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Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 novem-
ber 2012, ECLI: NL: GHARN: 2012: BY4601, 7 juli 2015, 
ECLI: NL: GHARN: 2015: 5126 en 2 februari 2016, ECLI: 
NL: GHARN: 2016: 598
(Kuijs/Kuijs)
(mrs. W.L. Valk, Th.C.M. Willemse en F.J.P Lock en 
de deskundige leden mr. ing. H. Revoort, mr. ing. 
L.L.M. de Lorijn en ir. H.B.M. Duenk) 

Pachtovereenkomst. Melkquotum. Verjaring. 
Pachtprijs. Schadevergoeding.

[Burgerlijk Wetboek art. 3:185, 3:310, 6:80, 6:83, 6:104, 
6:265, 7:333, 7:334 en 7:376, Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering art. 150 en 170]

Pachter verkoopt melkquotum t ijdens de loopt ijd van 
de pachtovereenkomst. De door verpachters ingestelde 
vordering strekt tot vergoeding van schade in de zin 
van art. 3:310 BW. Volgens die bepaling gaat de verja-
ringstermijn van vijf jaar lopen na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met 
de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon 
bekend is geworden. Volgens pachter is 14 september 
2001 het moment waarop de rechtsvoorgangster van 
verpachters met de schade en de aansprakelijke part ij 
bekend is geworden. Dat is niet juist omdat toen slechts 
een klein gedeelte van het melkquotum is verkocht en er 
na die verkoop nog alt ijd meer quotum resteerde dan 
met het verpachte samenhing. Door de pachtkamer in 
eerste aanleg is toegewezen de wettelijke rente vanaf 29 
december 2008 over het volledige ter zake van het quo-
tum toegewezen bedrag. Volgens verpachters moet de 
ingangsdatum van de wettelijke rente deels 14 septem-
ber 2001 en deels november 2004 zijn, zijnde de data 
van verkoop van het quotum. De grief faalt. Volgens het 
tweede lid van art. 6:80 BW blijf t het oorspronkelijke 
t ijdst ip van opeisbaarheid gelden voor de verschuldigd-
heid van schadevergoeding wegens vertraging. Dat oor-
spronkelijke t ijdst ip van opeisbaarheid is het einde van 
de pacht. Er is dus niet reeds wettelijke rente verschul-
digd vanaf de respect ieve data van verkoop van het quo-
tum. Pachter betoogt dat er geen sprake is van schade 
aan de zijde van verpachters, omdat voor de omvang 
van de schade gekeken moet worden naar de waar-
de van het quotum bij gelegenheid van het (reguliere) 
einde van de pacht, terwijl aannemelijk is dat tegen die 
t ijd het melkquotum geen waarde meer zal hebben. Dit 
betoog is onjuist. Mede tegen de achtergrond van het 
beginsel zoals dat ten grondslag ligt aan de bepaling 
van art. 6:104 BW, is het met de aard van de schade in 
overeenstemming om in een geval als het onderhavige 

de schade te begroten op 50% van de door de pachter be-
haalde verkoopopbrengst, voor zover toe te rekenen aan 
het gedeelte van het melkquotum dat met het verpachte 
samenhangt. Wat betref t de omvang van het bedrijf in 
het referent iejaar 1983 gaat het hof tot op tegenbewijs 
uit van de inhoud van de meitellinggevens. Diverse be-
slissingen over (van rechtswege herziene) pachtprijs.
Bij gebreke van beroep op de uitzondering dat de te-
kortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt, moet 
ontbinding volgen. Vordering tot ontruiming wordt 
afgewezen omdat het verpachte deel uitmaakt van de 
onverdeelde nalatenschap van de ouders van part ijen 
en de pachters aan hun aandeel in die nalatenschap 
een recht op (mede)gebruik van het verpachte kunnen 
ontlenen.

Met noot E.H.M. Harbers

arrest van de pachtkamer van 13 november 2012
inzake
1 Cornelia Gerdina Maria Kuijs,
wonende te Vlijmen, gemeente Heusden,
2 Gerdina Maria Josephina Kuijs,
wonende te Amsterdam,
3 Maria Johanna Antonia Kuijs,
wonende te Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek,
4 Josephus Cornelis Jacobus Kuijs,
wonende te Biezenmortel, gemeente Haaren,
5 Cornelis Petrus Antonius Kuijs,
wonende te Vlijmen, gemeente Heusden,
6 Johanna Petronella Kuijs,
wonende te Herpt, gemeente Heusden,
7 Anna Maria Gerdina Kuijs,
wonende te Vlijmen, gemeente Heusden,
8 Theodora Maria Catharina Kuijs,
wonende te Schijndel,
9 Petronella Cornelia Jacoba Maria Kuijs,
wonende te Amsterdam,
10 René Petrus Maria Kuijs,
wonende te Diessen, gemeente Hilvarenbeek,
appellanten in het principaal beroep,
geïntimeerden in het incidenteel beroep,
hierna: Kuijs c.s.,
advocaat: mr. R. Teerink,
tegen:
1 Antonius Jacobus Theodorus Kuijs,
wonende te Cromvoirt, gemeente Vught,
2 Jacobus Petrus Adrianus Kuijs,
wonende te Cromvoirt, gemeente Vught,
geïntimeerden in het principaal beroep,
appellanten in het incidenteel beroep,
hierna: gezamenlijk de broers Kuijs, en afzonderlijk 
Antonius Kuijs en Jacobus Kuijs,
advocaat: mr. A.M. Rottier.

1 Het verloop van het geding
1.1 Voor het verloop van het geding tot aan het ar-
rest van 26 juli 2011 verwijst het hof naar dat arrest. 
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Partijen hebben afgezien van de bij bedoeld arrest 
bevolen comparitie van partijen.
1.2 Het vervolg van de procedure blijkt uit:

 – de memorie van grieven, tevens houdende akte 
vermeerdering van eis;

 – de memorie van antwoord in het principaal 
beroep, tevens van grieven in het incidenteel 
beroep;

 – de memorie van antwoord in het incidenteel 
beroep.

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het 
wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft 
het hof arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten
2.1 Tussen partijen staan in hoger beroep als ener-
zijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of 
onvoldoende weersproken en op grond van de in 
zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde pro-
ducties, de navolgende feiten vast.
2.2 Partijen zijn de kinderen en gezamenlijke erfge-
namen van Jacobus Adrianus Kuijs (hierna: vader 
Kuijs) en Cornelia Constantina Josephina Vrijhoe-
ven (hierna: moeder Kuijs).
Vader Kuijs is op 20 december 1998 overleden. Moe-
der Kuijs is op 5 augustus 2008 overleden.
2.3 Vader en moeder Kuijs voerden een agrarisch 
bedrijf en hielden onder andere melkvee.
Antonius Kuijs heeft het bedrijf voortgezet.
2.4 Vader en moeder Kuijs waren eigenaar van 
diverse percelen grond, ter grootte van in totaal 
10.05.90 ha. Antonius Kuijs heeft deze gronden met 
toestemming van vader en moeder Kuijs in gebruik 
genomen, in ieder geval voorafgaande aan het refe-
rentiejaar 1983.
2.5 Vader Kuijs had tevens percelen grond in pacht 
van de gemeente Vlijmen, ter grootte van in totaal 
05.60.00 ha. Bij door de grondkamer goedgekeurde 
pachtwijzigingsovereenkomst (met als opschrift: 
“akte van pachtoverdracht”) van 27 december 1979 
is Antonius Kuijs in de plaats van zijn vader gesteld.
2.6 In 1996 is een pachtovereenkomst tussen vader 
en moeder Kuijs als verpachters en Antonius Kuijs 
als pachter op schrift gesteld en door de grondka-
mer goedgekeurd. Deze pachtovereenkomst betreft 
het gebruik met ingang van 20 april 1996 van in to-
taal 08.81.52 ha (hierna: het verpachte):

