, wordt gesubrogeerd in de rechten en de 
verplichtingen van de overleden pachter. Voor de voordien ontstane 
verbintenissen blijven de erfgerechtigden van de oude pachter hoof
delijk verbonden (5). 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 45· 
(2) Art. 57· 
(3) Art. 43, tweede lid, verwijzend naar art. 35, tweede lid. 
(4) Art. 43, tweede lid. 
(5) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 45· 



§ 6. Rechtsvergelijking 

232. Artikel 54 van de nederlandse pachtwet voorziet eveneens in 
de mogelijkheid de pachtovereenkomst voort te zetten ingeval van 
overlijden van de pachter of de verpachter. In tegenstelling echter met 
de bepalingen van de artikelen 38 en 39 van de belgische pachtwet, 
omschrijft artikel 54 het principe op een eerder negatieve wijze. ,De 
pachtovereenkomst gaat niet van rechtswege teniet door de dood van 
de verpachter of van de pachter". Pit heeft tot gevolg dat de pachter, 
diens echtgenoot en ieder van diens bloed- en aanverwanten in de 
rechte lijn, binnen een termijn van zes maanden na het overlijden van 
de pachter, zich tot de pachtkamer kunnen wenden om ofwel ge
machtigd te worden de pachtovereenkomst voort te zetten en de overi
gen uit de pacht te ontslaan, ofwel de pachtovereenkomst te ontbinden. 
Ook de verpachter kan eenzelfde vordering binnen dezelfde termijn 
instellen. 

De pachtkamer beslist naar billijkheid en onderzoekt o.m. of er 
voldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering voorhan
den zijn; zij kan ook de toewijzing van de vordering afhankelijk maken 
van zekere voorwaarden in het belang van de verpachter. 

De franse wet huldigt het principe dat het overlijden van de 
pachter de pachtovereenkomst laat voortbestaan. De voortzetting is 
van openbare orde en een recht voor ieder van de partijen.- Mits b~
paalde voorwaarden, is verbreking van de pacht mogelijk. De ver
pachter kan de overeenkomst slechts doen verbreken zo de overledene 
geen echtgenoot, opgaande bloedverwant of afstammelingen nalaat, 
die met hem samenwonen of met hem het bedrijf exploiteren (r). 

HOOFDSTUK XII 

VERGOEDINGEN TOEKOMENDE AAN DE AFGAANDE 
PACHTER 

§ 1. Definitie en indeling 

233. Benevens de herziening van het gehele probleem van de 
vergoedingen die aan de afgaande pachter toekomen, tonen de artike
len 45 en 46 duidelijk aan dat de wetgever orde heeft willen scheppen 
in het weinig overzichtelijke en zeer lange artikel 1778 B.W. Artikel 
45 is op een logische wijze ingedeeld in zes paragrafen, en artikel 46 
handelt uitsluitend over de nieuw ingevoerde vergoeding die toege-

(1) SAVATIER, R., Manuel juridique des baux ruraux, nr. 176. 
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kend wordt voor het afnemen van bouw- en industriegronden of van 
gronden voor openbaar nut bestemd. 

De nieuwe tekst biedt daarenboven een beter inzicht in de soorten 
uittredingsvergoedingen. Artikel 45, I 0 brengt de eerste categorie in 
herinnering, de vergoeding namelijk die aan de pachter toekomt uit 
hoofde van nieuwe gebouwen, beplantingen en werken. Deze vergoeding 
wordt behandeld in het hoofdstuk over de exploitatie van het gepacht 
goed (art. 26, 27, 28). De tweede categorie, de gewone uittredingsver
goeding, wordt behandeld in artikel 45 en heeft betrekking op het stro, 
de mest en de navette, op de bebouwing en de verbeteringen aange
bracht aan de gronden, de afsluitingen, de waterafloopgreppels, de 
wegen dienende voor de exploitatie, en aan de gebouwen en werken 
die bij de exploitatie behoren. Tenslotte wijdt artikel 46 uit over de 
bijzondere vergoeding verschuldigd wegens het afnemen van bouw- en 
industriegronden en het afnemen van gronden voor openbaar nut. 

Deze ordening brengt meteen duidelijker aan het Iicht dat de 
verschillende vergoedingen onafhankelijk van elkaar blijven bestaan. 
Zij sluiten elkaar niet uit, doch kunnen integendeel gecumuleerd wor
den, zo de pachter de voorwaarden vervult die voor de toepassing ver
eist worden. 

§ 2. De gewone uittredingsvergoeding 

234. De posten die moeten vergoed worden zijn dezelfde als 
diegenen die opgesomd zijn in artikel I778, § 2, I B.W. De wetgever 
heeft er niettemin aan gehouden opnieuw de aandacht te vestigen op 
de juiste draagwijdte van de gevallen die aanleiding geven tot deze 
soort vergoeding. Het is inzonderheid van belang het onderscheid te 
onderstrepen dat inzake gebouwen en werken moet gemaakt worden. 
De gewone uittredingsvergoeding heeft betrekking op kleine werken, 
in tegenstelling met de nieuwe bouwwerken en beplantingen, die be
handeld worden in de artikelen 25 tot 28. Het wordt immers als nor
maal beschouwd dat de verpachter voor het uitvoeren van kleine 
werken geen toestemming moet geven. Doch artikel 45 beoogt wel 
degelijk verbeteringswerken en niet de onderhouds- of kuiswerken, die 
de pachter in elk geval moet verrichten. De verbetering van de gran
den wordt enkel vergoed, zo zij betrekking heeft op de staat van zui
verheid en niet wanneer de verbetering het gevolg is van een herhaalde 
zorgvolle bebouwing. Dit laatste behoort immers tot de normale ver
plichtingen van de pachter (I). 

235· De schuldenaar van de vergoeding is de verpachter. Twee 
afwijkingen verzachten echter dit princiep. De eerste afwijking betreft 
de verrekening die tussen beide partijen mogelijk is. Deze verrekening 

(r) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 45· 



geschiedt tot beloop van het bedrag dat de pachter aan de verpachter 
schuldig is. De verpachter mag aldus in rekening brengen : 
I) de vergoedingen voor het kosteloos verstrekken van stro, mest, 

navette of andere voordelen, die de pachter ontvangen heeft bij de 
ingebruikneming (art. 45, 2, derde lid); 

2) de vergoedingen die de pachter verschuldigd is uit hoofde van elk 
verlies, veroorzaakt door gebrek aan zuiverheid of aan onderhoud 
van het verpachte goed of door elke andere tekortkoming aan de 
verplichtingen (art. 45, 3); 

3) de bijdrage die de verpachter heeft verricht met het oog op het 
optrekken van gebouwen en het uitvoeren van werken (art. 45, 4). 

Het princiep van de verrekening brengt niets nieuws. De tekst 
is een andere formulering van wat artikel I778, § 3 B.W. reeds be
paalde en de interpretatie ervan blijft ongewijzigd. Bedoeld wordt een 
werkelijke balans van de wederzijdse rechten op te maken. Het kan 
bijgevolg gebeuren dat de schuldvordering van de verpachter de ver
goeding, die aan de afgaande pachter toekomt, te hoven gaat (I). 

236. Van het principe dat de verpachter de schuldenaar van de 
vergoeding is wordt eveneens afgeweken, zo de overeenkomst tussen 
de nieuwe en de oude pachter het toekennen van dezelfde vergoeding 
bevat. De schuld door deze overeenkomst op de nieuwe pachter ge
legd, ontheft de verpachter van zijn verplichtingen terzake. lngeval 
van pachtoverdracht of pachtovername wordt de vergoedingsregeling 
uitgesteld tot aan het einde van de pacht (2). 

237. Het voorwerp van de vergoeding is de meerwaarde die bij 
het beeindigen van de pacht voorhanden is. Dit criterium geldt echter 
niet op een absolute wijze. Zo het bedrag van de vergoeding hoger is 
dan dat van de kosten, dan wordt het tot dit laatste bedrag herleid. 
Zijn de werkelijk verrichte kosten echter lager dan de meerwaarde, 
dan wordt met het bedrag der kosten geen rekening gehouden; het 
princiep wordt toegepast. De vergoeding kan daarenboven nog bein
vloed worden door een gebrek aan voldoende bestemmingsgericht
heid van de uitgevoerde werken. 

Het begrip van de meerwaarde omvat eveneens de graad van 
sleet, hoewel er geen sprake is van een forfaitaire afschrijving. Slechts 
in een enkel geval kan een forfaitaire vergoeding vooruit bepaald 
worden, namelijk voor ,het produktief maken van onbebouwde of 
braakliggende gronden of van gronden die in slechte staat van be
bouwing zijn, mits zij als dusdanig in de pacht zijn aangegeven" (art. 
45, 2, tweede lid). De nauwkeurige aanduiding van de gronden bij het 

(x) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 13;- A.P.R., Tw. Landpacht, door A. DECLERCK 
en M. SEVENS, nr. 297· 

(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 41. 
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afsluiten van de pachtovereenkomst is een conditio sine qua non voor 
de geldigheid van het forfait. Bij gebreke hiervan is de gewone rege
ling van toepassing. Hierdoor wil de wetgever voorkomen dat een in 
algemene termen geformuleerde clausule in een type-contract inge
last wordt (1). 

238. De bepalingen omtrent de gewone uittredingsvergoeding 
hebben een imperatief karakter. Alle overeenkomsten waarbij de pach
ter afstand doet van zijn rechten, worden als nietbestaande aangezien 
(art. 56). Artikel 45,5 laat afstand van de vergoeding slechts toe wan
neer dit gebeurt na de opzegging en zo die afstand blijkt uit een 
authentieke akte of uit een verklaring op ondervraging afgelegd voor 
de vrederechter. 

239· Ook de bepalingen inzake de bewijslast zijn uit artikel 1778, 
§ 2, III B.W. overgenomen. De wetgever heeft het nochtans nuttig 
geoordeeld nogmaals zijn bedoeling te verduidelijken. Het spreekt 
vanzelf dat iedere partij het bestaan en de maat van de vergoedingen 
moet bewijzen; zij kan dit doen door alle rechtsmiddelen, met inbe
grip van getuigen en vermoedens. De teksten die tot doel hebben de 
betwistingen inzake bewijsvoering te beperken zijn eveneens gehand
haafd. De wenselijkheid een plaatsbeschrijving op te maken wordt 
sterk aanbevolen. Ieclere partij beschikt hiervoor over een vervalter
mijn van drie maanden te rekenen van de aanvang van de pacht. 
Weigert de tegenpartij, dan zal de vrederechter de plaatsbeschrijving 
opleggen, desnoods met tussenkomst van een deskundige. Zo de par
tijen nagelaten hebben dit te doen, of zo zij de termijn van drie maan
den hebben laten verstrijken, dan geldt het vermoeden dat de pachter 
het pachtgoed ontvangen heeft in de staat waarin het zich bij het einde 
bevindt. Het. gaat hier om een vermoeden juris tantum dat bijgevolg 
door het leveren van het tegenbewijs kan worden omgeworpen. 

§ 3· De bijzondere uittredingsvergoeding 

240. Artikel 1774, § 3, 2° door de wet van 7 maart 1929 ingelast, 
beperkte zich tot de princiepsverklaring dat de gronden die onteigend 
worden of verkregen zijn om redenen van openbaar nut aan hun ge
bruiker niet kunnen ontnomen worden, dan tegen een billijke schade
loosstelling en zulks niettegenstaande elke andersluidende bepaling. 

De nieuwe wet heeft een nauwkeuriger regeling in de plaats ge
steld. Deze nauwkeurigheid werd bekomen door de opsomming van 
de factoren die de vaststelling van de vergoeding bepalen, enerzijds, 
en door een duidelijke omschrijving van de toepassingsgevallen ander
zijds. 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 46. 

621 



De wijzigingen die de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 
aangebracht aan de artikelen 6 en 7 inzake opzeggingsmogelijkheden 
voor dezelfde categorie van gronden, vinden ook hier hun weerslag. 

De tekst van de Senaat voorzag geen bijzondere vergoeding voor 
de gronden, die, gezien hun ligging op het ogenblik van de pacht
overeenkomst moeten beschouwd worden als bouwgrond of als gran
den bestemd voor industriele doeleinden of voor het algemeen nut (I). 
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de toepassing ervan 
uitgebreid tot alle gevallen van bouw- en industriele gronden. De 
tekst bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 6, 2° en 
4° en 7°, 9°, 10° en I I 0

• Het gaat namelijk om volgende gronden : 
I) de gronden die wegens hun ligging op het ogenblik vaniederever
lenging van de pacht moeten worden beschouwd als bouwgronden of 
als gronden voor industriele doeleinden bestemd (art. 6, 2°); 2) de 
grand die na het afsluiten van de overeenkomst verkregen werd door 
een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon op 
grand van een koninklijk besluit dat de onteigening te algemenen 
nutte beveelt of toestaat (art. 6, 4°); 3) percelen door eenopenbaar 
bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon gebruikt voor doel
einden van algemeen belang (art. 7, 9°); 4) hetaaneengeslotenperceel 
dat wordt aangewend voor gezinsdoeleinden en ontspanning (art. 7, 
10°); s) gronden bestemd voor de aanwending als bouwgronden of als 
gronoen -voorindtisfriele doeleinden, die wegens hun ligging op het 
ogenblik van de opzegging als zodanig moeten beschouwd worden 
(art. 7, II 0 ). 

De tekst van artikel 46, eerste lid onderstreept dat, zo de voor
waarden vervuld zijn, de bijzondere uittredingsvergoeding eventueel 
samen met en boven de gewone uittredingsvergoeding toegekend 
wordt. Daarenboven heeft de wetgever interpretatiebetwistingen wil
len vermijden en somt hij enkele factoren op, die als basis bij de vast
stelling der vergoeding in aanmerking komen. Nooit werd echter be
doeld een volledige en definitief afgesloten lijst van factoren op te 
stellen. Uit de tekst zelf van artikel 46, tweede lid vloeit voort dat de 
vermelde factoren slechts een exemplatieve waarde hebben en enkel 
een leidraad zijn voor de expert en de rechtbank (2). 

241. Wat client vergoed te worden is het bedrijfsverlies dat gele
den wordt ingevolge het afnemen van de grand of de percelen. Be
drijfsverlies betekent, volgens artikel 46, tweede lid, o.m. het verlies 
aan dieren en materieel, de genotsderving van de gronden, en het ver
lies dat ontstaat wegens de waardevermindering van de overblijvende 
gebouwen en gronden. Nochtans moet het verlies dat deze factoren 
ondergaan, beoordeeld worden met betrekking tot de concrete toe-

(x) Senaat, 1964-65, nr. 295, bijiage biz. 104. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 48. 



stand. Het verlies aan dieren en materieel wordt geapprecieerd, gelet 
op de oppervlakte van de aan de landbouw onttrokken gronden. Het 
gaat om de vraag in welke mate de veebelegging en het aanwezige 
materieel overtollig geworden zijn, door het verminderen van de ex
ploitatieruimte. Oak de vermindering van de oogstopbrengst, ont
staan door de vermindering van de oppervlakte wordt als bedrijfsver
lies aangezien. De vergoeding omvat eveneens de genotsderving van 
de gronden, gedurende de jaren die het verstrijken van de pachtpe
riode voorafgaan. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft voor 
deze post een forfaitaire vergoeding ingevoerd. Het in aanmerking te 
nemen aantal jaren mag nooit minder zijn dan twee, noch meer dan 
vier (1). Een laatste factor die het bedrijfsverlies beinvloedt, is de 
waardevermindering die de gebouwen en de overblijvende gronden 
ondergaan. Zo de pachter in de loop van de pachtovereenkomst 
gebouwen heeft opgericht of uitgebreid moet hiervoor een vergoeding 
betaald worden die overeenstemt met de graad van nutteloosheid, door 
het verminderen van het bedrijf veroorzaakt. Oak de resterende 
gronden kunnen een minderwaarde ondergaan, . omdat de pachter 
misschien zal gedwongen worden de tot dan toe aangewende exploi
tatie te wijzigen. Daarenboven is het niet uitgesloten dat het algemeen 
rendement daalt (2). 