 – het perceel kadastraal bekend gemeente Vlij-
men, sectie P, nummer 388, groot 03.46.60 ha;

 – het perceel kadastraal bekend gemeente Vlij-
men, sectie N, nummer 800, groot 00.59.40 ha;

 – het perceel kadastraal bekend gemeente Vlij-
men, sectie N, nummer 801, groot 01.98.00 ha;

 – het perceel kadastraal bekend gemeente 
’s-Hertogenbosch, sectie R, nummer 258, groot 
00.93.10 ha;

 – het perceel kadastraal bekend gemeente 
’s-Hertogenbosch, sectie R, nummer 259, groot 
01.31.80 ha;

 – de percelen kadastraal bekend gemeente Vught, 
sectie I, nummers 679, 681, 678, 654, 680 en 905, 
tezamen groot 00.52.62 ha.

De overeengekomen en door de grondkamer goed-
gekeurde pachtprijs bedroeg f 400,— per hectare, 

f 3.526,08 in totaal, te betalen in één termijn, voor 
het eerste vervallende op 20 april 1997. Artikel 1 van 
de pachtovereenkomst bepaalt onder meer dat bij 
niet-tijdige betaling een rente van 5% vanaf de ver-
schijndag af verschuldigd is.
2.7 In de heffingsperiode 1984/1985 is aan  
Antonius Kuijs toegekend een melkquotum ter 
grootte van 108.186 kg. Na verrekening van de di-
verse kortingen en verruimingen en verhoging van 
het vetpercentage naar 3,96% beschikte Antonius 
Kuijs in 2001 over een melkquotum van 97.155 kg. 
Op 14 september 2001 heeft hij een hoeveelheid van 
22.155 kg verkocht.
Het restant van het quotum is door hem verkocht in 
november 2004.
2.8 Volgens de meitellinggevens 1983 had Antoni-
us Kuijs in dat jaar in gebruik 21 hectare cultuur-
grond, waarvan 10 hectare in eigendom en 11 hec-
tare in pacht.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep
3.1 In dit geding hebben Kuijs c.s., naar het hof be-
grijpt ten behoeve van de tussen partijen bestaande 
gemeenschap, onder meer gevorderd een verkla-
ring voor recht dat met het verpachte melkquotum 
samenhangt en bepaling van de omvang van het 
quotum, schadevergoeding ter zake van het melk-
quotum, ontbinding van de pachtovereenkomst en 
betaling van achterstallige pachtpenningen, met 
nevenvorderingen. De grieven in het principaal en 
het incidenteel beroep richten zich alle tegen het 
eindvonnis van 17 mei 2011. Bij dat vonnis heeft de 
pachtkamer in eerste aanleg voor recht verklaard 
dat met het verpachte een melkquotum is gaan sa-
menhangen van 5.382 kg per hectare en Antonius 
Kuijs veroordeeld tot betaling van bedragen van  
€ 43.851,50 en € 450,23, te vermeerderen met wette-
lijke rente, met compensatie van de proceskosten. 
Het hof zal de grieven zoveel mogelijk gezamenlijk 
bespreken.

Het melkquotum
3.2 Met grief I in het incidenteel beroep bestrijden 
de broers Kuijs dat Antonius Kuijs tekort is gescho-
ten door het melkquotum te verkopen. De broers 
Kuijs betwisten niet, in ieder geval niet gemoti-
veerd, dat aanvankelijk met het verpachte melk-
quotum samenhing, maar zij stellen zich op het 
standpunt dat vader en moeder Kuijs van hun aan-
spraken ter zake van dat quotum afstand hebben 
gedaan, althans moeder Kuijs voor de verkoop toe-
stemming heeft gegeven en afstand heeft gedaan 
van haar aanspraak ter zake. Aldus beroept Anto-
nius Kuijs zich op een bevrijdend rechtsfeit waar-
van hij volgens de hoofdregel van artikel 150 Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering de bewijslast 
draagt. Kuijs heeft schriftelijk bewijs in het geding 
gebracht in de vorm van onder meer een verklaring 
van Van Spijk, koper van het in 2001 verkochte ge-
deelte van het quotum (productie 10 bij de conclusie 
van antwoord), de kopie van (een gedeelte van) een 
verklaring van vader Kuijs van 5 mei 1988 (produc-
tie 7 bij conclusie van antwoord) en een verklaring 
van Jacobus Kuijs van 10 augustus 2009 (productie 
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8 bij conclusie van antwoord). Het hof acht het door 
de broers Kuijs te leveren bewijs hiermee echter 
nog onvolkomen.
3.3 Overeenkomstig zijn bewijsaanbod zal het hof 
Antonius Kuijs toelaten tot het bewijs van feiten en 
omstandigheden waaruit volgt dat vader en moeder 
Kuijs van hun aanspraken ter zake van het met het 
verpachte samenhangende melkquotum afstand 
hebben gedaan, althans moeder Kuijs voor de ver-
koop van het melkquotum toestemming heeft ge-
geven en afstand heeft gedaan van haar aanspraak 
ter zake van dat quotum.
3.4 Grief II in het incidenteel beroep ziet op de ver-
werping door de pachtkamer in eerste aanleg van 
het beroep van Antonius Kuijs op verjaring. Deze 
grief faalt. De door Kuijs c.s. ingestelde vordering 
strekt tot vergoeding van schade in de zin van arti-
kel 3:310 Burgerlijk Wetboek. Volgens die bepaling 
gaat de verjaringstermijn van vijf jaar lopen na de 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de 
benadeelde zowel met de schade als met de daar-
voor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 
Volgens Antonius Kuijs is 14 september 2001 het 
moment waarop moeder Kuijs met de schade en 
de aansprakelijke partij bekend is geworden. Dat 
is niet juist omdat toen slechts een klein gedeelte 
van het melkquotum is verkocht (vergelijk hier-
voor onder 2.7) en er na die verkoop dus nog altijd 
meer quotum resteerde dan met het verpachte sa-
menhing.
3.5 Grief II in het principaal beroep en grief III in 
het incidenteel beroep zien op de berekening van 
de hoeveelheid melkquotum die met het verpachte 
samenhangt.
3.6 De strekking van grief II in het principaal be-
roep is in de eerste plaats dat aan de tussen par-
tijen bestaande gemeenschap ook een vergoeding 
toekomt voor het melkquotum dat samenhing met 
de onder 2.5 bedoelde pachtovereenkomst, voor zo-
ver op een zodanige vergoeding door de gemeente 
Heusden, als rechtsopvolgster van de gemeente 
Vlijmen, geen aanspraak is gemaakt. In zoverre 
faalt de grief. Kuijs c.s. hebben niet begrijpelijk 
toegelicht op welke wijze het vorderingsrecht van 
de gemeente Heusden op de gemeenschap zou zijn 
overgegaan dan wel op welke andere grond de ge-
meenschap een vergoeding zou toekomen.
3.7 Grief II in het principaal beroep heeft voorts 
betrekking op de ingangsdatum van de wettelijke 
rente. Door de pachtkamer in eerste aanleg is toege-
wezen de wettelijke rente vanaf 29 december 2008 
over het volledige ter zake van het quotum toege-
wezen bedrag. Volgens Kuijs c.s. moet de ingangs-
datum van de wettelijke rente deels 14 september 
2001 en deels november 2004 zijn, zijnde de data 
van verkoop van het quotum. De grief faalt. Volgens 
het tweede lid van artikel 6:80 Burgerlijk Wetboek 
blijft het oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid 
gelden voor de verschuldigdheid van schadevergoe-
ding wegens vertraging. Dat oorspronkelijke tijd-
stip van opeisbaarheid is het einde van de pacht. Er 
is dus niet reeds wettelijke rente verschuldigd van-
af de respectieve data van verkoop van het quotum. 
Ook in zoverre faalt de grief.

3.8 In de reactie van Antonius Kuijs op grief II in het 
principaal beroep (memorie van antwoord in het 
principaal beroep onder 17 en 18) lijkt een inciden-
tele grief besloten te liggen, zij het ook dat de grief 
door Kuijs c.s. niet als zodanig is opgemerkt (de me-
morie van antwoord in het incidenteel beroep zegt 
er althans niets over). Antonius Kuijs betoogt dat er 
geen sprake is van schade aan de zijde van Kuijs c.s. 
(en de gemeenschap), omdat voor de omvang van de 
schade gekeken moet worden naar de waarde van 
het quotum bij gelegenheid van het (reguliere) ein-
de van de pacht, terwijl aannemelijk is dat tegen die 
tijd het melkquotum geen waarde meer zal hebben. 
Dit betoog is onjuist. Mede tegen de achtergrond 
van het beginsel zoals dat ten grondslag ligt aan de 
bepaling van art. 6:104 Burgerlijk Wetboek, is het 
met de aard van de schade in overeenstemming om 
in een geval als het onderhavige de schade te begro-
ten op 50% van de door de pachter behaalde ver-
koopopbrengst, voor zover toe te rekenen aan het 
gedeelte van het melkquotum dat met het verpach-
te samenhangt. Bij deze stand van zaken behoeft 
niet te worden onderzocht of Kuijs c.s. het betoog 
van Antonius Kuijs als een incidentele grief hadden 
moeten opvatten. Als de grief toelaatbaar is, faalt zij 
op inhoudelijke gronden.
3.9 Grief III in het incidenteel beroep ziet op de 
hoeveelheid quotum die met het verpachte samen-
hangt. In dit verband stelt het hof voorop dat voor 
de vraag welk gedeelte van het aan een pachter in 
1984 toegekende melkquotum met het verpachte is 
gaan samenhangen, de totale hoeveelheid grond 
die deze pachter in het referentiejaar 1983 direct of 
indirect ten behoeve van de melkproductie in ge-
bruik had, bepalend is.
3.10 Volgens de toelichting op de grief had Antonius 
Kuijs in 1983 in gebruik:

 – de onder 2.4 bedoelde 10.05.90 ha eigendoms-
gronden van vader en moeder Kuijs;

 – de onder 2.5 bedoelde 5.60.00 ha pachtgronden 
van de gemeente Vlijmen;

 – 2.25.00 ha grond gepacht van Staatsbosbeheer;
 – ongeveer 6 hectare grond “gepacht” van de ge-

meente ’s-Hertogenbosch, welk gebruik
 – volgens hem om niet was;
 – gronden in kortdurende pacht van de gemeente 

Vlijmen ter grootte van 1.21.38 en 1.63.80 ha.
3.11 Wat betreft de kortdurende pacht van de ge-
meente Vlijmen ter grootte van 1.21.38 en 1.63.80 
ha geldt dat Kuijs c.s. het gebruik daarvan hebben 
erkend (memorie van antwoord in het incidenteel 
beroep onder 21). Kuijs c.s. beroepen er zich enkel 
op dat bij het einde van de pacht van deze gronden 
door de gemeente geen vergoeding is ontvangen en 
zij stellen zich vergeefs op het standpunt dat zij om 
die reden op een vergoeding aanspraak kunnen 
maken.
Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor onder 3.6 is 
overwogen.
3.12 Kuijs c.s. trekken in twijfel zowel het gebruik 
van de 2.25.00 ha grond van Staatsbosbeheer, als 
dat van de 6 hectare grond van de gemeente ’s-Her-
togenbosch.



260 Nr. 5 mei 2016Tijdschrif t voor  AGRARISCH RECHT

Rechtspraak 5836

3.13 (Ook) wat betreft de omvang van hun vorde-
ringsrecht dragen Kuijs c.s. volgens de hoofdregel 
van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering de bewijslast en het bewijsrisico. Volgens de 
onder 2.8 genoemde meitellinggevens was bij Anto-
nius Kuijs niet meer dan 11 hectare grond in pacht 
en in totaal 21 hectare in gebruik. Het hof gaat daar 
voorshands vanuit. Antonius Kuijs zal worden toe-
gelaten tot tegenbewijs tegenover het feitelijk ver-
moeden dat in 1983 niet meer dan 21 hectare bij hem 
in gebruik was en Kuijs c.s. tot het bewijs dat in 1983 
minder dan 21 hectare bij Antonius Kuijs in gebruik 
was. De bewijslevering door Kuijs c.s. zal kunnen 
plaatsvinden gelijktijdig met de contra-enquête na 
de bewijslevering door Antonius Kuijs.