242. Hier kan een probleem rijzen zo de pachter een bijzondere 
uittredingsvergoeding ontvangen heeft voor de minderwaarde van de 
gebouwen, die hij overeenkomstig artikel 25 zelf heeft opgetrokken en 
die voor het afnemen van de gronden, beantwoorden aan de vereisten 
van nuttigheid en bestemmingsgerichtheid. Moet de pachter, in deze 
veronderstelling, met de reeds ontvangen vergoeding rekening hou
den, of mag hij niettemin de integrale vergoeding vorderen waarop 
artikel 26 hem bij het einde van de pachtovereenkomst voor de ge
bouwen die hij zelf opgetrokken heeft, recht geeft? De vergoeding, 
bedoeld in artikel 26 moet overeenstemmen met de waardevermeer
dering die het goed daardoor verkregen heeft. Zoals hager werd uit
eengezet, gaat het hier om de objectieve nuttigheidswaarde van de ge
bouwen op het einde van de pacht. Niettegenstaande de bewoordin
gen waarmede de artikelen 45 en 46 aanvangen en waarin het cumu
leren van de vergoedingen toegelaten wordt, moet dan tach vastgesteld 
worden dat het dee! van de te vergoeden waardevermeerdering, die 
eventueel zou bestaan hebben, zo de gronden om de doeleinden voor
zien in artikel 46 niet waren afgenomen, overeenstemt met de waarde
vermindering veroorzaakt door het nutteloos worden van een gedeelte 
ervan en die als basis client voor de bijzondere uittredingsvergoeding. 
Het wil ons voorkomen, dat in de mate dat het dee! van de opgevor-

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. JI. 
(2) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 47-48. 



derde waardevermeerdering hetzelfde voorwerp heeft als het deel 
waarvoor reeds een vergoeding wegens waardevermindering werd 
uitbetaald, beide bedragen elkaar compenseren. 

Trouwens, de appreciatie van de vergoeding voor het oprichten 
van nieuwe gebouwen en werken geschiedt, zoals reeds gezegd, bij 
het einde van de pacht en op grand van de objectieve nuttigheids
waarde, op dat ogenblik aanwezig. Het feit dat een gedeelte van de 
gebouwen nutteloos is geworden ingevolge het afnemen van gronden, 
betekent immers dat het critenum voor de toepassing van artikel 26 
niet voorhanden is. 

243· De partijen behouden, met inachtneming van de bepalingen 
van artikel 46, eerste en tweede lid de vrijheid om het bedrag van. de 
vergoeding vast te stellen. Kamen zij echter niet tot overeenstemming 
,dan moet de pachter, in afwachting van de gerechtelijke vaststelling 
ervan, v66r de ontruiming van de plaatsen, van de verpachter een 
provisionele vergoeding ontvangen, gelijk aan het bedrag van het aan
tal jaren pacht v66r het verstrijken van de pachtovereenkomst met 
dien verstande evenwel dat niet minder dan vier en niet meer dan 
acht jaren pacht in aanmerking kunnen komen" (art. 46, derde lid). 
Deze bepaling wil voorkomen dat de pachter benadeeld wordt door 
de duur van de gedingen die inzake het toekennen van vergoedingen 
gevoerd . worden. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding wordt 
vastgesteld volgens een minimum en maximum aantal te derven pacht
jaren, omgerekend op de afgenomen oppervlakte (I). De tekst geeft 
aan deze begrenzing een absoltiut karakter en het bedrag moet even
eens op basis van vier jaar vastgesteld worden, zelfs wanneer het nog 
overblijvende aantal jaren minder dan vier bedraagt. 

Zoals het met de onteigeningsvergoeding het geval is, moet de 
uitbetaling van deze forfaitaire provisie geschieden v66rdat de pachter 
het goed ontruimt. Gebeurt de betaling niet en is ondertussen onder 
de partijen geen minnelijke regeling getroffen, dan kan de pachter het 
af te nemen goed blijven bezetten. 

244. De artikelen 5 I en volgende van de nederlandse pachtwet 
voorzien in een schadevergoeding die een zekere gelijkenis vertoont 
met de bijzondere uitwinningsvergoeding van de belgische pachtwet. 
De pachtkamer kan de pachtovereenkomst ontbinden, zo de verpach
ter het verpachte goed of een gedeelte ervan wil bestemmen voor niet 
tot de landbouw betrekkelijke doeleinden en zo die bestemming in 
overeenstemming is met het algemeen belang, m.a.w. met een goed
gekeurd uitbreidingsplan of wederopbouwplan. 

V erklaart de pachtkamer de vordering van de verpachter gegrond 
dan veroordeelt zij hem meteen om ,de pachter schadeloos te stellen 



over de tijd, welke de pachter bij niet ontbinding ingevolge de pacht
overeenkomst nog op het gepachte goed had kunnen blijven" (art. 
52, I). 

HOOFDSTUK XIII 

DE VERVREEMDING VAN HET GEPACHTE GOED EN 
HET RECHT VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER 

245. De wet op het recht van voorkoop dateert van I februari 
I963 en werd als vierde afdeling van het hoofdstuk II, huur van goe
deren, in het burgerlijk wetboek opgenomen onder de artikelen 
I778bis tot en met I778octies. 

Vermits de wetgever alle teksten in verband met de pacht in een 
overzichtelijk geheel heeft samengebundeld, wordt ook dit onderdeel 
van onze pachtwetgeving er bijgevoegd. In de nieuwe wet vormen de 
bepalingen betreffende de voorkoop de paragraaf I I en de artikelen 
47 tot en met 55· 

Dit betekent echter niet dat de bepalingen van de wet van I fe
bruari I963 onaangeroerd zijn gebleven. Wijzigingen werden immers 
aangebracht aan het toepassingsgebied, aan de duur van het aanbod, 
aan het naastingsrecht, de wijze van betekening, de uitzonderingen en 
aan de categorie van familieleden. 

§ 1. Wijziging van algemene aard 

246. Naast de wijzigingen aan de eigenlijke bepalingen betreffen
de het recht van voorkoop, werd een belangrijke verandering van meer 
algemene aard aangebracht. De wetgever heeft de bedoeling gehad 
aan de pachter een grotere bescherming te geven. De artikelen I743 
en I 7 48 B. W. bepaalden reeds een zekere bescherming ingeval het 
pachtgoed verkocht werd, doch de pachter kon niettemin verplicht 
worden het goed te verlaten zo bepaalde voorwaarden vervuld waren. 
Het nieuwe artikel 55 integendeel wenst de rechten van de pachter 
onverkort te laten voortbestaan (I). Daarom voorziet deze bepaling 
dat, ingeval van vervreemding van het pachtgoed de verkrijger valle
dig in de rechten en de verplichtingen van de verpachter treedt. Zulks 
betekent enerzijds dat het begrip van vervreemding niet aileen de 
verkoop stricto sensu omvat, maar ook de schenking, de ruil, de in
breng in een vennootschap; anderzijds geldt de tegenstelbaarheid van 
de lopende pacht niet aileen wanneer de pachter geen gebruik heeft 
gemaakt van zijn recht van verkoop, maar eveneens in al de gevallen 
waarin hij, om welke reden dan ook, het recht van voorkoop niet heeft 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. so. 



kunnen inroepen, en inzonderheid in alle gevallen waarin de uitoefe
ning van het recht van voorkoop aan de pachter ontzegd is (r). 

De vervanging in artikel 55 van het woord verkoop door het 
ruimere begrip vervreemding heeft tot gevolg gehad dat dezelfde ver
vanging is gebeurd in de titel van de paragraaf die thans luidt : ver
vreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter. 
De behandelde stof reikt immers verder dan de verkoop stricto sensu. 
Hieruit mag men echter niet afleiden dat de voorkoop in dezelfde 
mate wordt uitgebreid; dit recht is beperkt tot eigenlijke verkoop (2). 

§ 2. De rechthebbenden 

247. Artikel 1778bis B.W.- de eerste bepaling van de wet van 
r februari 1963- kende het recht van voorkoop alleen aan de pachter 
toe. Het nieuwe artikel 47 breidt dat voordeel eveneens uit tot de 
afstammelingen van de pachter ,die daadwerkelijk aan de exploitatie 
van het goed deelnemen ... ". Deze uitbreiding is ingegeven door 
motieven van sociale aard. De eerste reden houdt verband met de 
wetgeving inzake het pensioen van zelfstandigen. Artikel 36 van de 
wet van 31 augustus 1963 maakt de toekenning van een pensioen van 
zelfstandige afhankelijk van een voorafgaand onderzoek naar de in
komsten; het bedrag van het pensioen wordt verminderd zo het in 
aanmerking genomen inkomen een -bepaald bedrag te hoven gaat. 
Wanneer nu een oudere landbouwer een hoeve koopt, verhoogt zijn 
inkomen in belangrijke mate, zodat hij van het pensioen van zelf
standige geheel of gedeeltelijk uitgesloten wordt. De tweede reden 
streeft ernaar het recht van voorkoop zijn valle betekenis te waarbor
gen. Immers, landbouwers die een zekere leeftijd bereikt hebben, 
schrikken ervoor terug een hoeve aan te kopen, wanneer zij zelf niet 
over de nodige financiele middelen beschikken, en daarvoor leningen 
moeten aangaan. 

De afstammelingen van de pachter zijn beter in staat de lasten 
van een lening te dragen, en de pachter ziet zijn pensioen niet ver
minderen, door het in rekening brengen van een vaak hoog kadastraal 
inkomen (3). 

Niettemin valt te noteren dat de pachter dit recht van voorkoop 
slechts kan uitoefenen ten voordele van zijn afstammelingen die daad
werkelijk aan de exploitatie van het goed deelnemen. Deze vereiste 
betekent dat het begrip afstammelingen enkel slaat op de eerste graad. 
Hiermede sluit de wetgever aan bij zijn vroegere interpretatie dat het 
recht van voorkoop enkel voor die afstammelingen gelden kan, die 
niet alleen op de hoeve verblijven, maar bovendien samen met de 
pachter het pachtgoed exploiteren. 

(r) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 35· 
(2) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. IJ. 
(3) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 48-49. 



----------

§ 3. De termijn van kennisgeving en betaling 

248. Artikel 48, I legt de eigenaar de verplichting op, de pach
ter kennis te geven van de prijs en de voorwaarden waartegen hij be
reid is het goed te verkopen. Zo de pachter het aanbod wenst te aan
vaarden, moet hij zulks aan de eigenaar laten weten binnen de maand 
te rekenen vanaf de kennisgeving van het aanbod. Dit princiep is 
overgenomen van artikel I778ter, § I B.W. 

De nieuwe wet heeft echter een bijkomende tekst ingelast, waar
door aan de pachter, niettegenstaande elk strijdig beding, een termijn 
van een maand gewaarborgd wordt om de koopprijs te voldoen. Deze 
laatste termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de aanvaar
ding van het aanbod. 

De eerste termijn geeft de pachter de gelegenheid te onderzoeken 
of de aankoop economisch verantwoord is, of hij krediet kan bekomen, 
of andere personen zich willen borg stellen, of hij geen bezittingen 
moet verkopen om aan het nodige geld te geraken. De tweede termijn 
moet verhinderen dat de eigenaar de uitoefening van het recht van 
voorkoop onmogelijk zou maken door contante betaling te eisen, wel 
wetende dat de pachter niet in staat is deze koopvoorwaarde te ver
vullen (1). 

Een eerste wijziging had de termijn tot twee maanden verlengd. 
lngevolge een amendement (2) werd de termijn tenslotte gesplitst, 
hetgeen de eigenaar het voordeel biedt niet lang te moeten wachten 
op de beslissing van de pachter, terwijl deze laatste de tijd krijgt de 
nodige gelden samen te brengen. 

§ 4· De duur van het aanbod 

249· De duur van het aanbod onderging eveneens een wijziging. 
Artikel I778ter, § I, derde lid bepaalde dat, wanneer de pachter bin
nen de gestelde termijn op het aanbod van de eigenaar niet had ge
antwoord, de eigenaar het goed niet uit de hand tegen een lagere prijs 
of tegen gunstiger voorwaarden aan een derde mocht verkopen zonder 
instemming van de pachter. Artikel 48, I stelt een termijn vast met 
het gevolg dat na verloop hiervan het goed niet uit de hand mag ver
kocht worden, zelfs niet aan een lagere prijs of tegen gunstiger voor
waarden zonder dat aan de pachter een nieuw aanbod wordt gedaan. 
Dit komt hier op neer dat het aanbod gedurende de ganse termijn 
blijft gelden, en dat pas bij het verstrijken van deze termijn een nieuw 
aanbod moet gedaan worden. De wetgever heeft hiermede het gevaar 
willen vermijden dat de bewijslevering na langere tijd moeilijk wordt, 
omdat de bescheiden die het bewijs bevatten in de meeste gevallen 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 32; - Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 14; - Se
naat, B. V., 19 juni 1969, biz. 693-694. 

(2) Senaat, 1968-69, nr. 436. 



onvoldoende bijgehouden worden. Daarenboven wordt rekening ge
houden met het feit dat hetgeen bij het eerste aanbod als overdreven 
werd beschouwd, na het verloop van jaren door de prijsstijgingen dit 
karakter verliest (1). 

De Senaat had deze termijn vastgesteld op drie jaar, de Kamer 
van volksvertegenwoordigers heeft hem herleid tot een jaar. Volgens 
de intiatiefnemer van het amendement zou een termijn van drie jaar 
aan de verpachter, die de pachter van het recht van voorkoop wil 
uitsluiten, nag steeds de mogelijkheid geven het aanbod te doen op 
een ogenblik waarop hij verwacht dat de pachter, om de een of de 
andere reden, het aanbod tach niet kan aanvaarden. Ingevolge ge
beurlijke waardevermeerderingen van het betreffende goed, een alge
mene prijsstijging van de gronden of een muntontwaarding zou het 
kunnen gebeuren dat dit goed drie jaar later misschien gemakkelijk 
zou verkocht worden tegen dezelfde of een hogere prijs zonder dat 
de pachter enig recht van voorkoop kan inroepen (2). 

§ 5. De. procedure van de openbare verkoping 

250. Een ander initiatief van de Kamer van volksvertegenwoor
digers houdt verband met de procedure van openbare verkoping van 
het pachtgoed, hetgeen reeds bepaald was in artikel 1778ter, § 2, 

tweede lid. De instrumenterende ambtenaar wordt de verplichting 
.opgelegd ,bij het einde van de opbieding en voor de toewijzing, in 
het openbaar de vraag te stellen of de pachter of zijn gevolmachtigde 
zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen tegen de laatst geboden 
prijs". De opwerping werd gemaakt dat de vroeger geformuleerde 
tekst aanleiding gaf tot misbruiken, omdat in enkele gevallen de in
strumenterende ambtenaar de opbieding liet doorgaan ondanks het 
feit dat de pachter het met de voorgestelde verkoopprijs eens was (3). 
Om dit te voorkomen wordt aan de tekst toegevoegd dat, bij instem
ming, de verkoop definitief is. Tach moet opgemerkt worden dat deze 
toevoeging, hehalve een zekere verduidelijking van de tekst, in wer
kelijkheid de betekenis van het artikel niet beinvloedt. Ook zonder 
deze aanvulling was reeds aanvaard geworden dat ,zo de huurder 
antwoordt dat hij het bekomen aanbod aanvaardt, de openbare ver
koping geeindigd is" (4). 

In verband met de procedure moet erop gewezen worden dat de 
artikelen 48 en 49 opgenomen zijn in de opsomming van artikel 57· 
Zoals reeds op verschillende plaatsen vermeld is, bepaalt dit artikel 
dat o.m. de kennisgeving op straffe van onbestaanbaarheid, moet be
tekend worden bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij ter post 
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(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 49· 
(2) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 32-33. 
(3) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 33· 
(4) Senaat, 1961-62, nr. 196, biz. 18. 



aangetekend schrijven. Aldus wordt het opgelegde ontvangstbewijs 
afgeschaft (1). 

§ 6. Het naastingsrecht 

2 5 r. Een volgende wijziging betreft het naastingsrecht vervat in 
artikel 51 - het vroegere artikel 1778quinquies, derde lid- datvan 
toepassing is ingeval het pachtgoed verkocht wordt met miskenning 
van de rechten van de pachter. Deze laatste kan, in voorkomend ge
val, ofwel een schadevergoeding van 20 % van de pachtprijs, ofwel 
de indeplaatsstelling vorderen. Zo hij dit laatste vordert moet hij aan 
de koper de prijs terugbetalen. Daar de tekst echter niets bepaalde 
betreffende de kosten en hieromtrent betwisting kon ontstaan, heeft 
de wetgever thans voorgeschreven dat de indeplaatsgestelde eveneens 
de kosten van de akte moet terugbetalen. Alleen de normale kosten 
worden hierbij bedoeld (2). Deze tekstaanvulling heeft echter tot ge
volg dat de koper ontsnapt aan een sanctie. Hoewel het vroegere arti
kel hierover niet uitweidde, had de wetgever tach de bedoeling uit
gedrukt dat de koper die het goed te goeder trouw had aangekocht 
de aankoopkosten ken opvorderen van de verkoper, vermits deze 
laatste de koper niet had ingelicht over de rechten van de voorkoop
genieter (3). Logischerwijze kon hieruit afgeleid worden dat de koper 
die niet te goeder trouw was zelf de kosten moest dragen. Door de 
wijziging die aangebracht is verdwijnt dit onderscheid. 

§ 7. De hypothecaire inschrijving 

252. Aan artikel 51 werd een zesde lid toegevoegd dat de ver
plichting oplegt elke uitspraak op een eis tot indeplaatsstelling in te 
schrijven · achter de inschrijving op de kant van de betwiste akte en in 
voorkomend geval op de kant van de overschrijving van de laatst 
overgeschreven titel. Deze verplichting bestond reeds met betrekking 
tot de vordering van indeplaatsstelling die de pachter instelt ingeval 
zijn recht van voorkoop over het hoofd wordt gezien. Deze formaliteit 
is in feite overgenomen uit artikel3 van de wet van 16 december 1851 
op de hypotheken en de voorrechten. De initiatiefnemer heeft gewild 
dat ook het tweede lid van deze bepaling uit de hypotheekwet zou 
worden overgenomen en dat niet enkel de vordering maar ook de 
uitspraak die hierop volgt, wordt ingeschreven. Hij achtte zulks wen
selijk omdat het in werkelijkheid de gerechtelijke uitspraak is die de 
indeplaatsstelling tot stand brengt en ook omdat de publiciteit ervan 
verzekerd wordt, zo de vordering wordt afgewezen (4). Bovendien 

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. 49· 
(2) Ibidem. 
(3) Senaat, 1961-62, nr. 196, biz. 22. 

(4) K.v.v., nr. 95-6, biz. 33-34· 



vloeit hieruit voort dat het gause verloop van de rechtspleging uit een 
hypothecair getuigschrift blijken kan (I). 

§ 8. Verbod van overdracht 

253· Artikel 54 legt de pachter, die van het recht van voorkoop 
gebruik heeft gemaakt, verbod op het aldus gekochte goed of de ex
ploitatie ervan over te dragen binnen een termijn van vijf jaar, te reke
nen vanaf de aankoop. In geval van overtreding van dit verbod is de 
pachter gehouden aan de verkoper een schadeloosstelling te betalen 
gelijk aan 20 % van de verkoopprijs van de betrokken percelen. Deze 
maatregel is erop gericht de speculatie met landbouwgoederen van
wege de voorkoopgenietende pachter te bestrijden (2). Er zijn op dit 
verbod twee uitzonderingen, nl. de machtiging door de vrederechter 
gegeven op grand van ernstige redenen en de overdracht aan de echt
genoot, de afstammelingen of de aangenomen kinderen van de pachter 
of die van zijn echtgenoot. Zoals op andere plaatsen is geschied, zijn 
de bloedverwanten in de opgaande lijn, de broeder, de zuster, de neef 
en de nicht de schoonbroeder en schoonzuster uit de opsomming van 
de rechthebbenden weggelaten. 

§ 9· Uitsluiting van het recht van voorkoop 

254. De gevallen waarin het recht van voorkoop uitgesloten is, 
werden eveneens op verschillende plaatsen grondig gewijzigd. 

Vooreerst is oak hier de opsomming van de in aanmerking ko
mende familieleden aangepast. Zulks geldt voor de bepalingen van 
artikel 52, I 0 en 2° die thans luiden als volgt : ,De pachter heeft geen 
recht van voorkoop : I. indien het goed niet geexploiteerd wordt door 
hem persoonlijk of door zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aan
genomen kinderen, of die van zijn echtgenoot; 2. ingeval van verkoop 
van het goed aan de echtgenoot, afstammelingen of aangenomen kin
deren of die van de echtgenoot van de eigenaar of een der mede
eigenaars, die voor eigen rekening kopen". 

In verband met de vereiste, vermeld in artikel 52, I die de uit
oefening van het recht van voorkoop niet toestaat zo het goed niet ge
exploiteerd wordt door de daarin vermelde familieleden, heeft de wet
gever deze bepaling duidelijkheidshalve aangevuld met een toevoeging 
waarin wordt gezegd dat ,ruil met het oog op het betelen van pacht
goederen geen invloed heeft op het recht van voorkoop van de pach
ter" (art. 52, I, tweede lid). Deze toevoeging kan wel degelijk een ver
keerde interpretatie voorkomen; bij dergelijke ruil wordt het pacht
goed evenmin door in deze uitzondering opgesomde familieleden ge-

(1) Senaat, 1968-69, nr. 422, biz. 14. 
(2) Ibidem. 
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exploiteerd. Artikel 30, tweede lid, vermeldt uitdrukkelijk dat deze 
soort ruil niet als onderpacht kan beschouwd worden; bijgevolg kan 
deze ruil evenmin het recht van voorkoop van de pachter bein
vloeden (I). 

Een aanvulling van artikel 52, I 0 , eerste lid, legt een ernstige 
beperking op aan de uitsluiting van het recht van voorkoop zo het goed 
verkocht wordt aan de echtgenoot, de afstammelingen of aangenomen 
kinderen of die van de echtgenoot van de eigenaar of een van de mede
eigenaars, die voor eigen rekening kopen. Wil de eigenaar de pachter 
van het recht van voorkoop uitsluiten, dan moet de in aanmerking 
komende koper het pachtgoed ten minste gedurende twee jaar in 
eigendom bewaren. 

De vraag kan gesteld worden over welke sanctie de pachter be
schikt, zo deze voorwaarde over het hoofd wordt gezien. Het niet 
vervullen van deze voorwaarde is een ontduiking van de gebiedende 
bepalingen inzake recht van voorkoop. Dit betekent dat de benadeelde 
pachter de toepassing kan vragen van artikel 5 I dat hem de mogelijk
heid biedt hetzij de indeplaatsstelling, hetzij schadevergoeding ten 
bedrage van 20 % van de verkoopprijs te eisen. 

255· De wet van I februari 1963 b~paalde in artikel I778octies, 
4° dat de pachter het recht van voorkoop niet kon uitoefenen wanneer 
de verkoopprijs geheel of voor het grootste deel in de vorm van een 
lijfrente bedongen was. De wetgever heeft deze tekst geschrapt en 
het recht van voorkoop is bijgevolg oak in dit geval van toepassing. 
Uit de praktijk is immers gebleken dat het al dan niet fictief bedingen 
van het geheel of het grootste deel van de verkoopprijs in de vorm 
van een lijfrente, het meest aangewende middel was om het recht van 
voorkoop van de pachter onmogelijk te maken (2). 

HOOFDSTUK XIV 

ALGEMENE BEPALINGEN 

256. De artikelen 56, 57 en 58 handelen respectievelijk over de 
onbestaanbaarheid van de overeenkomsten, waardoor de pachter af
stand doet van bepaalde rechten die de pachtwet hem toekent, over 
de verplichting de opzegging, het verzet en de kennisgeving, op straffe 
van onbestaanbaarheid, te betekenen hetzij bij gerechtsdeurwaarders
exploot, hetzij bij ter post aangetekende brief, en tenslotte over de 
mogelijkheid om in voorkomend geval de datum waartegen opzegging 
is gedaan te verschuiven. 

(1) K.v.v., 1965-66, nr. 95-6, biz. 34· 
(2) Ibidem. 



Telkens daartoe, tijdens de bespreking, aanleiding bestond, werd 
de aandacht gevestigd op het gebiedend karakter van bepaalde teksten. 
De wetgever heeft er echter de voorkeur aan gegeven in het tweede 
lid van artikel 56, alle bepalingen van de pachtwet op te sommen die 
hiervoor in aanmerking komen. Aldus wordt nutteloze herhaling en 
overlading van de teksten vermeden. 

Op zijn beurt, verklaart het eerste lid van hetzelfde artikel voor 
niet bestaande de overeenkomsten die in strijd zijn met sommige be
palingen van het burgerlijk wetboek. Het betreft de artikelen 1720, 

tweede lid, 1721, 1722 en 1755 B.W. die respectievelijk handelen over 
de verplichting van de verhuurder alle nodige herstellingen te doen, 
met uitsluiting van diegene die ten laste van de huurder zijn, het te
niet gaan door toeval van het verhuurde goed, en },let verbod de her
stellingen die voortspruiten uit ouderdom en overmacht ten laste te 
leggen van de huurder. 

Het derde lid van artikel 56, beperkt in zekere mate de sanctie 
van onbestaanbaarheid, voor wat betreft de bepaling van artikel 1722 

B. W., nl. het teniet gaan van het pachtgoed door toeval, en het verlies 
van ten minste de helft van de oogst door toeval, waarvan sprake in 
artikel 21 van de pachtwet. 

,Worden slechts geacht niet te bestaan, aldus de tekst, de over
eenkomsten, bepalingen en bedingen · voor zover het gaat om een 
buitengewoon toeval in de zin van artikel 22 van deze afdeling". Hier 
worden bedoeld, de overeenkomsten die de gevolgen van het buiten
gewoon toeval zeals de verwoestingen van de oorlog of een overstro
ming waaraan de streek niet gewoonlijk onderworpen is, ten laste van 
de pachter zouden leggen. Deze beperking stemt trouwens overeen 
met het onderscheid dat artikel 22 maakt tussen enerzijds het buiten
gewoon toeval en anderzijds de gevolgen van het gewone toeval, zeals 
hagel, bliksem of verst, die door een uitdrukkelijk beding ten laste 
van de pachter kunnen gebracht worden. 

257. De wetgever heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
openbare orde en het dwingende karakter waaraan zekere bepalingen 
onderworpen zijn. 

In tegenstelling met de wettelijke bepalingen die een regel van 
algemeen belang bevatten en bijgevolg van openbare orde zijn, be
staat de bedoeling van de pachtwet erin de vrijheid van wilsuiting te 
verzekeren evenals de bescherming van de pachter te waarborgen, 
m.a.w. het enige doel is de private belangen van de pachter te bescher
men (1). Deze bepalingen worden bijgevolg gekenmerkt door hun 
dwingend karakter met het gevolg dat de nietigheid die, bij overtre
ding, als sanctie hiermee gepaard gaat, niet van absolute, maar van 
relatieve aard is. Wil de sanctie in werking treden, dan moet de nietig-

(1) Senaat, 1964-65, nr. 295, biz. so. 



heid van de strijdige overeenkomsten gevorderd worden door de 
partij in wiens voordeel het dwingend karakter werd ingevoerd, 
terzake de pachter. Hieruit vloeit voort, dat de clausules van een 
pachtovereenkomst die met het dwingend karakter van de wettelijke 
bepalingen in strijd zijn, als niet bestaande worden aangezien en dat 
bedoelde wettelijke bepalingen van rechtswege in de plaats treden. 

Het relatieve karakter van de nietigheid betekent bovendien dat 
de beschermde partij, nl. de pachter, de onbestaanbaarheid niet meer 
kan inroepen na verloop van tien jaar. Artikel 1304, eerste lid B.W. 
bepaalt immers dat in aile gevallen waarin de rechtsvordering tot 
nietigverklaring van een overeenkomst niet door een bijzondere wet 
tot een kortere tijd beperkt is, deze rechtsvordering tien jaar duurt. 
Deze conclusie wijst eveneens op het verschil dat bestaat tussen be
palingen van dwingend recht en bepalingen die de openbare orde ra
ken; in het laatste geval kan de nietigheid gevorderd worden door 
iedere belanghebbende, ze kan door de rechter zelf van rechtswege 
opgeworpen worden, en er is, althans in princiep, geen sprake van 
verjaring (1). Duidelijkheidshalve heeft de verslaggever hieraan toe
gevoegd dat de dwingende pachtwetbepalingen beperkenderwijze 
moeten gei:nterpreteerd worden. 

258. Zoals gebeurd is met de bepalingen van dwingend recht, 
werd eveneens, bij elke gelegenheid, melding gemaakt van de vorm
vereiste waaraan de opzegging het verzet of de kennisgeving onder
worpen is. Om dezelfde reden als hierboven aangeduid, somt artikel 
57 aile bepalingen op waar, op straffe van onbestaanbaarheid van de 
opzegging, het verzet of de kennisgeving, het gerechtsdeurwaarders
exploot of de bij ter post aangetekende brief vereist is. 

HOOFDSTUK XV 

OVERGANGSBEPALINGEN 

259. Gelet op de zeer belangrijke wijzigingen die de nieuwe 
pachtwet aanbrengt, zou kunnen verwacht worden dat meerdere tij
delijke uitzonderingen, door middel van overgangsbepalingen zouden 
ingevoerd worden. De wetgever heeft ze echter tot het strikte mini
mum beperkt. De overgangsbepalingen hebben enkel betrekking -
en dan nog in beperkte mate - op de opzegging, de kennisgeving 
na overdracht en op het tijdstip van ingebruikneming. 

Voor het overige geldt de regel dat de bepalingen van de nieuwe 
wet van toepassing zijn op alle pachten die bij haar inwerkingtreding 

(I) DE PAGE, I., nr. 97· 
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!open of verlengd zijn. Zulks betekent dat de strijdige clausules van de 
pachtovereenkomsten, afgesloten v66r het van kracht worden van de 
wet, vervallen en door de wettelijke bepalingen vervangen worden. 
In vele gevallen kan deze regeling een diepgaande weerslag hebben. 
Het volstaat te verwijzen naar een enkel domein, nl. de uitbreiding 
die a.m. aan de exploitatievrijheid gegeven wordt, zowel wat de toe
passing van het princiep betreft, als de regeling bij de uit te betalen 
vergoedingen. Alle overeenkomsten die hieromtrent afgesloten zijn, 
verliezen hun waarde en aileen de wettelijke bepalingen zijn van bij 
de inwerkingtreding van de wet van kracht. 

260. Een eerste overgangsbepaling stipuleert dat de geldigheid 
en de gevolgen van de opzeggingen die gedaan zijn v66r de inwer
kingtreding van de wet, moeten beoordeeld worden overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen die van kracht waren op het ogenblik van de 
kennisgeving ervan; m.a.w. de geldigheid en de gevolgen van bedoelde 
opzeggingen worden onttrokken aan de toepassing van de nieuwe wet, 
en de regelen van het vorige regime blijven gelden. 

261. Van de tweede uitzondering mag gebruik maken de eige
naar die het verpachte goed sedert minder dan drie maanden verkre
gen heeft, wanneer hij bovendien voldoet aan de voorwaarden be
paald in artikeLq48,c tweede _lid B.W ._ Het gaat 9m een opzegging 
gegeven na aankoop van het goed, met het doel dit voor eigen gebruik 
aan te wenden. De opzegging kan slechts gegeven worden op voor
waarde dat de nieuwe eigenaar, bij de inwerkingtreding van de wet, 
het pachtgoed niet langer dan drie maanden voordien verkregen heeft. 

262. Een volgende uitzondering staat de toepassing toe van 
artikel 1774, § 2, II B.W. op voorwaarde dat het recht van opzegging 
in de pachtovereenkomst is voorbehouden en dat deze opzegging ge
geven wordt binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van de 
wet. Het betreft de opzegging voor eigen gebruik in de loop van de 
eerste gebruiksperiode en van de wettelijke verlengingsperiode. Voor beide 
uitzonderingen gelden nochtans de termijnen en de modaliteiten van 
opzegging zoals ze in de nieuwe wet bepaald zijn. 