Pachtpenningen
3.14 Zowel grief III in het principaal beroep als grief 
IV in het incidenteel beroep hebben betrekking op 
eventueel nog door Antonius Kuijs verschuldigde 
pachtpenningen. Ook de eis van Kuijs c.s. voor zo-
ver in hoger beroep vermeerderd heeft daarop be-
trekking.
3.15 Grief III in het principaal beroep ziet op de af-
wijzing door de pachtkamer in eerste aanleg van de 
vordering van Kuijs c.s. tot betaling van pacht over 
2005 en 2006, te vermeerderen met contractuele 
rente van 5% per jaar, en bovendien op het toewij-
zen van wettelijke rente over het wel door de pacht-
kamer in eerste aanleg toegewezen bedrag van  
€ 450,23, in plaats van de gevorderde contractuele 
rente van 5% per jaar.
3.16 Volgens de stellingen van Antonius Kuijs heeft 
hij de over 2005 en 2006 door hem verschuldigde 
pacht destijds contant betaald, evenals de pacht in 
de voorafgaande jaren. De pachtkamer in eerste 
aanleg heeft dit verweer gehonoreerd met de over-
weging dat Kuijs c.s. onvoldoende aannemelijk heb-
ben gemaakt dat “juist deze twee jaren niet contant 
betaald zouden zijn”. Kuijs c.s. hebben in de toelich-
ting op hun grief (memorie van grieven onder 41) 
erop gewezen dat in de jaren tot en met 2004 (de 
jaarstukken over 2005 en 2006 zijn door Antonius 
Kuijs niet overgelegd) consequent een bedrag gelijk 
aan de door Antonius Kuijs verschuldigde pacht 
als schenking in zijn administratie is opgenomen, 
waaruit zij af leiden dat – anders dan Antonius 
Kuijs steeds heeft aangevoerd – hij de verschul-
digde pacht niet (contant) aan moeder Kuijs heeft 
voldaan. Inderdaad komt in de jaarrapporten over 
de boekjaren 2001, 2002, 2003 en 2004 steeds een 
privéstorting voor met de omschrijving “ontvan-
gen schenkingen”. Het bedrag van die storting is 
in die jaren steeds € 1.513,—, zijnde juist het bedrag 
dat Antonius Kuijs volgens zijn eigen stellingen als 
pacht verschuldigd was (conclusie van antwoord 
onder 7). Bij memorie van antwoord is Antonius 
Kuijs op een en ander niet ingegaan, anders dan dat 
hij de stellingen van Kuijs c.s. onbegrijpelijk heeft 
genoemd (memorie van antwoord in het principaal 
beroep onder 21). Aldus heeft hij zijn stelling dat hij 
de verschuldigde pacht (contant) aan moeder Kuijs 
heeft voldoen, onvoldoende gemotiveerd. In zover-
re slaagt dus de grief.

3.17 Toewijsbaar is tweemaal € 1.513,—. Over die 
bedragen is 5% contractuele rente verschuldigd 
vanaf respectievelijk 21 april 2006 en 21 april 2007. 
Volgens de bepalingen van de pachtovereenkomst 
(zie hiervoor onder 2.6) diende betaling immers 
uiterlijk op 20 april van het volgende jaar plaats 
te vinden. Dat is een voor voldoening bepaalde 
termijn in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk 
Wetboek, zodat Antonius Kuijs zich ten onrechte op 
het standpunt stelt dat hij niet in verzuim is geraakt 
(memorie van antwoord in het principaal beroep 
onder 23).
3.18 Met grief IV in het incidenteel beroep richt An-
tonius Kuijs zich tegen de toewijzing door de pacht-
kamer in eerste aanleg van € 430,23 voor restant 
pacht 2009 en 50% eigenaarslasten 2009. Volgens 
Antonius Kuijs is hij geen eigenaarslasten verschul-
digd en is hij ook niet de door Kuijs c.s. in rekening 
gebrachte 25% pachtverhoging voor de pachtjaren 
2008 en 2009 verschuldigd (memorie van antwoord 
in het principaal beroep tevens memorie van grie-
ven in het incidenteel beroep onder 24).
3.19 De door Kuijs c.s. in rekening gebrachte eige-
naarslasten betreffen 50% van de waterschapslas-
ten (productie 18 bij conclusie van repliek). Dat is in 
overeenstemming met artikel 22 Pachtprijzenbe-
sluit 2007. In zoverre faalt dus de grief.
3.20 De verhoging van 25% is niet in overeenstem-
ming met het veranderpercentage van 10% met 
ingang van 1 september 2007 voor het pachtprijsge-
bied Westelijk weidegebied van bijlage 1B behoren-
de bij artikel 1 Regeling pachtprijzen (Stcrt. 2007, 
168, p. 13 e.v.), waarmee op grond van artikel 2 lid 2 
Pachtprijzenbesluit 2007 en artikel 7:333 lid 1 Bur-
gerlijk Wetboek de tussen partijen geldende pacht-
prijs van rechtswege is herzien. Dat het verpachte 
in het Westelijk weidegebied valt, volgt uit de bijla-
ge bij artikel 1 Pachtprijzenbesluit 2007 (Stb. 2007, 
306). Wat betreft de jaren 2008 en 2009 dient dus 
gerekend te worden met een verhoging van 10%. In 
zoverre slaagt de grief.
3.21 Voor zover grief III in het principaal beroep 
betrekking heeft op het toewijzen van wettelijke 
rente over het door de pachtkamer in eerste aan-
leg toegewezen bedrag van € 450,23, in plaats van 
de gevorderde contractuele rente van 5% per jaar, 
geldt daarvoor het volgende. Volgens artikel 1 van 
de pachtovereenkomst is de contractuele rente 
verschuldigd bij “niet-tijdige betaling van de pacht-
prijs”. Het is een vraag van uitleg van de pachtover-
eenkomst of in dit verband onder “de pachtprijs” 
mede de vermeerdering met 50% als bedoeld in 
artikel 22 Pachtprijzenbesluit 2007 moet worden 
begrepen. Omtrent bijzondere feiten en omstan-
digheden die een licht kunnen werpen op hetgeen 
partijen destijds hebben bedoeld respectievelijk 
hebben mogen begrijpen, hebben partijen niets 
concreet gesteld. Het hof zoekt voor de uitleg van 
de overeenkomst aansluiting bij het stelsel van 
de wettelijke regels omtrent de pachtprijs. Artikel 
22 Pachtprijzenbesluit 2007 heeft haar grondslag 
in artikel 7:334 Burgerlijk Wetboek. Die bepaling 
spreekt van een verhoging van de pachtprijs van 
rechtswege en maakt deel uit van afdeling 5 van ti-
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tel 5 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek, welke afdeling 
het opschrift “Pachtprijs” draagt. Gelet hierop moet 
de pachtovereenkomst aldus worden uitgelegd dat 
het beding omtrent 5% contractuele rente ook geldt 
voor de verhoging met 50% van de waterschapslas-
ten; in die zin hebben partijen artikel 1 redelijker-
wijs moeten begrijpen. De grief slaagt dus ook in 
zoverre.
3.22 De eis voor zover in hoger beroep vermeerderd 
ziet op te weinig betaalde pacht 2010 en onbetaald 
gelaten verhogingen met 50% eigenaarslasten. Voor 
de 50% eigenaarslasten geldt opnieuw dat het de wa-
terschapslasten betreft (productie 3 bij de memorie 
van grieven tevens houdende akte vermeerdering 
van eis), zodat de vordering in overeenstemming is 
met artikel 22 Pachtprijzenbesluit 2007 en dus toe-
wijsbaar. Wat betreft te weinig betaalde pacht 2010 
geldt dat Kuijs c.s. terecht uitgaan van een verho-
ging van 43%. Sinds 1 september 2009 valt het ver-
pachte in het pachtprijsgebied Rivierengebied (Stb. 
2009, 358). Voor dat gebied geldt met ingang van 1 
september 2009 een veranderpercentage van 43%, 
zie bijlage 1B bij artikel 1 Uitvoeringsregeling pacht 
(Staatscourant 2009 nr. 12917). Op grond van artikel 
2 lid 2 Pachtprijzenbesluit 2007 en artikel 7:333 lid 
1 Burgerlijk Wetboek is de tussen partijen gelden-
de pachtprijs van rechtswege met dat percentage 
herzien. Ook in zoverre is de eis dus toewijsbaar, zij 
het ook dat de 43% verhoging dient te worden bere-
kend over een juist berekende pachtprijs in 2008 en 
2009. Zie hiervoor onder 3.20.
3.23 Voorafgaand aan de bewijslevering (vanaf een 
half uur vóór het horen van de eerste getuige) zal 
het hof met partijen compareren voor het inwinnen 
van inlichtingen en het beproeven van een minne-
lijke regeling. Voorafgaande aan de comparitie die-
nen Kuijs c.s. een nieuwe berekening in het geding 
te brengen van de door Antonius Kuijs verschuldig-
de pachtpenningen en contractuele rente, rekening 
houdend met hetgeen hiervoor is overwogen.