263. Een andere overgangsbepaling strekt ertoe het in artikel 35 
bedoelde voordeel van pachtvernieuwing te verlenen aan elke pacht 
die sinds minder dan drie jaar voor de inwerkingtreding van de wet 
door de pachter werd overgedragen aan diens afstammelingen, aan
genomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot. De tekst bepaalt 
immers dat de pachter de kennisgeving, die de pachtvernieuwing tot 
gevolg heeft, mag verrichten binnen drie maanden na de inwerking
treding van de nieuwe pachtwet. Zo de pachter echter sinds de over
dracht overleden is, dan mag de kennisgeving door zijn rechtverkrij
genden gedaan worden. 



264. De wetgever is er bovendien om bekommerd geweest 
rechtszekerheid te verlenen aan de op de dag van de inwerkingtreding 
van de wet lopende pachtovereenkomsten, waarvan het tijdstip van 
ingebruikneming door de pachter, niet vastgesteld kan worden. 

Deze overeenkomsten worden beschouwd als pachtovereenkom
sten die een derde pachtperiode ingaan op de door het plaatselijk ge
bruik vastgestelde datum voor het vertrek van de pachter, volgend op 
de inwerkingtreding van de wet. Niettemin kan het bewijs van het 
tijdstip van ingebruikneming als pachter door de partijen geleverd 
worden door alle middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens. 

265. Tenslotte schorst de laatste overgangsbepaling de toepas
sing van het in de nieuwe wet bepaalde in verband met de pachtprijs, 
nl. de artikelen 3, 17, 18 en 19, zolang een wet op de beperking van 
de pachtprijzen in werking is, en in de mate waarin genoemde artike
len met deze prijsbeperkingswet in strijd zijn. 

BESLUIT 

Wanneer deze wet in haar geheel overschouwd wordt, komen 
inzonderheid drie voordelen op de voorgrond. 

Vooreerst mag gewezen worden op het belang van een samen
hangend geheel, waarin alles wat de pachtwet betreft, is opgenomen. 
Deze verdienste komt niet aileen ten goede aan de rechtspractici, 
maar is vooral waardevol voor de ge1nteresseerde rechtsonderhorigen. 

Een tweede verdienste van de nieuwe wet is ongetwijfeld de ge
slaagde paging om een belangrijk deel van ons burgerlijk recht aan 
de eisen van de evolutie aan te passen. Deze modernisering is er vooral 
op gericht de bedrijfszekerhied van leefbare exploitaties in de hand 
te werken. Of hierbij een evenwicht bereikt wordt tussen de belangen 
van de pachter en die van de eigenaar is een vraag die bij de ontleding 
van een tekst niet kan beantwoord worden. 

Een derde verdienste is de werkelijkheidszin die de besprekingen 
beheerst heeft : bepaalde twistpunten, die in de rechtspraak aan het 
Iicht waren gekomen, worden opgehelderd, terwijl op meerdere 
plaatsen de oplossingen die de rechtspraak gegeven had, bevestigd 
worden. 

Hoewel de wetgever zelf niet de illusie koestert eens en voor 
altijd aan aile b~twistingen een einde te hebben gemaakt, zal ieder 
onbevooroordeeld persoon moeten erkennen dat dit parlementair 
initiatief door een uitgesproken positief resultaat bekroond wordt. 



Wet tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende bet recb t 
van voorkoop ten gunste van buurders van landeigendommen. 

Artikel I. 

De artikelen 1763 tot 177Bocties van het Burgerlijk Wetboek, die de afdelingen 3 en 4 
van het hoek Ill, titel VIII, hoofdstuk II, van dat Wetboek vormen met als opschrift : 
,Regels betreffende de pacht in het bijzonder" en ,Recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendomrnen", worden vervangen door wat volgt 

AFDELING 3· 

Regels betreffende de pacbt in bet bijzonder. 

§ 1. - Pacht. 
Art. r. 

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de pacht van onroerende 
goederen die hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de pachter, 
hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de pachttijd, 
hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf; -met uitsluiting van de bosbouw. 

Art. 2. 

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing : 
ro op de pacht van ohroerende goederen die gebruikt worden voor industriele vet

mesterij en industriele fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf; 
2° op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan een jaar 

gebruik in zich sluit. Als zodanig kunnen niet worden beschouwd achtereenvolgende over
eenkomsten waarbij een zelfde gebruiker zich jegens een zelfde eigenaar verbindt om op 
een zelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor het gewone teelt- en onderhouds
werk te zorgen : 

3° op de overeenkomsten betreffende gronden waarvap. de eigenaar, de vruchtgebrui
ker of de pachter het genot aan zijn personeel overlaat, als behorende bij een arbeidsover
eenkomst; 

4° op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar 
of de vruchtgebruiker, wanneer daarin bedongen is dat de laatstgenoemde een aanzienlijk 
aandeel zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen inbrengen 
van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk 
zouden worden. 

Art. 3· 
De pacht moet schriftelijk worden vastgesteld, anders kan degene die in het bezit is 

van een landeigendom het bewijs levereri van het bestaan van een pacht en van de pacht
yoorwaarden, waaronder begrepen het tijdstip van ingebruikneming en de pachtsom, door 
alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens. lndien de overeengekomen 
pachtsom niet is vastgesteld, wordt zij bepaald door de vrederechter, die zich laat leiden 
door de gebruiken van de streek, eventueel na deskundig onderzoek. De kosten van deze 
procedure zijn ten laste van de verpachter. 

§ z. - Pachttijd. 
Art. 4· 

De pachttijd wordt vastgesteld door partijen; hij mag niet korter zijn dan negen jaar. 
Is een kortere tijd bedongen, dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht. 

Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeen
volgende periodes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de 
duur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar. 

Art. s. 
De bepalingen van artikel 4 zijn niet toepasselijk op overeenkomsten betreffende per

celen,. door de verpachter gevoegd bij grotere percelen of bij hoevegebouwen die hij inge
volge een vroegere overeenkomst aan dezelfde pachter heeft verpacht; die percelen kunnen 
worden verpacht voor een termijn die tegelijk met de hoofdpacht eindigt. 



§ 3· - Opzegging door de verpachter. 
Art. 6. 

In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan 
de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbe
stemming, indien : 

1° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die wegens hun Jigging ten 
tijde van de overeenkomst moesten worden beschouwd als bouwgronden of als voor in
dustriele doeleinden bestemde gronden mits zij als zodanig zijn opgegeven in de pacht
overeenkomst; 

2° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die wegens hun Jigging op het 
ogenblik van iedere verlenging van de pacht, moeten worden beschouwd als bouwgronden 
of als voor industriele doeleinden bestemde gronden, op voorwaarde dat de verpachter 
ten minste drie maanden v66r het einde van de lopende pachtperiode, hiervan kennis heeft 
gegeven aan de pachter; 

3° de pachtovereenkomst is aangegaan met een openbaar bestuur of een publiek
rechtelijke rechtspersoon en betrekking heeft op gronden die v66r het afsluiten van de 
overeenkomst door dat bestuur of die persoon zijn onteigend of verkregen op grand van 
een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemehen nutte beveelt of toestaat; 

4° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die na het sluiten van de over
eenkomst verkregen zijn door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon 
op grand van een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of 
toestaat. 

Art. 7· 
De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de 

pacht indien hij van een emstige reden doet blijken. 
Ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen, kunnen als ernstige redenen uitsluitend 

worden aanvaard : 

1° Het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed 
geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtge
noot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot. 

Ingeval het pachtgoed medeeigendom is of wordt van verscheidene personen kan aan 
de pachtovereenkomst slechts een einde worden gei:naakt voor persoonlijke exploitatie ten 
behoeve van een medeeigenaar, zijn echtgenoot, zijn kinderen, aangenomen kinderen of 
die van zijn echtgenoot, voor zover die medeeigenaar ten minste de onverdeelde helft van 
de pachtgoed bezit of zijn dee! heeft verkregen door erfopvolging jf legaat. 

2° Het voornemen van de verpachter om een of meer verpachte percelen waarvoor 
opzegging is gedaan, te voegen bij percelen door hem aan een andere pachter verpacht, 
op voorwaarde dat deze verrichting geboden is ter wille van een onbetwistbaar ekonornisch 
of farniliaal belang en dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in 
het gedrang wordt gebracht. 

3° De ruil van percelen door dezelfde verpachter aan verscheidene pachters ver
pacht, met het doe! herverkavelde bedrijven te vormen. 

4° De verdeling van het bedrijf in twee of meer nieuwe bedrijven, hetzij om ernstige 
ekonornische redenen, hetzij om sociale of farnilieredenen, zoals de vestiging van jonge 
gezinnen, het tot stand brengen van kleine landeigendommen enz. op voorwaarde dat de 
leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht. 

5° Grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter, zodanig 
dat de bedrijfsmogelijkheden van het gepachte goed ernstig bedreigd zijn. 

6° Waardeverrnindering van het gepachte goed door slechte bebouwing of ernstige 
nalatigheid in het ten laste van de huurder komende onderhoud van de gepachte gebouwen. 

7° Zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de pachter tegen de 
verpachter of tegen !eden van zijn farnilie die onder zijn dak wonen. 

8° Veroordeling van de pachter uit hoofde van daden die het vertrouwen van de 
verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen van verpachter 
tot pachter onmogelijk kunnen maken. 

9° De aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen belang door een open
baar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon. 



I0° De aanwending voor gezinsdoeleinden en ontspanning van een aaneengeslo
ten perceel, dat echter niet groter mag zijn dan twintig are of groter dan een twintigste van
de oppervlakte van het verpachte geed indien dit gedeelte twintig are overtreft. 

In geval van geschil over de plaats van het bedoelde perceel, beslist de rechter. 
I I 0 De aanwending van percelen als bouwgronden of als gronden voor industriele 

doeleinden bestemd, mits zij wegens hun Jigging op het ogenblik van de opzegging als 
zodanig moeten worden beschouwd. 

Art. 8. 
Gedurende elke van de opeenvolgende pachtperiodes, met uitsluiting van de eerste 

en de tweede, kan de verpachter, in afwijking van artikel 4, een einde maken aan de pacht 
om zelf het verpachte geed te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn 
echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot. 

De bepalingen van artikel 7, r 0 , tweede lid, zijn van toepassing. 

Art. 9· 
De exploitatie van het geed dat van de pachter is teruggenomen op grand van de bij 

artikel 7, I 0 , en 8 bepaalde reden, meet een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen 
jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande 
exploitant zijn aangewezen en, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke 
organen of beheerders en niet aileen door hun aangestelden. 

Art. ro. 
Geen persoonlijke exploitatie is de aanplanting van het pachtgoed door de genotheb

bers van de terugneming gedurende negen jaar na het vertrek van de pachter, met naald
bomen, loofbomen of heesters, tenzij het gaat om tuinbouw of om een aanplanting die 
noodzakelijk is voor de bewaring van het goed. De vrederechter kan vrijstelling van dit 
verbod verlenen na het advies te hebben ingewonnen van de rijkslandbouwkundige van 
de streek. 

Art. rr. 
I. In gevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7, 9°, I0° en II 0 , kan aan de pachter 

sle_chts_Qpzgggipg_wgr_Q_e!!_gegaan_m_!!tl!en_opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 
Deze terrnijn wordt verlengd om de pachter de tij(ne-geven -ae-wassende- vruclifen te 
oogsten. 

2. In gevallen als bedoeld in de artikelen 7, I 0 tot 8°, kan aan de pachter slechts op
zegging worden gedaan met een opzeggingsterrnijn van ten minste twee jaar en ten hoogste 
vier jaar. 

3· In gevallen als bedoeld in artikel 8 kan aan de pachter slechts opzegging worden 
gedaan met een opzeggingsterrnijn van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar. 

Art. 12. 

I. Op straffe van nietigheid moeten in de opzegging duidelijk of juiste reden of redenen 
opgegeven worden waarom zij wordt gedaan. Ook moet daarin worden vermeld dat de 
verpachter, bij gebreke van een hem binnen 30 dagen na verzending van de opzegging 
betekende schriftelijke instemrning, de geldigverklaring ervan v66r de vrederechter zal 
vorderen. 

2. Indien de opzegging berust op de reden bepaald in de artikelen 6, 1° en 2°, en 7, 
II 0 , kan de opzegging slechts geldig worden verklaard onder overlegging van een eens
luidend verklaard afschrift van de door het bevoegde bestuur verleende bouwvergunning. 

lndien de bouwvergunning in geval van een verkaveling niet kan worden overgelegd, 
omdat vooraf wegwerken moeten worden uitgevoerd, kan de rechter de opzegging geldig 
verklaren onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de verkavelings
vergunning, mits bij dat afschrift een verklaring van het gemeentebestuur is gevoegd waar
uit blijkt dat de bouwvergunning zal kunnen afgegeven worden zodra de bedoelde werken 
zijn uitgevoerd. 

3· Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, meet van de 
opzegging kennis gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren. Weet de ver
pachter niet wie het geed exploiteert, dan mag hij als exploitant beschouwen degenen die 
de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de pachter of de pachters 
die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf. 

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of 
erfgenamen de exploitatie van het verpachte geed voortzetten, mag hij als zodanig beschou
wen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht 



bebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun 
woonplaats bebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter. 

4· De opzegging waarin de pachter niet schriftelijk heeft berust, vervalt indien de 
verpacbter niet, binnen drie maanden na de opzegging, om de geldigverklaring ervan heeft 
verzocht. 

5· Bij het onderzoek naar de geldigheid van de opzegging, gaat de rechter na of de 
opzeggingsredenen ernstig en gegrond ziJn en met name of uit aile omstandigheden van 
de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekendgemaakte voornemens 
zal ten uitvoer brengen. 

In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenomen eigen gebruik, 
client de verpachter te preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande 
exploitant zijn aangewezen, de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie zullen 
uitvoeren en te bewijzen dat zij daartoe in staat zijn. 

6. b de opzegging met toepassing van bet bepaalde in cijfer 4 vervallen of is zij niet 
geldig verklaard, dan kan om geen enkele reden een nieuwe opzegging worden gedaan 
v66r ten minste een jaar na de kennisgeving van de opzegging die vervallen is of onregel
matig is verklaard naar de vorm. Die termijn is drie jaar indien de rechter de geldigver
klaring van de opzegging heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was. 

7· De opzegging die door de rechter geldig is verklaard ofwaarin de pachter schrifte
lijk heeft berust, wordt als nietbestaande beschouwd, indien de pachter in het bezit van bet 
gepachte goed blijft en wordt gelaten. 
Art. IJ. 

1. De pachter die het pachtgoed ontruiind heeft ingevolge een opzegging voor per
soonlijke exploitatie, heeft recbt op zijn terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding, 
of desgewenst op schadevergoeding aileen, indien het pachtgoed meer dan zes maanden 
en minder dan negen jaar na de ontruiming ervan, zonder gewichtige redenen niet ge
exploiteerd wordt door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant 
aangewezen zijn. 

In geval van betwisting, moet het bewijs geleverd worden door degene of degenen in 
wier voordeel de opzegging is gedaan. 

2. De terugkeer op het pachtgoed met scbadevergoeding of de schadevergoeding aileen 
kan ook worden gevorderd door de pachter die het goed heeft ontruimd ingevclge opzeg
ging om een van de redenen bepaald in de artikelen 6 en 7, 2°, 3°, 4°, 9°, ro0 en II 0 , indien 
het voornemen dat de verpachter als reden van de opzegging heeft opgegeven, meer dan 
zes maanden na de ontruiming van het goed, zonder gewichtige reden, geen normale uit
voering heeft gekregen rekening houdend met aile feitelijke omstandigheden. 

In geval van betwisting moet de verpachter bewijzen dat hij gezegd voornemen ten 
uitvoer heeft gebracht. 

3· De eis tot terugkeer of tot betaling van bchadevergoeding, gegrond op het niet ten 
uitvoer brengen van het door de verpachter in de opzegging te kennen gegeven voomemen, 
moet worden ingesteld binnen drie jaren na het verlaten van het gepachte goed. 

De eis die gegrond is op het beeindigen van het gebruik, moet worden ingesteld binnen 
een jaar na die beeindiging. 

§ 4· - Opzegging door de pachter en beeindiging in onderlinge overeenstemming. 