Slotsom
3.24 Thans dient eerst de bewijslevering en de 
comparitie van partijen plaats te vinden als hier-
voor bedoeld. Iedere verdere beslissing zal worden 
aangehouden, waaronder ook die op grief I in het 
principaal beroep, die betrekking heeft op de vraag 
of de (beweerde) tekortkomingen de ontbinding 
rechtvaardigen, en grief IV in het principaal be-
roep, die betrekking heeft op de beslissing omtrent 
de proceskosten in eerste aanleg.
4 De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
laat Antonius Kuijs toe tot het bewijs van feiten en 
omstandigheden waaruit volgt dat vader en moeder 
Kuijs van hun aanspraken ter zake van het met het 
verpachte samenhangende melkquotum afstand 
hebben gedaan, althans moeder Kuijs voor de ver-
koop van het melkquotum toestemming heeft ge-
geven en afstand heeft gedaan van haar aanspraak 
ter zake van dat quotum;
laat Antonius Kuijs toe tot tegenbewijs tegenover 
het feitelijk vermoeden dat in 1983 niet meer dan 21 
hectare bij hem in gebruik was;

laat Kuijs c.s. toe tot het bewijs dat in 1983 minder 
dan 21 hectare bij Antonius Kuijs in gebruik was;
bepaalt dat, indien partijen het bedoelde bewijs 
respectievelijk tegenbewijs (ook) door middel van 
getuigen wensen te leveren, het verhoor van deze 
getuigen zal geschieden ten overstaan van het 
hierbij tot raadsheer-commissaris benoemde lid 
van het hof mr. W.L. Valk en het deskundige lid ir. 
H.B.M. Duenk, die daartoe zitting zullen houden in 
het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te 
Arnhem en wel op een nader door deze vast te stel-
len dag en tijdstip;
bepaalt dat partijen (Antonius Kuijs in persoon en 
Kuijs c.s. vertegenwoordigd door iemand die van 
de zaak op de hoogte en tot het beantwoorden van 
vragen in staat is) bij het getuigenverhoor aanwe-
zig dienen te zijn opdat hen naar aanleiding van 
de getuigenverklaringen vragen kunnen worden 
gesteld;
bepaalt dat Antonius Kuijs het aantal voor te bren-
gen getuigen alsmede de verhinderdagen van beide 
partijen, van hun advocaten en van de getuigen zal 
opgeven op de rol van 27 november 2012, waarna 
dag en uur van het verhoor (ook indien voormelde 
opgave van een of meer van partijen ontbreekt) 
door de raadsheer-commissaris zullen worden 
vastgesteld;
 bepaalt dat Antonius Kuijs overeenkomstig artikel 
170 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring de namen en woonplaatsen van de getuigen 
tenminste een week voor het verhoor aan de weder-
partij en de griffier van het hof dient op te geven;
bepaalt dat vanaf een half uur voorafgaand 
aan het horen van de eerste getuige partijen  
(Antonius Kuijs in persoon en Kuijs c.s. vertegen-
woordigd door iemand die van de zaak op de hoogte 
is en bevoegd is tot het aangaan van een schikking) 
samen met hun advocaten bij het verhoor van de 
getuigen aanwezig zullen zijn om partijen inlich-
tingen te laten geven over de punten waarover de 
getuigen zullen worden gehoord en om te onder-
zoeken of partijen het op een of meer punten met 
elkaar eens kunnen worden;
bepaalt dat Kuijs c.s. de berekening als bedoeld on-
der 3.23 in het geding dienen te brengen en dat zij 
ervoor dienen te zorgen dat het hof en de wederpar-
tij uiterlijk twee weken voor de dag van de zitting 
een afschrift van die stukken hebben ontvangen, 
wat betreft het hof in tweevoud;
bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van het 
getuigenverhoor of de comparitie van partijen nog 
een proceshandeling wenst te verrichten of pro-
ducties in het geding wenst te brengen, deze partij 
ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij 
uiterlijk twee weken voor de dag van de zitting een 
afschrift van de te verrichten proceshandeling of 
de in het geding te brengen producties hebben ont-
vangen;
houdt iedere verdere beslissing aan.
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Arrest van de Pachtkamer van 7 juli 2015

1 Het verloop van het geding 
1.1 Voor het verloop van het geding tot aan het ar-
rest van 13 november 2012 (hierna: het tussenar-
rest) verwijst het hof naar dat arrest. 
1.2 Het vervolg van de procedure blijkt uit: 

 – de akte houdende wijziging/vermeerdering van 
eis; 

 – de akte verzoek schorsing ex art. 225 lid 2 Rv na 
het overlijden van Antonius Kuijs op 31 januari 
2013; 

 – het exploot van 6 mei 2013 waarbij Kuijs c.s. de 
erven van Antonius Kuijs en Jacobus Kuijs heb-
ben opgeroepen om het geding voort te zetten; 

 – het proces-verbaal van getuigenverhoor en 
comparitie van partijen; 

 – het proces-verbaal van tegengetuigenverhoor; 
 – de memorie na enquête van de broers Kuijs; 
 – de antwoordmemorie na enquête, tevens hou-

dende akte vermeerdering van eis; 
 – de antwoordakte vermeerdering van eis. 

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het 
wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft 
het hof arrest bepaald. 

2 Voortgezette motivering van de beslissing in 
hoger beroep 
Het melkquotum 
2.1 Bij het tussenarrest heeft het hof Antonius Kuijs 
toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandig-
heden waaruit volgt dat vader en moeder Kuijs van 
hun aanspraken ter zake van het met het verpachte 
samenhangende melkquotum afstand hebben ge-
daan, althans moeder Kuijs voor de verkoop van 
het melkquotum toestemming heeft gegeven en 
afstand heeft gedaan van haar aanspraak ter zake 
van dat quotum. Bovendien heeft het hof Antonius 
Kuijs toegelaten tot tegenbewijs tegenover het feite-
lijk vermoeden dat in 1983 niet meer dan 21 hectare 
bij hem in gebruik was en Kuijs c.s. tot het bewijs 
dat in 1983 minder dan 21 hectare bij Antonius Kuijs 
in gebruik was. 
2.2 Bij memorie na enquête hebben de broers Kuijs 
het hof gevraagd terug te komen op enkele bin-
dende eindbeslissingen. Het verzoek ziet in eerste 
plaats op de bewijslastverdeling. Voor zover het 
betreft het bewijs van de toestemming van moeder 
Kuijs voor de verkoop van het melkquotum, hebben 
de broers Kuijs bij hun verzoek geen belang, omdat 
het hof hierna tot de conclusie komt dat zij het be-
wijs van die toestemming hebben geleverd. Voor 
zover het betreft het bewijs van de door de broers 
Kuijs gestelde afstand van recht door vader en/of 
moeder Kuijs, geldt dat op grond van de hoofdregel 
van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering de broers Kuijs de bewijslast dragen. 
2.3 Het verzoek om terug te komen op bindende 
eindbeslissingen ziet in de tweede plaats op het-
geen het hof in het tussenarrest onder 3.8 heeft 
overwogen. De broers Kuijs betogen dat er geen 
schade is, omdat op het moment dat de pachtover-
eenkomst zal eindigen het melkquotum reeds is 
afgeschaft en dat daarom aan toepassing van art. 