Art. 14· 
Ongeacht de duur van de pacht en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan 

de pachter te allen tijde een einde aan de pacht maken ingevolge een opzegging met een 
opzeggingstermijn van ten minste een jaar. 

Partijeh kunnen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun ak
koord wordt vastgelegd bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter 
afgelegd op diens ondervraging. 

§ s. - Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging. 

Art. rs. 
lndien in een pachtovereenkomst aan het gepachte goed een kleinere of een grotere 

omvang wordt toegeschreven dan het werkelijk heeft, wordt de pachtprijs evenredig ver
meerderd of verminderd, te rekenen van de eerste vervaldag die volgt op de vordering, 
behoudens het recht vot.r de pachter om ontbinding van de pachtovereenkomst te vorderen. 
De vordering tot vermindering of tot vermeerdering van de pachtprijs en de vordering tot 



ontbinding van de pachtovereenkomst zijn alleen dan ontvankelijk, indien het verschil 
tussen de werkelijke en de in de overeenkomst vermelde omvang ten minste een twintigste 
bedraagt. 

De vordering is ontvankelijk gedurende de gehele pachttijd. 

Art. z6. 
De pachter van een landeigendom is, op straffe van betaling van aile kosten en schade

vergoeding, gehouden de eigenaar te verwittigen van de daden van bezitsaanmatiging, die 
op het erf mochten worden gepleegd. 

Deze verwittiging moet plaatshebben binnen dezelfde termijn als die welke in geval 
van dagvaarding geregeld is naar de afstand van de plaatsen. 

§ 6. - Pachtprijs en andere geldelijke lasten. 
Art. 17. 

I. Bij het verstrijken van elke driejarige periode kunnen pachter en verpachter heiden 
bij de vrederechter herziening vorderen van de schriftelijk bedongen of door de vrede
rechter vastgestelde pachtprijs, op grond van de rehtabiliteit van het pachtgoed tijdens de 
afgelopen driejarige periode. 

2. Onder rentabiliteit wordt verstaan het rendement dat een normale exploitatie van 
het goed had kunnen opleveren aan de pachter, met inachtneming van de hoedanigheid 
van de grand, de marktprijzen van de produkten en de aan de exploitatie verbonden lasten. 

3· De vrederechter doet uitspraak na het met redenen omklede advies te hebben in
gewonnen van een technische commissie bestaande uit drie !eden die door de Koning 
worden benoemd op de voordracht van de Minister van Landbouw. De eis tot herziening 
komt aileen in aanmerking, indien de bedongen pachtprijs ten minste 10 % hoger of lager 
ligt dan de normale pachtprijs, geraamd op grond van de rentabiliteit. 

4· De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende zes rp.aanden na verloop 
van elke driejarige periode. De beslissing waarbij de pachtprijs wordt herzien zal gelden 
voor de lopende driejarige periode, maar de vroegere pachtprijs kan voorlopig worden 
gevorderd tot de eindbeslisbing. 

Art. zB. 
I. De Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen verpachten hun 

landeigendommen bij wijze van inschrijving onder verzegelde en ter post aangetekende 
omslag. De inschrijvingen worden in openbare zitting geopend en voorgelezen. 

De bedingen en voorwaarden ·van verpachting zijn onderworpen aan de bij de be
stuurswetten bepaalde adviezen, machtigingen en goedkeuringen. 

Jndien een verpachting bij wijze van inschrijving niet goedgekeurd wordt omdat zij 
geen voldoende uitslag heeft opgeleverd, wordt overgegaan tot een nieuwe inschrijving 
of zelfs tot een verpachting uit de hand. 

2. Bij openbare aanbesteding van de pacht van landeigendommen mag geen enkele 
inschrijving worden aanvaard waarbij de geboden pachtprijs meer dan 10 % hager ligt 
dan de normale pachtprijs van.het geed zeals die door de vrederechter is vastgesteld met 
toepassing van artikel 17. Deze vaststelling wordt steeds bij verzoekschrift gevraagd door 
het bestuur dat eigenaar is van het pachtgoed. 

3· Het betrokken bestuur of de betrokken instelling bepaalt op straffe van nietigheid, 
in de met het oog op de verpachting vastgestelde aanbestedingsvoorwaarden, de voor de 
keuze van de pachter in acht te nemen normen, ingeval verscheidene inschrijvingen de 
maximum toelaatbare prijs bereiken~ 

4· Indien goederen worden verpacht die werden onteigend of verkregen ten algeme
nen nutte, geniet de vroegere pachter een voorkeurrecht tegen. de normale pachtprijs. 

Art. 19. 
Ongeacht de bedingen van de pachtovereenkomst, kan de pachter altijd in geld vol

doen. 
lndien de pachtprijs geheel of gedeeltelijk in landbouwproduktim bedongen wordt, 

mag zulks alleen geschieden in landbouwprodukten van het gepachte geed of van de streek 
en mag geen enkel daarvan in aanmerking komen voor een hoger:bedrag dan 40 % van de 
globale pachtprijs, omgezet in geld op de datum dat de pacht aangegaan wordt. Hetzelfde 
geldt voor pachtprijzen die. geheel of gedeeltelijk met verwijzing naar landbouwproduk
ten worden vastgesteld. 

Behoudens geschreven akkoord over de wijze van waardering . der produkten die in 
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aanmerking komen om de pachtprijs te bepalen, wordt hun waarde vastgesteld naar het
gemiddelde der officiele prijzen welke golden tijdens de twaalf maanden v66r de vervaldag 
of, bij gebreke daarvan, naar het gemiddelde der prijzen bij vertrek uit de hoeve welke in de 
streek van het gepachte goed gedurende dat tijdperk werden betaald volgens de marktbe
richten door het Ministerie van Landbouw bekendgemaakt. 

In geen geval mogen de door de Staat aan de producent verleende premies of toelagen 
begrepen zijn in de waarde die aan de landbouwprodukten wordt toegekend. 

Indien deze voorschriften in de pachtovereenkomst niet in acht zijn genomen, past de 
rechter, wanneer een van de partijen de zaak bij hem aanhangig maakt, de overeenkomst 
aan die voorschriften aan, waarbij hij de bedoelingen van de partijen zoveel mogelijk eer
biedigt. De beslissing van de rechter geldt slechts voor de pachtsommen die na het instel!en 
van de vordering vervallen. 

Art. 20. 

Voor niet bestaande worden gehouden aile bedingen waarbij de pachter verplicht 
wordt tot het dragen van belastingen, taksen of onverschillig welke andere lasten die door 
de verpachter verschuldigd zijn, hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens overeenkomsten 
door hem met derden aangegaan, met uitzondering van het ruimen van de grachten en·van 
de niet' bevaarbare waterlopen die zich op of langs het verpachte goed bevinden, en van 
belastingverhoging wegens gebouwen, werken of beplantingen die de pachter zelf op het 
gepachte goed heeft aangebracht. 

Art. 21. 

Indien gedurende de pachttijd ten minste de helft van een oogst door toeval verloren 
gaat, voordat hij van de grand is afgescheiden, kan de pachter vermindering van de pacht
prijs vorderen, tenzij hij schadeloos gesteld is. 

Art. 22. 

De gevolgen van het gewone toeval, zoals hagel, bliksem of vorst, kunnen door een 
uitdrukkelijk beding ten laste van de pachter gebracht worden. 

De gevolgen van het buitengewone toeval, zoals de verwoestingen van de oorlog of 
een overstroming waaraan de streek niet gewoonlijk onderworpen is, kunnen niet ten zijnen 
laste gebracht worden. 

Art. 23. 
Behoudens in het geval voorzien bij lid 3 is de verpachter of zijn gemachtigde verplicht 

aan de pachter een kwijtschrift af te geven voor de ontvangen pachtprijs en er de werkelijk 
betaalde sam op te vermelden. 

Het bewijs van de betaling van de pachtsom evenals het bewijs van het bedrag ervan 
kan geleverd worden door aile rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens. 

Niettegenstaande elk strijdig beding kan de pachter de pachtprijs betalen per post
assignatie, per postcheque op naam, per postwissel of door overschrijving of starting door 
bemiddeling van een financieellichaam op de rekening van de verpachter, van een van de. 
verpachters of van hun gemachtigden. Deze wijze van betaling geldt als bewijs behoudens 
bet-wisting binnen t-wee maanden. 

§ 7· - Exploitatie van het gepachte goed. 
Art. 24. 

Aile bedingen die de vrijheid van de pachter omtrent de wijze van bebouwing van de 
gepachte grand of omtrent de beschikking over de produkten .van de hoeve beperken, 
worden voor niet bestaande gehouden. 

Geldig zijn echter we! de bedingen van de pachtovereenkomst betreffende de terug
gave van het gepachte goed in een staat van wisselbouw, vruchtbaarheid en zuiverheid, 
gelijkwaardig aan die waarin het zich bij de ingenottreding bevond, alsook de bedingen die 
het recht van beschikking over de stalmest gedurende de pacht beperken, en de bedingen 
die het recht van beschikking over het stro van de twee laatste jaren beperken tot ten hoog
ste de helft. 

Voor niet bestaande worden eveneens gehouden de bedingen die de pachter verbieden 
andere goederen in pacht te nemen dan de goederen waarop de pachtovereenkomst betrek
king heeft. 

Art. 25. 
Behalve in geval van geldige opzegging heeft de pachter het recht de gebouwen op 



te trekken en aile werken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid van 
het gepachte goed of dienstig zijn voor de exploitatie van dat goed, en die stroken met de 
bestemming ervan. 

Bij het eindigen van het gebruik kan de pachter die gebouwen en werken niet weg
ruimen zonder toestemming van de verpachter, noch de verpachter de wegruiming ervan 
vorderen. 

Art. 26. 
r. Bij het verstrijken van de pacht heeft de pachter die de kosten van die gebouwen 

en werken heeft gedragen, recht op een vergoeding die gelijk is aan de waardevermeerde
ring welke het goed daardoor heeft verkregen. 

Indien de gebouwen en werken zijn uitgevoerd ofwel met schriftelijke toestemming 
van de verpachter of, in geval van vruchtgebruik, met schriftelijke toestemming van de 
blote eigenaar en de vruchtgebruiker, ofwel met machtiging van de vrederechter, mag de 
vergoeding niet lager z\in dan de door de pachter gedragen kosten, in zoverre deze niet zijn 
afgeschreven; deze afschrijving wordt forfaitair bepaald op vier ten honderd per jaar. 

Neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, dan mag de in het vorige lid 
bepaalde vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf laatste jaren in 
het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde 
eigenaar in pacht had. 

De machtiging van de vrederechter wordt afgegeven op verz0ek van de pachter en 
na advies van de bevoegde ambtenaar van de het Ministerie van Landbouw in verband met 
de in artikel 25, eerste lid, gestelde voorwaarden. Een beschrijving van de uit te voeren 
werken en een raming van de kosten dienen bij het verzoek te worden gevoegd. 

Bij gebreke van de vereiste toestemming of machtiging, mag het bedrag der vergoeding 
niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de drie laatste jaren in het geheel aan pacht 
betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde verpachter in pacht had. 

2. Als zekerheid van zijn schuldvordering kan de pachter die de in de vorige paragraaf 
bedoelde toestemming of machtiging heeft bekomen, een inschrijving in de registers van 
de hypotheekbewaarder nemen op de kadastrale percelen waarop de gebouwen en werken 
zullen worden uitgevoerd.-De kosten--van deze_inschrijying_zijn _tenJaste __ V_Ml_d~_Q_acp~_. 

Onverminderd de hiemavolgende bepalingen is de wet van r6 december r85r van 
toepassing op de hypothecaire inschrijving bedoeld in het vorige lid. 

De inschrijving wordt genomen tot beloop van de in de akte van toestemming of in 
de machtiging van de vrederechter geraamde kosten en op voorlegging aan de hypotheek
bewaarder van de uitgifte of van het origineel van bedoelde akte, naargelang deze authen
tiek of onderhands is, of van de machtiging van de vrederechter. Indien de akte van toe
stemming niet in de authentieke vorm is opgemaakt, moeten de handtekeningen door of 
vanwege de burgemeester gelegaliseerd worden. 

De aanduiding die voorgeschreven is door artikel 83, 3°, van de wet van r6 december 
r85r wordt aangevuld met de verklaring dat de schuldvordering haar ontstaan vindt in 
dit artikel en met de beschrijving van de gebouwen en werken gevoegd bij de akte of bij 
de machtiging. 

Onverminderd het voorrecht bedoeld in artikel 27, 5° van de wet van r6 december 
r85r, neemt de hypotheek van de pachter rang in v66r de bestaande voorrechten en hypo
theken op de betrokken percelen, tot beloop van hun waardevermeerdering ingevolge de 
uitgevoerde werken en gebouwen op het ogenblik van de realisatie van de waarborg. 

De doorhaling of de vermindering van de inschrijving mag door de hypotheekbe
waarder gedaan worden krachtens een onderhandse akte opgesteld in twee originelen, en 
onder overlegging van het borderel dat de vermelding van de inschrijving bevat. 

Art. 27. 
Indien de verpachter de kosten draagt van de gebouwen en werken die met toestem

ming van de pachter zijn uitgevoerd, kan de pachtprijs zodanig worden verhoogd als door 
partijen wordt overeengekomen of door de rechter wordt bepaald. 

Art. 28. 

De verpachter mag geen bomen planten, tenzij voor het vervangen van hoog- of 
laagstammige fruitbomen, voor het vervangen van bosbomen in de weiden en voor de 
aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed. 

De pachter mag geen nieuwe aanplantingen verrichten tenzij met schriftelijke toe
stemming van de verpachter. Niettemin zijn zonder toestemming van de verpachter ge
oorloofd, aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed en, behalve 



in geval van geldige opzegging, aanplantingen ter vervanging van dode of gevelde bomen 
en die van laagstammige fruitbomen. 

De aanplanting van deze laatste is evenwel slechts toegestaan indien zij een opper
vlakte beslaat van ten minste so are en aan een bestaande aanplanting of een vaste toegangs
weg paalt en voor zover zij in de streek gebruikelijk i& en beantwoordt aan de eisen van een 
rationele exploitatie. Voor dit laatste punt moet de pachter vooraf een gunstig advies van 
de tuinbouwkundige van de streek hebben verkregen. 

Heeft een aanplanting waarvoor de verpachter schriftelijke toestemming heeft gegeven 
of die regelmatig is verricht overeenkomstig de vo.:>rgaande bepalingen, geleid tot een waar
devermeerdering van het gepachte goed en neemt de pacht op initiatief van de verpachter 
een einde vooraleer de aanplanting 18 jaar oud is, dan heeft de pachter recht op een ver
goeding gelijk aan die waardevermeerdering; neemt de pacht een einde op initiatief van de 
pachter, dan mag die vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf 
laatste jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij 
van dezelfde eigenaar in pacht had. 

Heeft zulk een aanplanting geleid tot een waardevermindering van het gepachte goed, 
dan heeft de verpachter recht op een vergoeding van de pachter, gelijk aan die waarde
vermindering. 

Art . .29. 
Indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereed

schap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de be
bouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander doe! 
aanwendt dan waartoe het bestemd was, of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van 
de pachtovereenkomst niet nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, kan 
deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst doen ontbinden. 

In geval van ontbinding door de schuld van de pachter, is deze gehouden tot schade
vergoeding. 

Het strafbeding en de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde zijn zonder waarde. 

§ 8. - Onderpacht en pachtoverdracht. 

Art. 30. 

In afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van 
het hierna bepaalde mag de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed geheel 
of ten dele in onderpacht geven, noch zijn pacht geheel of ten dele aan anderen overdragen 
zonder schriftelijke toestemming van de verpachter. 

Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen wordt niet als onderpacht be
schouwd. Een dergelijke ruil heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen noch van 
de pachters noch van de verpachters. 

Art. 31. 
De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, het gehele pachtgoed in 

onderpacht geven aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn 
echtgenoot. 

Art. 3.2. 
De rechten en verplichtingen die pachter en onderpachter tegenover elkaar hebben, 

worden geregeld volgens de bepalingen van deze wet, evenwel met uitzondering van de 
bepalingen betreffende de minimumpachttijd, in deze zin dat de onderpacht niet Ianger 
mag duren dan de hoofdpacht, ongeacht onder welke omstandigheden deze laatste een 
einde heeft genomen. 