6:104 Burgerlijk Wetboek niet wordt toekomen. Aan 
dit betoog ontvalt het belang omdat het hof hierna – 
overeenkomstig het standpunt van de broers Kuijs 
– tot de slotsom zal komen dat de verkoop van het 
melkquotum met toestemming van moeder Kuijs 
heeft plaatsgevonden. In geval van verkoop van 
melkquotum met toestemming van de verpachter, 
heeft de verpachter aanspraak op de helft van de 
verkoopopbrengst (vergelijk hierna onder 2.9). Dat 
is geen aanspraak op schadevergoeding maar op 
nakoming. Uit de memorie van grieven onder 24 
(slot) en 25 (slot) volgt dat Kuijs c.s. hun vordering 
mede op deze grondslag baseren. 
2.4 De broers Kuijs hebben als getuigen doen horen 
Jacobus Kuijs (geïntimeerde in principaal beroep 
sub 2), A.L.M. van Spijk, J.L. van Bijnen en R.P.M. 
Kuijs (appellant in het principaal beroep sub 10). 
Kuijs c.s. hebben als getuigen doen horen M.J.A. 
Kuijs (appellante in het principaal beroep sub 3) en 
G.M.J. Kuijs (appellante in het principaal beroep 
sub 2). Naar aanleiding van vragen van de raads-
heer-commissaris heeft bovendien A.M.G. Kuijs 
(appellant in het principaal beroep sub 7) een (onbe-
edigde) verklaring afgelegd. 
2.5 Als eerste is aan de orde de vraag of de erven van 
Antonius Kuijs geslaagd zijn in het bewijs van de be-
weerde afstand van recht. 
2.6 Als productie 7 bij de conclusie van antwoord 
heeft Antonius Kuijs overgelegd een kopie van een 
handgeschreven verklaring die volgens zijn zeggen 
af komstig is van zijn vader. Die verklaring, geda-
teerd op 5 mei 1988, houdt in: 
“alle melkquotum is voor onze Toon alle centen die 
het opbrengt ook” 
De echtheid van deze verklaring is door Kuijs c.s. 
betwist (conclusie van repliek onder 27). Over de 
wijze van totstandkoming van de verklaring, de 
aanleiding voor het opstellen ervan en andere om-
standigheden die voor de waardering van de ver-
klaring van belang zijn, heeft geen van de getuigen 
iets wezenlijks verklaard (de getuige Jacobus Kuijs 
heeft slechts verklaard dat hij toen de procedure al 
liep van wijlen Antonius Kuijs heeft gehoord dat de 
verklaring van vader Kuijs is; verder heeft hij ver-
klaard dat het handschrift hem bekend voorkomt). 
Gelet daarop kan het bedoelde stuk niet wezenlijk 
bijdragen tot het bewijs van de beweerde afstand 
van recht. 
2.7 De getuige Van Spijk heeft verklaard over een 
gesprek met moeder Kuijs in 2001 naar aanleiding 
van de verkoop van een gedeelte van het quotum. 
Voor zover zijn verklaring inhoudt dat moeder 
Kuijs voor die verkoop haar toestemming heeft 
gegeven, vindt dat steun in de ondertekening 
door moeder Kuijs van het beding in de eenmalige 
pachtovereenkomst van 4 september 2001 (produc-
tie 9 bij conclusie van antwoord) volgens welke zij 
voor de onder-verpachting haar toestemming gaf. 
Van Spijk heeft daarnaast verklaard dat moeder 
Kuijs bij dezelfde gelegenheid afstand heeft gedaan 
van haar aanspraken ter zake van de opbrengst van 
het quotum. Van Spijk heeft verklaard dat moeder 
Kuijs als volgt redeneerde: 
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“Toon heeft altijd gemolken en daarom is het voor 
hem. Hij heeft voor de dieren gezorgd en voor de 
grond. Niemand anders heeft meegeholpen om de 
melk te produceren.” 
Volgens de getuige sprak moeder Kuijs in algemene 
zin over het quotum, en niet alleen over het quotum 
dat in 2001 aan hem werd verkocht. Op zichzelf 
draagt deze verklaring, alsmede de eerder door Van 
Spijk afgegeven schriftelijke verklaring (produc-
tie 10 bij conclusie van antwoord) bij tot het bewijs 
van de beweerde afstand van recht. Tot dat bewijs 
draagt ook bij de getuigenverklaring van Jacobus 
Kuijs en diens schriftelijke verklaring (productie 
8 bij conclusie van antwoord). Jacobus Kuijs heeft 
verklaard dat hij van zijn ouders nooit anders heeft 
gehoord dan dat het melkquotum van “onze Toon” 
was omdat deze altijd had gemolken en de boer 
was. Volgens de getuige was het standpunt van va-
der Kuijs dat het ten onrechte was dat een verpach-
ter, bijvoorbeeld een gemeente, geld ontving als er 
melkquotum werd verkocht; de verpachter had 
immers geen liter melk gemolken. 2.8 Tegenover de 
verklaringen van Van Spijk en Antonius Kuijs staan 
de verklaringen van R.P.M. Kuijs, M.J.A. Kuijs en 
G.M.J. Kuijs. R.P.M Kuijs heeft verklaard dat hij niet 
heeft meegekregen dat zijn vader vond dat het quo-
tum voor de boer was. Hij meent dat zijn vader nooit 
afstand zou hebben gedaan van het quotum, omdat 
hij zou hebben gevonden dat Antonius verder moest 
gaan met het melken van koeien. M.J.A. Kuijs heeft 
verklaard dat het melkquotum tussen haar en haar 
ouders ter sprake is gekomen naar aanleiding van 
een door Antonius Kuijs aangebrachte wijziging in 
de tekst van de schriftelijke pachtovereenkomst. 
Volgens haar hebben haar ouders toen heel duide-
lijk gezegd: “Nee, het quotum is en blijft van ons.” 
Zij heeft verder verklaard dat haar vader het er 
niet mee eens was dat Antonius Kuijs het quotum 
verleasde. Over haar moeder heeft ze verklaard 
dat deze vond dat Antonius “al genoeg had gehad”. 
Wat betreft de ondertekening van de eenmalige 
pachtovereenkomst bij gelegenheid van de verkoop 
van het melkquotum aan Van Spijk veronderstelt 
de getuige dat haar moeder zich voor het blok ge-
plaatst heeft gevoeld. Zij twijfelt niet aan de echt-
heid van de handtekening van moeder Kuijs. G.M.P. 
Kuijs heeft verklaard dat haar vader bezwaar had 
tegen het feit dat Antonius Kuijs het melkquotum 
verleasde. Behalve in deze verklaringen ligt ook te-
genbewijs besloten in de omstandigheid dat in de 
schriftelijke pachtovereenkomst van 29 april 1995, 
zoals gezonden naar de grondkamer, een handge-
schreven beding luidende 
“alle quotums blijven van pachter 
zoals melk en mest quotums 
zijn reeds in bezit van pachter” 
is doorgehaald. Die doorhaling sluit aan bij de ver-
klaring van M.J.A. Kuijs, terwijl van de zijde van de 
broers Kuijs voor die doorhaling geen begrijpelijke 
verklaring is gegeven. 
2.9 De conclusie met betrekking tot het eerste be-
wijsthema moet zijn dat de erven van Antonius 
Kuijs niet zijn geslaagd in het bewijs dat door vader 
en/of moeder Kuijs afstand is gedaan van hun aan-