Art. 33· 
De pachter die een opzeggingsbrief ontvangt voor een onderverpacht goed, moet 

binnen een maand aan de onderpachter een afschrift van de opzeggingsbrief betekenen en 
~em op straffe van schadevergoeding op de hoogte stellen van het gevolg dat eraan gegeven 
IS. 

Art. 34· 
De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel overdragen 

aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot. De over
nemer treedt in a! de rechten en verplichtingen die uit de pacht voortvloeien, maar de over-



drager blijft met hem hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ont
staan. 

Art. 35· 
Op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrijgenden binnen drie maanden na de 

ingenottreding van de ovememer, aan de verpachter kennis geven van de pachtoverdracht 
die de pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die 
van zijn echtgenoot, en hem daarbij de namen, voornarnen en het adres van de ovememer 
of de ovememers meedelen, ontstaat, bij gebreke van geldig verklaard verzet van de ver
pachter, van rechtswege pachtvemieuwing ten voordele van de overnemer of de overne
mers. 

Die pachtvernieuwing heeft ten gevolge dat, met handhaving van alle andere voor
waarden ten voordele van de overnemer of overnemers, een nieuwe eerste pachtperiode 
van negen jaar ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager volgend 
op de kennisgeving; bovendien is de overdrager ontslagen van alle uit de pacht voortvloei
ende verplichtingen die na de kennisgeving zijn ontstaan. 

Art. 36. 
De verpachter aan wie binnen de in artikel 35 bepaalde terrnijn kennis is gegeven van 

een overdracht, kan tegen de pachtvernieuwing opkomen door de vroegere en de nieuwe 
pachter, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, 
voor de vrederechter te dagvaarden, ten einde zijn verzet geldig te horen verklaren. 

De vrederechter oordeelt of de redenen van verzet ernstig en gegrond zijn, en met 
name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als redenen van 
zijn verzet bekendgemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen. 

Wordt het verzet toegelaten, dan wordt de pacht niet vernieuwd en heeft alleen de 
overdracht van de vroegere pacht gevolg. 

Art. 37· 
§ I. - Als ernstige redenen van verzet kunnen uitsluitend worden aanvaard 
I 0 het feit dat de verpachter v66r de kennisgeving van de overdracht, geldige opzeg

ging heeft gedaan; 
2° het voornemen van de verpachter om het verpachte goed, binnen een termijn van 

minder dan 5 jaar, zelf te exploiteren of de exploitatie over te dragen aan zijn echtgenoot, 
zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot; 

3° de zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de overnemer tegen 
de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen; 

4° veroordeling van de ovememer uit hoofde van daden die het vertrouwen van de 
verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen tussen de ver
pachter en zijn nieuwe pachter onmogelijk kunnen maken; 

5° het feit dat de overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of niet over 
de nodige materiele middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren. 

6° het voornemen van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon 
die het betrokken goed hebben verpacht om· het binnen een termijn van minder dan vijf 
jaar voor doeleinden van algemeen belang aan te wenden. 

§ 2. - Indien het verzet werd toegelaten op grond van de redenen bepaald in 2o en 
6° van § 1 kan de pachtovernemer de pachtvernieuwing vragen zonder dat een nieuw verzet, 
gegrond op dezelfde reden, mogelijk is, indien de persoonlijke exploitatie door degene die 
in het verzet van de verpachter is aangewezen of de aanwending voor doeleinden van alge
meen belang niet is verwezenlijkt binnen de termijn die in het verzet is bepaald. 

Hiertoe moeten de pachtovernemer of zijn rechtverkrijgenden een nieuwe. kennisge
ving van de pachtoverdracht doen binnen drie maanden na afloop van die termijn, op 
straffe van verval. Indien de pachtvernieuwing tot stand komt, gaat de nieuwe pachtperiode 
in op de verjaardag van de ingenottreding van de overnemer, volgend op bedoelde kennis
geving. 

§ 9· - Overlijden van de pachter. 

Art. 38. 

In geval van overlijden van de pachter van een landeigendom, loopt de pacht door 
ten voordele van zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, tenzij de verpachter, zijn erfge-



namen of rechtverkrijgenden opzegging heb.ben gedaan overeenkomstig de hiema volgende 
bepalingen. 

Art. 39· 
De verpachter kan aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter 

slechts opzegging doen, indien hij zich dat recht heeft voorbehouden in de pachtovereen
komst en de overleden pachter geen overlevende echtgenoot, afstammelingen of aangeno
men kinderen of geen afstammelingen of aangenomen kinderen van de echtgenoot nalaat. 

Is aldus opzegging geoorloofd, dan moet op straffe van verval aan de erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van de pachter kennis ervan worden gegeven binnen een jaar na het 
overlijden en de opzegging heeft eerst uitwerking twee jaar na de kennisgeving. 

Art. 40. 
De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen de pacht be

eindigen mits zij, binnen een jaar na het overlijden, opzegging doen met een termijn van 
tenminste drie maanden. 

Art. 4I. 
De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen overeenkomen 

de exploitatie gemeenschappelijk voort te zetten of een of meer hunner daartoe aanstellen. 
Bij gebreke van akkoord kan elk van de erfgenamen of rechtverkrijgenden de vrede

rechter verzoeken hem aan te stellen om de exploitatie van het pachtgoed voort te zetten, 
op last van de door het vonnis vastgestelde vergoeding uit te betalen aan de overige erfge
namen of rechtverkrijgenden. 

Wanneer verscheidene belanghebbenden van dit recht van ovememing gebruik wensen 
te maken, wordt de voorkeur gegeven in de hierna bepaalde orde 

a) aan de overlevende echtgenoot; 
b) aan hem die de overleden pachter heeft aangewezen; 
c) aan hem die, ten tijde van het overlijden geregeld aan de exploitatie deelnam zonder 

noodzakelijkerwijze in de pachthoeve te verblijven; 
d) aan hem die door de meerderheid van de belangen of, bij gebreke van die meerder

heid, door het lot is aangewezen. 
Indien verscheidene erfgenamen of rechtverkrijgenden aanspraak maken op het voor

deel van een der letters b) of c), kunnen zij de pacht gezamenlijk overnemen. 
Behoudens gewichtige redenen ter beoordeling van de rechter, moet de overnemer, 

of indien er verscheidene overnemers zijn, ten minste een van hen, persoonlijk de exploi
tatie van het overgenomen pachtgoed voortzetten gedurende ten minste negen jaar, te 
rekenen van de dag waarop het vonnis, dat de vergoeding vaststelt, definitief is geworden, 
op straffe van schadevergoeding aan de overige erfgenamen of rechtverkrijgenden ten be
dragen van 20 % van de hierboven bedoelde vergoeding. 

Art. 42. 
De erfgenamen of rechtverkrijgenden moeten aan de verpachter kennis geven van het 

akkoord dat zij hebben gesloten. 
Degene onder hen die door de rechter definitief is aangewezen om de exploitatie voort 

te zetten, moet hiervan aan de verpachter kennis geven. Iedere betrokken partij mag deze 
kennisgeving doen. 

Art. 43· 
Indien de persoon of de personen die de exploitatie voortzetten, afstammelingen of 

aangenomen. kinderen van de overleden pachter of van diens echtgenoot zijn, brengt de 
kennisgeving, behoudens geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pacht
vernieuwing mee. · 

Die pachtvernieuwing heeft dezelfde uitwerking als in het tweede lid van artikel 35 
is bepaald; de verpachter kan hiertegen opkomen onder de v.oorwaarden gesteld in de 
artikelen 36 en 37, door de kennisgevers te dagvaarden voor de vrederechter. 

Art. 44· 
Zolang de kennisgeving niet is geschied, blijven de erfgenamen en rechtverkrijgenden 

hoofdelijk verbonden jegens de verpachter. . 
Te rekenen van de kennisgeving zijn aileen diegenen onder hen die de exploitatie 

voortzetten, hoofdelijk gehouden jegens de verpachter tot de uit de pachtovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen die na de kennisgeving zijn ontstaan. 



§ Io. - Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter. 

Art. 45· 

I. Mgezien van de vergoedingen die aan de pachter krachtens de voorgaande artikelen 
kunnen toekomen uit hoofde van nieuwe gebouwen, beplantingen en werken, moet de 
afgaande pachter van de verpachter een vergoeding ontvangen voor het stro, de mest en 
de navette die hij bij zijn vertrek achterlaat, voor de bebouwing die hij bij voorraad heeft 
gedaan, alsmede voor de verbeteringen aangebracht aan. de gronden, wat hun staat van 
zuiverheid betreft, aan de afsluitingen, aan de waterafloopgreppels, aan de wegen dienende 
voor de expolitatie van de hoeve en aan de gebouwen en werken die bij de exploitatie be
horen. 

2. De vergoeding voor het stro, de mest, de navette, de bij voorraad gedane bebouwing 
en de verbeteringen is gelijk aan hun waarde bij het einde van de pacht, gelet op de be
stemming van het verpachte goed, zonder dat zij het bedrag van de door de pachter ge
maakte kosten mag overschrijden. 

De vergoeding kan op een vast bedrag worden bepaald voor het produktief maken 
van onbebouwde of braakliggende gronden of van gronden die in slechte staat van be
bouwing waren, mits zij als zodanig in de pacht zijn aangegeven. 

Indien de verpachter bewijst dat de pachter bij de ingebruikneming stro, mest, navette 
of andere verstrekkingen of voordelen kosteloos ontvangen heeft, zal, bij het eindigen van 
de pacht, een rekening worden opgemaakt en de verpachter of de pachter zal de waarde 
van het verschil tussen de hoeveelheden verschuldigd zijn, berekend op het ogenblik dat 
de pachter het goed verlaat. 

3· De aan de afgaande pachter toekomende vergoeding zal in voorkomend geval bij 
vergelijking vereffend worden, ten belope van het bedrag van zijn schuld jegens de ver
pachter, uit hoofde van elk verlies veroorzaakt door gebrek aan zuiverheid of aan onderhoud 
van het verpachte goed of door elke andere tekortkoming aan zijn verplichtingen. 

4· Bij de bepaling van de vergoeding waarop de afgaande pachter recht heeft, wordt 
rekening gehouden met de voordelen die de verpachter hem heeft toegestaan met het oog 
op de gebouwen die hij heeft opgetrokken en de werken die hij heeft uitgevoerd. 

5· Afstand van de vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed kan slechts ge
beuren na de opzegging en moet blijken uit een authentieke akte of uit een verklaring voor 
de vrederechter afgelegd op diens ondervraging. 

6. Gedurende de drie eerste maanden van elke pacht kan de ene partij de andere 
verplichten een omstandige plaatsbescfirijving te Iaten opmaken. In geval van weigering 
kan de vrederechter, bij een vonnis dat niet vatbaar is voor hager beroep, een deskundige 
aanstellen om die op te maken. Bij gebreke van een plaatsbeschrijving wordt de pachter, 
behoudens tegenbewijs, geacht het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich 
bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat. 

Art. 46. 
Naast de in het vorige artikel bepaalde vergoeding bij het verlaten van het gepachte 

goed is een bijkomende vergoeding tot beloop van de geleden schade verschuldigd aan de 
pachter van landeigendommen wiens pacht een einde heeft genomen ten gevolge van op
zegging met toepassing van het bepaalde in de artikelen 6, 2° en 4°, en 7, 9°, 10° en n°· 

Die vergoeding wordt berekend met inachtneming onder meer van het bedrijfsverlies 
aan dieren en materieel, gelet op de oppervlakte van de gronden die aan de landbouw 
worden onttrokken, van de genotsderving gedurende de jaren v66r het verstrijken van de 
lopende pachtperiode, met dien verstande dat geen rekening mag worden gehouden met 
minder dan twee of meer dan vier jaren, en van het verlies wegens waardevermindering 
van de overblijvende gebouwen en gronden. 

Bij gebreke van overeenstemming over het bedrag van die vergoeding moet de pachter, 
in afwachting van de gerechtelijke vaststelling ervan, v66r hij het goed verlaat, van de ver
pachter een provisionele vergoeding ontvangen, gelijk aan het bedrag van het aantal jaren 
pacht v66r het verstrijken van de pachtovereenkomst met dien verstande evenwel dat niet 
minder dan vier en niet meer dan acht jaren pacht in aanmerking kunnen komen. 

§ II. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter. 

Art. 47· 

Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom geniet de pachter het recht van 



voorkoop voor zichzelf of voor zijn afstammelingen die daadwerkelijk aan de exploitatie 
van dat goed deelnemen, overeenkomstig de hierna bepaalde regels. 

Art. 48. 

I. De eigenaar mag het goed slechts aan iernand anders dan de pachter uit de hand 
verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven zijn recht van voorkoop 
uit te oefenen. Te dien einde moet hij hem kennis geven van de prijs en van de voorwaarden 
waartegen hij bereid is het goed te verkopen. Deze kennisgeving geldt als aanbod van 
verkoop. 

Aanvaardt de pachter het aanbod, dan moet hij daarvan aan de eigenaar kennis geven 
binnen een maand na de kennisgeving bepaald in het eerste lid, in welk geval de verkoop 
overeenkomstig artikel IS83 tussen partijen voltrokken is, zodra de aanvaarding van de 
pachter ter kennis is gekomen van de eigenaar. 

Is het aanbod binnen die termijn niet aanvaard, dan mag de eigenaar het goed niet 
uit de hand tegen een lagere prijs of gunstiger voorwaarden aan een derde verkopen zonder 
instemming van de pachter. 

Na verloop van een termijn van een jaar na het aanbod mag het goed niet uit de hand 
worden verkocht, zelfs niet onder de voorwaarden bepaald in het vorige lid, zonder dat 
aan de pachter een nieuw aanbod wordt gedaan. 

De instrumenterende ambtenaar die een akte van verkoop uit de hand aan iemand 
anders dan aan de pachter heeft verleden moet van de prijs en de voorwaarden daarvan 
aan de pachter kennis geven binnen een maand na de registratie. 

Niettegenstaande elk strijdig beding, beschikt de pachter over een termijn van een 
maand na de mededeling van zijn aanvaarding om de prijs te voldoen. 

2. Bij openbare verkoop is de instrumenterende ambtenaar gehouden ten rninste 
vijftien dagen van te voren aan de pachter kennis te geven van plaats, dag en uur van de 
verkoop. 

De instrumenterende ambtenaar is gehouden, bij het einde van de opbieding en voor 
de toewijzing, in het openbaar de vraag te stellen of de pachter of zijn gevolmachtigde zijn 
recht van voorkoop wenst uit te oefenen tegen de laatst geboden prijs en bij deze instem
ming is de verkoop definitief. In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen van de 
pachter, wordt de verkoop voortgezet. 

In geval van herverkoop ten gevolge van de uitoefening van het recht van hager bod, 
moet dezelfde kennisgeving acht dagen te voren aan de pachter worden gedaan en dezelfde 
vraag in het openbaar aan de pachter worden gesteld bij de zitting van herverkoop. 

Art. 49· 

I. Indien het goed door verscheidene pachters gemeenschappelijk gepacht wordt. 
moet de in artikel 48, I en 2, bedoelde kennisgeving aan aile exploitanten van het goed 
gedaan worden. Het recht van voorkoop kan met schriftelijke instemming van alle mede
pachters-exploitanten worden uitgeoefend door een of meer van hen; hun onenigheid, 
afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van het aanbod. 

lndien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of 
erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig be
schouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht 
hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun 
woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter. 

2. Indien het gepachte goed aan verscheidene personen in medeeigendom toebehoort, 
is de in artikel 48, I, bedoelde kennisgeving alleen geldig indien alle medeeigenaars daartoe 
hun medewerking hebben verleend. 

Art. so. 

Wanneer het te koop gestelde eigendom slechts een dee! is van het gepachte goed, 
is het recht van voorkoop van toepassing op dit dee!. 

Wanneer het gepachte goed slechts een deel is van het te koop gestelde eigendom, 
is het recht van voorkoop van toepassing op het gepachte goed en is de eigenaar gehouden 
voor dit goed een afzonderlijk aanbod te doen. 