spraak ter zake van de met het quotum te realise-
ren verkoopopbrengst. Wel hebben zij bewezen dat 
moeder Kuijs toestemming heeft gegeven voor de 
verkoop van het quotum aan Van Spijk in 2001. Het 
hof acht het bovendien voldoende aannemelijk dat 
moeder Kuijs ook toestemming heeft gegeven voor 
de verkoop van de rest van het quotum in 2004; zij 
wist dat Antonius Kuijs zijn melkvee had wegge-
daan en moet hebben begrepen dat hij ook stopte 
met het verleasen van het quotum. Deze toestem-
ming voor de verkoop doet echter niet af aan de 
aanspraken van Kuijs c.s. op een evenredig gedeel-
te van de verkoopopbrengst. Het hof verwijst naar 
zijn arrest van 14 januari 2014, ECLI: NL: GHARL: 
2014: 184 (rechtsoverweging 4.12). 
2.10 In de tweede plaats is aan de orde de vraag of de 
erven van Antonius Kuijs erin zijn geslaagd tegen-
bewijs te leveren tegenover het feitelijk vermoeden 
dat in 1983 niet meer dan 21 hectare bij Antonius 
Kuijs in gebruik was. Daarbij zal het hof meteen 
ook betrekken de vraag of Kuijs c.s. geslaagd zijn 
in het bewijs dat in 1983 minder dan 21 hectare bij  
Antonius Kuijs in gebruik was. 
2.11 Het hof gaat ervan uit dat Antonius Kuijs in 1983 
in ieder geval in gebruik had: 
- de onder 2.4 van het tussenarrest bedoelde 10.05.90 
ha eigendomsgronden van vader en moeder Kuijs; 
- de onder 2.5 van het tussenarrest bedoelde 5.60.00 
ha pachtgronden van de gemeente Vlijmen; 
- gronden in kortdurende pacht van de gemeente 
Vlijmen ter grootte van 1.21.38 en 1.63.80 ha. 
Kuijs c.s. hebben het gebruik van de eigendoms-
gronden en de 5.60.00 ha van de gemeente Vlijmen 
zelf gesteld bij inleidende dagvaarding onder 6, 7 en 
16. Kuijs c.s. hebben het gebruik van laatstbedoelde 
gronden in kortdurende pacht erkend bij memorie 
van antwoord in het incidenteel beroep onder 21. In 
het vervolg van de procedure hebben Kuijs c.s. zich 
erop beroepen dat in de jaarstukken van de onder-
neming van zowel vader als Antonius Kuijs is ver-
meld dat de grootte niet meer dan 15 hectare betrof 
(antwoordmemorie na enquête onder 44), maar zij 
hebben niet toegelicht welke gronden door iemand 
anders dan door Antonius Kuijs zouden kunnen 
zijn gebruikt. Volgens de getuige M.J.A. Kuijs had 
vader Kuijs in 1983 geen stierenmesterij en had hij 
integendeel al zijn bedrijfsmiddelen inclusief het 
vee overgedragen aan Antonius Kuijs. Het hof ver-
wijst in dit verband mede naar hetgeen het hierna 
overweegt (in het bijzonder onder 2.13). 
2.12 De getuige Jacobus Kuijs heeft verklaard om-
trent jarenlang gebruik door zijn vader en later door 
Antonius Kuijs van twee andere percelen, namelijk 
een perceel rond een eendenkooi van Staatsbosbe-
heer, volgens de getuige 2,8 hectare, en een perceel 
van zes hectare grond rond het Engelenmeer van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook de getuige Van 
Spijk heeft verklaard omtrent het gebruik van per-
celen bij een eendenkooi van Staatsbosbeheer en 
van andere gronden bij het Engelenmeer. Anders 
dan Kuijs c.s. houdt het hof die verklaring niet voor 
ongeloofwaardig. Het is niet ongebruikelijk dat 
boeren een min of meer nauwkeurig beeld hebben 
van het grondgebruik door hun collega’s in dezelfde 
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streek door de jaren heen. Het gebruik van de grond 
rond de eendenkooi van Staatsbosbeheer wordt bo-
vendien bevestigd door de getuige J.L. van Bijnen, 
die voor Staatsbosbeheer heeft gewerkt en vol-gens 
zijn verklaring dagelijks op de eendenkooi kwam 
en van 1958 tot 1998 het beheer over de kooi voerde. 
2.13 In de verklaringen van de andere getuigen ligt 
geen bewijs in andere zin besloten, maar integen-
deel diverse aanwijzingen die aan de lezing van 
de erven van Anthonius Kuijs steun bieden. R.P.M. 
Kuijs heeft bevestigd dat hij als jonge jongen op per-
celen rond het En-gelenmeer en bij een eendenkooi 
is geweest. Volgens hem was dat vóór 1983, maar 
zijn verklaring bevestigt dan toch dat binnen de 
door Antonius Kuijs van zijn vader overgenomen 
onderneming de bedoelde percelen in gebruik zijn 
geweest. In dit verband is van belang dat in de jaar-
stukken van de onderneming vanaf 1979 (toen va-
der Kuijs nog de ondernemer was) tot en met 1984 
steeds sprake is van een ongewijzigde hoeveelheid 
bij de onderneming in gebruik zijnde grond. Als er-
van uit moet worden gegaan dat de getuige R.P.M. 
Kuijs heeft verklaard over de periode dat zijn vader 
zelf nog boerde, ligt in zijn verklaring dus mede een 
aanwijzing besloten dat Antonius Kuijs in 1983 het 
gebruik van de bedoelde percelen had. De getuige 
M.J.A. Kuijs heeft weliswaar verklaard dat de be-
doelde percelen niet in de boekhouding van haar 
vader en van Antonius Kuijs voorkwamen, maar zij 
heeft wat betreft het perceel van Staatsbosbeheer 
verklaard dat dit perceel wél voorkwam in de af-
rekening van de gemeente Heusden over melkquo-
tum in 2004. Op die afrekening komt volgens haar 
niet voor grond van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
De getuige G.M.J. Kuijs heeft verklaard dat zij bij 
een perceel van Staatsbosbeheer, bij een eenden-
kooi, bramen heeft geplukt op verzoek van haar 
vader. Volgens haar hadden haar ouders dit perceel 
“af en toe in gebruik”. Deze laatste opmerking heeft 
de getuige toegelicht met de opmerking dat haar ge-
bleken is dat het perceel “bijvoorbeeld in 2004” niet 
in gebruik was. Deze getuige heeft verder verklaard 
over navraag bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Volgens haar was er grond op naam van haar vader. 
2.14 Op vragen van de raadsheer-commissaris 
heeft A.M.G. Kuijs verklaard dat zij navraag heeft 
gedaan bij zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch als 
bij Staatsbosbeheer. Volgens een telefonische me-
dedeling van “iemand van de afdeling grondzaken 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch” is er jarenlang 
sprake geweest van gebruik om niet. Vanaf 2003 tot 
2009 zouden gebruiksovereenkomsten om niet zijn 
opgesteld op naam van vader Kuijs. Omdat vader 
Kuijs al vóór 1983 zijn bedrijf aan Antonius Kuijs 
had overgedragen, is dit een krachtige aanwijzing 
dat Antonius Kuijs in 1983 het (feitelijk) gebruik had 
van een perceel van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Dat al die tijd vader Kuijs bij de gemeente te boek 
stond als de gebruiker van de grond doet daaraan 
niet af. Met betrekking tot Staatsbosbeheer heeft 
A.M.G. Kuijs verklaard dat haar is meegedeeld dat 
het archief van Staatsbosbeheer niet verder terug-
gaat dan tot 2000. Er bleek met betrekking tot een 
perceel met een eendenkooi een eenmalige pacht- 