Bij openbare verkoop moet dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel 
afzonderlijk toegewezen worden. 

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het bij artikel 52, 8°, ten gunste van de eigenaar 
ingestelde recht. 



Art. sr.· 
In geval van verkoop met miskenning van de rechten van voorkoop van de pachter 

heeft deze het recht, ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper, ofwel van de ver
koper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 % van de verkoopprijs. 

In het eerste geval moet de vordering gelijktijdig tegen de verkoper en de eerste koper 
worden ingesteld en is de eis eerst ontvankelijk na inschrijving op de kant van de over
schrijving van de betwiste akte en in voorkomend geval op de kant vim de oversChrijving 
van de laatst overgesChreven titel. 

De indeplaatsgestelde betaalt aan de koper de prijs terug die deze heeft betaald, als
mede de kosten van de akte. Hij is slechts gehouden tot de verplichtingen die voor de koper 
voortvloeien uit de authentieke akte van verkoop en tot de lasten waarin de koper heeft 
toegestemd, voor zover die lasten zijn ingeschreven of overgeschreven v66r de inschrijving 
van zijn eis. 

De vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling 
verjaren, bij open bare verkoop, door verloop van drie maanden te rekenen ·van de datum 
van de toewijzing, en, bij verkoop uit de hand, door verloop van drie maanden te rekenen 
van de kennisgeving van deze verkoop aan de pachter, indien er een dergelijke kennisgeving 
heeft plaatsgehad, en anders door verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte 
van verkoop. 

lngeval hij de vordering tot indeplaatsstelling inwilligt, verwijst de rechter de partijen 
voor het verlijden van de akte naar de door hen gekozen notaris of naar een ambtshalve 
aangewezen notaris, indien partijen het niet eens zijn over de keuze. De kosten van de akte 
komen ten laste van de indeplaatsgestelde. 

Ieclere uitspraak op een eis tot indeplaatsstelling wordt ingeschreven achter de in
schrijving bedoeld in het tweede lid. 

Art. 52. 

De pachter heeft geen recht van voorkoop 
1° indien het goed niet geexploiteerd wordt door hem persoonlijk of door zijn echt

genoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, of die van zijn echtgenoot. 
Ruil met het oog op het betelen van paChtgoederen heeft evenwel geen invloed op 

het recht van voorkoop van de pachter; 
2° in geval van verkoop van het goed aan de echtgenoot, de afstammelingen of aan

genomen kinderen of die van de echtgenoot van de eigenaar of een der medeeigenaars, die 
voor eigen rekening kopen en voor zover het goed niet opnieuw verkocht wordt binnen 
een terrnijn van twee jaar. 

Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer de pachter zelf de echtgenoot, een 
afstammeling of aangenomen kind van de eigenaar of een der medeeigenaars of van de 
echtgenoot van de eigenaar of een der medeeigenaars is; 

J 0 in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechte
lijke persoon wanneer het goed wordt gekocht -om voor doeleinden van algemeen belang 
te worden aangewend; 

4° in geval van verkoop aan een medeeigenaar van een aandeel in de eigendom van 
het gepachte goed; 

5° wanneer het gepachte goed het voorwerp uitmaakt van een verkoopbelofte die een 
vaste dagtekening had gekregen v66r het sluiten van de pacht, voor zover die belofte is 
aanvaard door degene aan wie zij gedaan is; 

6° indien hij opzegging heeft gedaan; 
7° in de gevallen bedoeld in artikel 6, I 0 , 2° en J0 , en 14, .tweede lid; 
8° wanneer de eigenaar van de vrederechter machtiging verkrijgt het goed te verkopen, 

zonder dat het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend. De rechter verleent deze 
machtiging slechts indien de eigenaar ernstige redenen heeft om de pachter te weren. 
Hij doet uitspraak na partijen gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. Om de ernst 
van de aangevoerde redenen te beoordelen, laat de rechter zich onder meer leiden door de 
bepalingen van. artikel 7 betreffende de redenen van opzegging. 

Art. 53· 

Als niet bestaande wordt beschouwd elke overeenkomst waarbij de pachter vooraf, 
geheel of ten dele afstand doet van het recht van voorkoop. Gedurende de pacht kan de 
pachter evenwel van dit recht afstand doen op de wijze bepaald in artikel 14, tweede lid. 



Art. 54· 
De pachter die gebruik heeft gemaakt van het recht van voorkoop, mag, gedurende 

een periode van vijf jaar te rekenen van de aankoop, het goed of de exploitatie ervan niet 
overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of die van zijn echtgenoot. 

Bij overtreding van deze bepaling zal hij aan de verkoper een schadevergoeding gelijk 
aan 20 % van de verkoopprijs van de betrokken percelen verschuldigd zijn, tenzij hij 
vooraf, op grond van emstige redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen. 

Art. 55· 
In geval van vervreemding van het pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rech

ten en verplichtingen van de verpachter. 

§ 12. - Algemene bepalingen. 
Art. 56. 

Voor niet bestaande worden gehouden aile overeenkomsten waarbij de pachter uit
drukkelijk of stilzwijgend geheel of gedeeltelijk afstand doet van de rechten die de artikelen 
1720, lid 2, 1721, 1722 en 1755 hem verlenen, en aile gebruiken in strijd met die bepalingen. 

Dit is ook het geval wat betreft de rechten die de artikelen 3 tot 15, 17, 19 tot 28, 31, 
32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45 tot 51, 55 hem verlenen. 

Wat betreft artikel 1722 en artikel 21 van deze afdeling, worden slechts geacht niet 
te bestaan de overeenkomsten, bepalingen en bedingen voor zover het gaat om een buiten
gewoon toeval in de zin van artikel 22 van deze afdeling. 

Art. 57· 
Opzegging, verzet of kennisgeving bepaald in de artikelen 6, 2°, II, 12, 14, eerste lid, 

33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48 en 49, moet op straffe van niet-bestaan betekend 
worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aanbetekende brief. 

Art. 58. 
De datum waartegen opzegging is gedaan met toepassing van de artikelen I 1, 2 en 3, 

14, eerste lid, 38, 39 of 40, wordt in voorkomend geval derwijze verschoven dat het gebruik 
eindigt op de datums voor het vertrek bepaald door de pacht of, bij gebreke daarvan, door 
het plaatselijk gebruik. 

Art. II. 

A. - De volgende wijzigingen worden aangebracht in de bepalingen van de eerste 
afdeling van hoofdstuk II, titel VIII, hoek III van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de 
,Regels die aan de huur van huizen en aan die van landeigendommen gemeen zijn", zoals 
die afdeling gewijzigd is bij de wetten van 7 maart 1929 en 7 juli 1951 : 

I 0 in de aanhef van de artikelen 1714, i715, 1716, 1717, 1742, 1743 en 1748 wordt 
toegevoegd wat volgt : 

,Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht". 
2° Opgeheven worden artikel 1716bis, de twee laatste !eden van artikel 1717, de zes 

laatste !eden van artikel 1742 en de vijf laatste !eden van artikel 1748. 

B. - Opgeheven wordt de wet van 7 mei 1929 op de verhuring van de landeigen
dommen van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen. 

Art. III. 

De wet van 26 juli 1952 tot beperking van de pachtprijzen en tot intrekking van de 
ministeriele besluiten van 30 mei 1945 en 30 november 1946, gewijzigd bij de wet van 
20 januari 1961, wordt vervangen door de volgende tekst : 

,Wet tot beperking van de pachtprijzen. 

Artikel I. - § 1. De Koning stelt in elke provincie een provinciale pachtprijzen
commissie in, bestaande uit drie pachters, drie grondeigenaars en een ambtenaar van het 
Ministerie van Landbouw, die het voorzitterschap·waameemt. Hij benoemt de !eden van 
deze commissies en hun plaatsvervangers. 

De Minister van Landbouw wijst de Rijkslandbouwkundige ingenieurs aan die het 
ambt van secretaris en van plaatsvervangend secretaris waarnemen. 



§ 2. De werking van de provinciale pachtprijzencommissies, de wijze van benoeming 
van de !eden en van hun plaatsvervangers alsmede hun bezoldiging worden door de Koning 
geregeld. 

Art. 2. - § 1. Voor de in pacht gegeven gronden stemmen de maximaal toegelaten 
pachtprijzen overeen met hun kadastraal inkomen, waarop een coefficient wordt toegepast. 

Binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet stellen de provinciale commissies 
die coefficient vast voor elke landbouwstreek van hun provincie. 

§ 2. De aldus vastgestelde maximumcoefficienten gelden voor de pachtprijzen die 
vervallen in de loop van een termijn van vijf jaar, welke een aanvang neemt op de datum 
van de in § 4 bedoelde bekendmaking. 

V66r het verstrijken van die termijn van vijf jaar en v66r het verstrijken van elke 
daaropvolgende termijn van vijf jaar moeten de provinciale commissies de maximumcoeffi
cienten bepalen van toepassing op het kadastraal inkomen van de gronden voor de pacht
prijzen die vervallen in de loop van de daaropvolgende vijfjarige termijn. 

De wet van 26 juli 1952 tot beperking van de pachtprijzen zoals gewijzigd bij de wet 
van 20 januari 1961 blijft toepasselijk op de pachtprijzen die vervallen v66r de in het eerste · 
lid van deze paragraaf bedoelde datum. 

§ 3· De provinciale commissies stellen de maximum-coefficienten, bedoeld in § I, 
vast als volgt : 

a) voor de eerste termijn van vijf jaar : op basis van de verhouding die volgt uit de 
vergelijking tussen 72 ten honderd van het gemiddelde van de, in elke landbouwstreek 
van de provincie, in het jaar 1955, werkelijk betaalde pachtprijzen en het gemiddelde van 
de, in dezelfde streken, in hetjaar 1967, werkelijk betaalde pachtprijzen. Geen van de aldus 
vastgestelde coefficienten mag het cijfer 2,25 overschrijden; 

b) voor de volgende termijnen van vijf jaar : op basis van de verhouding tussen de 
gemiddelde rentabiliteit van de bedrijven in elk van de landbouwstreken van de provincie 
tijdens de driejaarlijkse periode die aan het laatste jaar van elke termijn voorafgaat en de 
gemiddelde rentabiliteit van deze bedrijven tijdens dezelfde periode van de vorige termijn. 
Deze rentabiliteit wofdt bepaald met inachtneming van artikel-I7 van afdeling-3-van-boek 
III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek. 

§ 4· De beslissingen van de provinciale commissies worden in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt op de door de Koning bepaalde wijze. 

Art. 3· - Voor de in pacht gegeven gebouwen stemt de maximumpachtprijs overeen 
met hun kadastraal inkomen vermeerderd met 1 / 3 , onverschillig of de huur van de gebou
wen afzonderlijk wordt vastgesteld dan wei begrepen is in de pachtprijs van het bedrijf. 

Indien, met toepassing van die bepaling de globale pachtprijs het peil van de gemid
delde in de streek werkelijk in 1967 betaalde pachtprijzen zou overschrijden kan de rechter, 
op verzoek van de pachter, de bedoelde pachtprijs tot dit peil terugbrengen. 

Art. 4· - Voor zover de pachtovereenkomst opgesteld bij authentieke akte en ge
sloten na de inwerkingtreding van deze wet, voorziet in een eerste gebruiksperiode van 
ten minste IS jaar, mag de pachtprijs, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 2 en 3 ver
hoogd worden met een tiende. 

Art. 5· - Elk van de partijen mag de herziening vragen van de prijs van een lopende 
pacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 bepaalde grondslag. 

Wanneer de pachter de herziening vraagt van de prijs van een lopende pacht waarvan 
het bedrag hoger is dan het aldus bepaald maximum, dan is de pacht niet nietig maar 
wordt de pachtprijs teruggebracht tot het overeen:komstig die artikelen bepaalde bedrag, 

De aanvraag van de verpachter om herziening van de pachtprijs heeft slechts uit
werking op de pachtprijzen die vervallen na de datum van het verzoek tot verzoening. 

Voor zover zij het wettelijk bedrag overschrijden, moeten de pachtprijzen aan de 
pachter, op zijn verzoek, worden terugbetaald. Deze teruggave is evenwel slechts van toe
passing op de vervallen en betaalde pachten van de vijf jaren die aan het verzoek vooraf
gaan. De eis van de pachter tot teruggave van deze geldsommen verjaart na een jaar te 
rekenen van de dag waarop hij het gehuurde goed heeft verlaten. 

Art. 6. - Door de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen 
wordt overgegaan tot verhuring uit de hand, wanneer, bij gelegenheid van de verhuring 
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van een landeigendom, het hoogste bod meer bedraagt dan de overeenkomstig de bepalin
gen van deze wet toegelaten pachtprijs. 

In het vooruitzicht van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid bepaalt het betrok
ken bestuur of de betrokken instelling, op straffe van nietigheid, in de met het oog op de 
verpachting vastgestelde aanbestedingsvoorwaarden, de normen die de keuze van de pach
ter zullen bepalen. 

De bestendige deputaties van de provincieraden mogen de in het vorige lid bepaalde 
normen vaststellen en verplicht stellen voor de gemeenten en de openbare instellingen van 
hun provincie. 

Art. 7. - De bepalingen van deze wet gelden voor de retributies verschuldigd uit 
hoofde van door de openbare besturen verleende concessies welke het genot of de exploi
tatie van een landeigendom ten doe! hebben. 

Art. IV. 

C>vergangsbepalingen. 

De in deze wet vervatte regels betreffende de pacht in het bijzonder, zijn van toepas
sing op aile pachten die bij haar inwerkingtreding !open of verlengd zijn, onder voorbe
houd van hetgeen volgt : 

1° de geldigheid en de gevolgen van de v66r de inwerkingtreding van deze wet gedane 
opzeggingen worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn op het ogenblik van de kennisgeving ervan; 

2° van het recht van opzegging mag, niettegenstaande de inwerkingtreding van deze 
wet, gebruik maken hij die een verpacht goed sedert minder dan drie maanden heeft ver
kregen en voldoet aan de overige voorwaarden, waaronder hij overeenkomstig artikel1748, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, opzegging mag doen aan de pachter; evenzo mag 
de verpachter die zich, zoals bepaaJd in artikel 1774, § 2, II, van het Burgerlijk Wetboek, 
in de pachtovereenkomst het recht heeft voorbehouden om de pacht te beeindigen op een 
ander tijdstip dan door de nieuwe bepalingen van deze wet is gesteld, van die bevoegdheid 
gebruik maken binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet; in beide geval
Jen zijn de nieuwe bepalingen betreffende de termijnen en de modaliteiten van opzegging 
evenwel van toepassing; 

3° de pachter die minder dan drie jaar v66r de inwerkingtreding van deze wet zijn 
pacht heeft overgedragen aan zijn afstammelingen, aangenomen kinderen of aan die van 
zijn echtgenoot, mag de bij artikel 35 bedoelde kennisgeving doen binnen drie maanden 
na die inwerkingtreding. In geval van overlijden van de pachter mag de kennisgeving 
worden gedaan door zijn rechtverkrijgenden; 

4° de op de dag van de inwerkingtreding van deze wet lopende pachtovereenkomsten 
waarvan het tijdstip van ingebruikneming als pachter niet kan vastgesteld worden, worden 
beschouwd als pachtovereenkomsten die een derde pachtperiode ingaan op de door het 
plaatselijk gebruik vastgestelde datum voor het vertrek van de pachter, volgend op de in
werkingtreding van de wet. 

Het bewijs van het tijdstip van ingebruikneming als pachter kan door partijen gele
verd worden door aile middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens; 

5° Zolang een wet op de beperking van de pachtprijzen zal in werking zijn, zal deze 
worden toegepast niettegenstaande elke strijdige bepalingen van de artikelen 3, 17, 18 en 19. 



SOMMAIRE 

LA NOUVELLE LOI SUR LE BAIL A FERME 

La nouvelle loi sur le bail a ferme a pour premier resultat d' inserer toutes 
les dispositions regissant le bail a ferme en un ensemble coherent dans le code 
civil. 

L'amelioration de la definition du champ d'application traduit !'intention 
du legislateur de tenir' compte de l' evolution qui se manifeste dans le domaine 
agficole; la. notion du bail a ferme definie par !'article Ier comme etant les baUX 
de biens immeubles qui sont affectes principalement a une exploitation agricole, est 
etendue a d'autres activites. 

Une situation plus claire est creee par le fait que certains cas sont exclus, 
des le depart - c.-a-d. par la definition elle-meme - du champ d'application, 
par opposition a l'ancien regime ou ils etaient simplement soustraits a !'applica
tion de certains articles. Des conditions plus strictes sont requises pour l' exclu
sion de la loi sur le bail a ferme, offrant ainsi une meilleure protection au preneur, 
principalement en. matiere d'exploitation d'un bien donne a bail sous la forme 
d'une societe entre proprietaire et preneur. 

Un autre domaine assurant une meilleure protection du preneur est celui 
de l' administration de la preuve et des conditions de forme du contrat de bail. 
La loi introduit, sans aucune exception, !'obligation de la constatation par ecrit. 
Bien que la sanction de la nullite ne soit pas prevue, quelques avantages sont 
attaches a l'ecrit cependant que le bailleur est tenu pour responsable de son 
absence. 

Les trois periodes successives du bail - la periode de premiere occupation, 
la periode de prolongation legale et la periode de duree indeterminee - sont 
remplacees par des periodes successives de neuf ans. Le but du legislateur a ete 
avant tout d'assurer au preneur au moins une periode de neuf ans. Par ailleurs, 
a cote de dispositions plus strictes en matiere de motifs de conge, il est prevu 
des conditions plus souples a partir de la troisieme periode de neuf ans. 

La nouvelle loi connait trois categories de motifs de conge : les motifs vala
bles pour toutes les periodes du bail (art. 6), les motifs a invoquer a !'expiration 
de chaque periode du bail (art. 7) et enfin les motifs a invoquer durant la troi
sieme periode et la periode subsequente du bail (ai:t. 8). Les motifs de conge 
valables a !'expiration de chaque periode du bail sont limitativement enumeres 
dans la nouvelle loi, contrairement a l'ancien regime ou I' enumeration etait sim
plement exemplative. De meme, il est recherche une meilleure protection du 
preneur au cas ou le bailleur donne conge pour motif d'exploitation personnelle. 
Les categories de motifs de conge s'accompagnent d'un delai different du conge, 

Le chapitre relatif au fermage et aux autres charges financieres est surtout 
caracterise par un renforcement de la limitation de la liberte contractuelle, ce 
qui se traduit par un avantage pour le preneur. Le nouveau principe dispose 
que, nonobstant les conventions contraires, le fermage peut toujours etre acquitte 
en especes. Le critere servant de base a la revision du fermage est rendu plus 
objectif d'une part, par une definition plus precise de ce qu'il y a lieu d'entendre 
par rentabilite et d'autre part, par !'elimination des considerations concernant le 
bailleur. Il convient neanmoins de souligner que !'application des dispositions 
relatives au fermage est affaiblie dans une large mesure par le fait qu'une nouvelle 
loi maintient une limitation exceptionnelle des fermages. Cette nouvelle loi est 
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plu~ souple que la loi anterieure puisque le fermage est base sur un coefficient 
fixe tous les cinq ans par une commission provinciale des fermages. 

Une autre modification importante a trait a !'exploitation du bien loue et 
confere au preneur, en dehors de toute intervention du bailleur, le droit de faire 
des constructions, travaux et ouvrages utiles a !'exploitation du bien loue et con
formes a. sa destination, d'une part et necessaires a son habitabilite, d'autre part. 
Dans les travaux preparatoires, le legislateur a donne une definition approxima
tive de la portee de ces conditions. La distinction precedemment operee entre 
travaux et ouvrages executes avec ou .sans le consentement du bailleur ou l'au
torisation du juge n'est maintenue que pour la fixation de l'indemnite. 

En ce qui concerne les plantations, il est prevu une reglementation plus 
stricte et, en particulier, il est fixe, par la voie des conditions d'application, des 
limitations en matiere de plantations d'arbres fruitiers. 

L'interdiction de principe de la sous-location et de la cession du bail est 
confirmee par la nouvelle loi. Cependant, la cession privilegiee du bail au profit 
des descendants ou enfants adoptifs du preneur ou de ceux de son conjoint prend 
une signification plus importante du fait que le cessionnaire obtient un renouvelle
ment du bail s' il satisfait aux conditions en matiere de notification. Le bailleur 
dispose d'un moyen d'opposition sur base des motifs limitativement enumeres a 
la disposition y afferente. · 

En cas de deces du preneur, le bail continue au profit du conjoint survivant, 
des descendants ou des enfants adoptifs. S' il y a concurrence entre les ayants
droit, !'attribution du bien se fait suivant un droit de preference analogue au 
regime fixe pour les petits heritages. lei aussi, intervient de plein droit un renou
vellement du bail apres notification en bonne et due forme. 

Par la meme occasion, le legislateur a mis au point de meilleurs textes en ce 
qui concerne les indemnites revenant au preneur sortant; il y a deux sortes d'in
demnites : l'indemnite ordinaire et l'indemnite extraordinaire de sortie. 

Quant ala loi relativement recente reglant !'alienation du bien loue et le droit 
de preemption du preneur, des modifications sont apportees a divers articles en 
vue de mieux proteger le droit du preneur et d' essayer d' eliminer les abus 
eprouves entre-temps. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS NEUE PACHTGESETZ 

Das neue Pachtgesetz hat als erstes Resultat, da13 alle Bestimmungen be
zi.iglich der Pacht, als ein Ganzes im Bi.irgerlichen Gesetzbuch eingeftigt wurden. 

Eine bessere Umschreibung des Anwendungsbereiches deutet auf der ge
setzgeberischen Absicht, die Evolution in der Landwirtschaft zu beriicksichtigen; 
der Begriff Pacht in Art. I als die Pacht von unbeweglichen Gutern, die hauptsiich
lich im Rahmen einer Landwirtschaft verwendet werden definiert, wird auf anderen 
Aktivitaten ausgedehnt. 

Eine deutliche:re Situation wurde herbeigefi.ihrt, indem bestimmte Falle von 
vornherein - das heillt aus der Definition heraus .;__ von einer Anwendung 
ausgeschlossen wurden, im Gegensatz zu dem friiheren Regime, wo sie nur der 



Anwendung von bestirnmten Artikeln entzogen wurden. Strengere Bedingungen, 
erfordert fi.ir den AusschluB aus dem Pachtgesetz, bieten dem Pachter einen 
groBeren Schutz, besonders bezi.iglich der Exploitation eines gepachteten Gutes, 
in der Form .einer Gesellschaft zwischen Eigenti.imer und Pachter. 

Ein anderes Gebiet, wo der Pachter besser geschiitzt wird, ist die Beweis
fiihrung und die F ormvorschriften des Pachtvertrages. Das Gesetz erlegt, ohne 
irgend welche Ausnahme, die Verpflichtung der Schriftform auf. Obwohl die 
Nichtigkeit als Sanktion nicht besteht, dennoch sind einige Vorteile an der 
Schriftform verbunden, wahrend der Eigentiimer verantwortlich ist, fiir . das 
nicht-Existieren einer Schrift. 

Die drei einander auffolgende Pachtperioden - die erste Anwendungspe
riode, die gesetzliche Verlangerungsperiode, und die Periode von unbestimmter 
Dauer - wurden durch einander auffolgende Perioden von neun Jahren ersetzt. 
Die Absicht des Gesetzgebers war vornehmlich, dem Pachter eine Periode von 
mindestens neun Jahren zu garantieren. Andererseits wurde der groBeren Strenge 
der Kiindigungsgrunden eine groBe Gefiigigkeit ab der dritten neunjahrigen 
Periode gegeniiber gestellt. 

Das neue Gesetz erkennt drei Kategorien von Ki.indigungsgrunden an : die 
Grunde gi.iltig fi.ir alle Pachtperioden (Art. 6), die Grunde in Anspruch zu neh
men amEnde jeder einzelnen Pachtperiode (Art. 7) und schlieBlich die Grunde 
in Anspruch zu nehmen wahrend der dritten und nachfolgenden Pachtperioden 
(Art. 8). Die Kiindigungsgrunde, die gelten nach Ablauf jeder Pachtperiode, 
werden im neuen Gesetz limitativ aufgezahlt, im Gegensatz zum friiheren 
Regime, wo die Aufzahlung lauter exemplativ war. Ebenso wird einen besseren 
Schutz angestrebt, in oem:-Fall, -wo-der- Eigentiimer kiindigt zwecks eigenen 
Gebrauch. Die verschiedene Ki.indigungsgrunden gehen zusarnmen mit ver
schiedenen Kiindigungsfristen. 

Das Kapitel tiber dem Pachtzins und den anderen Geldschulden ist vor 
allem durch eine weitere Beschrankung der vertraglichen Freiheit gekennzeich
net, was im Vorteil des Pachters ist. 

Das neue Prinzip bestimmt, daB der Pachtzins, ungeachtet strittige Klausel, 
stets mit Geld beglichen werden kann. Das Kriterium als Grundlage fiir die 
Revision des Pachtzinses, wird mehr objektiviert, einmal mittels einer klaren 
Umschreibung von dem, was unter Rentabilitat verstanden werden mu6, und 
zum andern, mittels der Ausschaltung von Erwagungen die sich auf dem Eigen
ti.imer beziehen. 

Es muB trotzdem darauf gewiesen werden, daB die Anwendung der Be
stimmungen bezi.iglich der Pachtzins in groBem MaBe abgeschwacht wurden, 
indem ein neues Gesetz eine auBerordentliche Beschrankung der Zinsen auf
rechterhalt. Dieses neue Gesetz ist biegsamer als das vorhergehende, weil der 
Zins auf einem Koeffizient, der fiinfjahrlich von einer Provinzialen Zinskommis
sion begriindet ist. 

Eine weitere wichtige Abanderung bezieht zich auf die Bestimmung des 
gepachteten Gutes, wobei der Pachter, ohne jegliche Intervention des Eigen
tiimers, die Genehmigung erhalt, Werke auszufi.ihren und Gebaude zu errichten, 
die dem Betrieb dienlich sind und die einerseits mit der Bestimmung i.iberein
stimmen, und andererseits fiir die W ohnbarkeit notwendig sind. Der fri.iher 
bestehende Unterschied zwischen Werken ausgefi.ihrt mit oder ohne des Eigen
ti.imers oder des Richters Zustimmung, hat nur noch Interesse fi.ir die Fest
stellung einer Entschadigung. 
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Bezi.iglich Anlagen sind strenge Normierungen vorgesehen und besonders 
fiir Obstanlagen werden Beschrankungen aufgezwungen (mittels bestimmter 
Bedingungen). 

Der Prinzipielle Verbot von Unterpacht und von Pachtabtretung wird vom 
neuen Gesetze bestatigt. Die priviligierte Pachtabtretung aber, im Vorteil der 
Nachkommen oder der Adoptivkindern des Pachters oder seiner Gattin, erhalt 
mehr Bedeutung, weil der Obernehmer eine Pachterneuerung erhalt, wenn er 
den Bedingungen der Bekanntmachung entspricht. Der Eigentiimer verfiigt 
jedenfalls i.iber einer Einspruchsmi:iglichkeit, auf bestimmten, limitativ aufge
zahlten Grunden. 

Falls der Pachter stirbt, lauft die Pacht im Vorteil der i.iberlebenden Gattin, 
der Nachkommen oder der Adoptivkindern. Im Faile einer Konkurrenz zwischen 
verschiedenen Berechtigten, geschieht die Zuweisung des Gutes, analog wie bei 
der Regelung der kleinen Erbschaften, und einem Vorzugsrecht zufolge. Auch 
hier entsteht nach gi.iltiger Bekanntmachung von Rechtswegen, eine Pachter
neuerung. 

Der Gesetzgeber hat zugleich bessere Texte redigiert bezi.iglich die Ent
schadigungen, die dem abtretenden Pachter zukommen : es gibt hier zwei ver
schiedene Entschadigungsarten : einmal die ordentliche Entschadigung, und zum 
anderen eine ausserordentliche Entschadigung. 

Es wurden an dem ziemlich rezenten Gesetz i.iber die Eigentumsi.ibertragung 
des gepachteten Gutes und das Vorzugsrecht des Pachters, diverse Artikel, die 
die Rechte des Pachters besser schi.itzen, korrigiert, und es wurde versucht die 
inzwischen erfahrenen Misbrauche auszuschalten. 

SUMMARY 

THE NEW LAW ON AGRICULTURAL RENTS 

The first result of the new law on land rents (bail a ferme) has been to 
include all the regulations on the subject as a coherent whole in the civil code. 
An improved definition of its application reveals an awareness of the evolution 
in agriculture; the conception in article r, of land rent as the rent of immovable 
goods to be used chiefly in agricultural exploitation is widenend to include other 
activities. 

A clearer picture is obtained because certain cases are excluded from the 
beginning - i.e. from the definition itself, in contrast with the earlier regime under 
which they were only excluded from the application of certain articles. Stiffer 
conditions for any exclusion from the agricultural rent act offer the tenant greater 
protection, especially in the case of exploitation by an association between owner 
and tenant. Another sector in which the tenant is better protected concerns the 
evidence, and the formal requirements, for the contract. The law demands, 
without any exception, written proof. Although no provision is made for nullity, 
nevertheless certain advantages are attached to the written contract for which 
the lessor is made specifically responsible if the latter is absent. The three succes
sive periods of the lease - the initial take-over, the legal extension, and the unli
mited period - are replaced by successive periods of nine years. The legislator's 
particular aim has been to give the tenant security for at least nine years. On the 
other hand, the stricter reasons for termination are made more flexible from the 
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third nine year period onwards. The new law recognises three categories of rea
sons for terminating a contract: those valid for each period of the contract (art. 6), 
those to be invoked at the expiration of each period (art. 7), and finally, those to 
be invoked during the third and successive periods (art. 8). In the new law the 
reasons for termination at the expiration of each period of a contract are ennu
merated exhaustively, instead of by examples as included in the former law. 
Moreover, an attempt is made to improve, the protection of the tenant when the 
lessor terminates the contract, to exploit the land personnally. The categories 
of reasons for terminating contracts go hand in hand with a different period for 
termination. 

The chapter concerning the amount of rent and other financial burdens is 
mainly striking for a further limitation of freedom, which again favours the te
nant. The new principle sets down that rent, other contracts notwithstanding, 
may always be paid in money. The criterium used in any reassessment of the rent 
is made more objective, on the one hand, by a clearer description of what must 
be understood by rentability and on the other, by the removal of considerations 
affecting the lessor. 

Nevertheless it must be noted that the application of the rules governing 
rent are weakened by a new law which includes an exceptional limitation of 
prices. This new law is more supple than the previous one because the price is 
based on a coefficient fixed every five years by a special provincial commission. 
A further important change concerns the exploitation of a rented property by 
which a tenant, without any intervention by the lessor, is given the right to carry 
out any works, or erect any buildings, useful and appropriate for the exploitation 
of the property and conforming to its purpose, and necessary to make it habitable. 
The legislator gave an estimate . of the application of these conditions in the 
parliamentary committee. The previous distinction between work carried out 
either with, or without, the consent of the lessor or the permission of a judge, 
is only retained for the settlement of compensation. 

Severer regulations are to be applied concerning new cultivation, and parti
cularly, by means of certain considerations, to the cultivation of orchards. 

The principle of the ban on sub-letting and the transfer of a lease is retained 
in the new law. But the privileged transfer of the lease in favour of the descen
dants or adopted children of the tenant, or of his wife, acquires more significance 
as they obtain a renewal of the contract if they fulfill the conditions of the official 
notification. The lessor can only oppose this on the basis of the specifically en
numerated reasons. 

In the case of the death of the tenant, the contract continues, in the name 
of his wife, descendants or adopted children. It there is any rivalry between these 
parties then the same rules of precedence are followed as in the case of small 
inheritances. In this case, if valid notification has been made, there is also auto
matic renewal of the contract. 

The legislator has also drafted better texts concerning the compensation to 
which a departing tenant is entitled : there are two sorts of compensation, i.e. 
ordinary and extraordinary compensation on leaving. 

To the relatively new law on the alli~nation of a rented property and the 
tenant's right to sell, some small'changes have been brought into shield the tenant 
and remove other abuses. 