overeenkomst te zijn voor 2000 tot 2003. Ook deze 
verklaring van A.M.G. Kuijs draagt bij aan het door 
de erven van Antonius Kuijs te leveren tegenbewijs. 
2.15 Een en ander overziende acht het hof de erven 
van Antonius Kuijs geslaagd in het hun opgedragen 
tegenbewijs, omdat aannemelijk is geworden dat 
Antonius Kuijs, naast de onder 2.11 vermelde perce-
len, in 1983 het gebruik heeft gehad van: 
- 2.15.00 ha grond van Staatsbosbeheer; 
- ongeveer 6 hectare grond van de gemeente ’s-Her-
togenbosch. 
2.16 In het vorenstaande ligt tevens besloten dat 
Kuijs c.s. niet zijn geslaagd in het hun opgedragen 
bewijs met betrekking tot de omvang van de in 1983 
bij Antonius Kuijs in gebruik zijnde grond. 
2.17 Gelet op het voorgaande moet het ervoor wor-
den gehouden dat Antonius Kuijs in het referentie-
jaar 1983 in totaal in gebruik had 26.66.08 hectare. 
Tussen partijen staat vast dat de verkoopopbrengst 
van het melkquotum in totaal € 160.795,— bedroeg 
(memorie van grieven onder 31). Hiervan komt de 
helft van een gedeelte groot 10.05.90/26.66.08, is  
€ 30.333,62 toe aan de gezamenlijke erfgenamen 
van vader en moeder Kuijs. Ook wijlen Antonius 
Kuijs en Jacobus Kuijs zijn erfgenamen (vergelijk 
de verklaring van erfrecht die als productie 1 bij 
de inleidende dagvaarding is overgelegd), zodat 
aan Kuijs c.s. toekomt een gedeelte van 10/12 van € 
30.333.62, is € 25.278,01. 
2.18 Gelet op het falen van grief II in het princi-
paal beroep (zie het tussenarrest onder 3.7) en het 
ontbreken van een grief met betrekking tot de in-
gangsdatum van de wettelijke rente in het inciden-
teel beroep, is over bedoeld bedrag van € 25.278,01 
wettelijke rente verschuldigd vanaf 29 december 
2008 (overeenkomstig het vonnis van 17 mei 2011). 
Pachtpenningen 
2.19 Kuijs c.s. hebben hun eis inmiddels vermeer-
derd met de volgens hen over de jaren 2011 tot en 
met 2013 verschuldigde bedragen. De broers Kuijs 
hebben zich tegen die eis-vermeerdering niet ver-
zet. Zij is ook niet in strijd met de zogenaamde 
tweeconclusieregel, omdat de vermeerderde vorde-
ring ziet op bedragen die ten tijde van de memorie 
van grieven nog niet opeisbaar waren. Bovendien 
zijn de broers Kuijs op de eiswijziging inhoudelijk 
ingegaan zonder zich ertegen te verzetten. Het hof 
ziet ook ambtshalve geen reden om de eis-wijziging 
niet toe te staan, zodat op de gewijzigde eis recht zal 
worden gedaan. 
2.20 Over 2005 en 2006 vorderen Kuijs c.s. steeds 
betaling van een pachtprijs van € 1.500,08, te ver-
meerderen met 5% contractuele rente vanaf respec-
tievelijk 21 april 2006 en 21 april 2007. (Dit bedrag 
van € 1.500,08, in plaats van het in het tussenarrest 
onder 3.17 genoemde bedrag van € 1.513,—, berust 
op een correctie in verband met de oppervlakte van 
het gepachte; vergelijk memorie van antwoord in 
het incidenteel beroep onder 30 en akte houdende 
wijziging/vermeerdering van eis onder 3 en 5.) 
2.21 De pacht over 2007 is voldaan en wordt door 
Kuijs c.s. ook niet gevorderd. 
2.22 Naar aanleiding van het tussenarrest hebben 
Kuijs c.s. de vanaf 2008 verschuldigde pachtpen-
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ningen opnieuw berekend. Zij vorderen thans een 
bedrag van € 9.542,17, te vermeerderen met 5% 
contractuele rente vanaf 20 januari 2015. Deze be-
rekening is door de broers Kuijs niet betwist. Bij 
hun laatste akte hebben de broers Kuijs onder 4 
nog verwezen naar de regionorm. Die regionorm 
is echter niet van toepassing op de onderhavige 
pachtovereenkomst, die immers vóór 1 september 
2007 is ingegaan (vergelijk artikel 2 Pachtprijzen-
besluit 2007). Ook artikel 2a Pachtprijzenbesluit 
2007 leidt niet tot een correctie van de pachtprijs 
(wat de broers Kuijs ook niet aanvoeren). 
2.23 De door de erven van Antonius Kuijs verschul-
digde bijdrage in de waterschapslasten berekenen 
Kuijs c.s. op € 1.432,79, te vermeerderen met 5% 
contractuele rente vanaf 20 januari 2015. Ook deze 
berekening is niet betwist. 
2.24 De broers Kuijs hebben bij antwoordakte ver-
meerdering van eis aangevoerd dat na het overlij-
den van Antonius Kuijs begin 2013 tussen partijen 
is onderhandeld over een minnelijke regeling en 
dat in de uitgewisselde voorstellen het steeds de 
bedoeling is geweest dat de betalingsachterstand 
onderdeel zou uitmaken van een totaalregeling. 
Volgens de akte is er door de broers Kuijs opnieuw 
een voorstel gedaan waarop ten tijde van de akte 
nog niet door Kuijs c.s. was gereageerd. Zij betogen 
dat de omstandigheid dat zij gedurende de onder-
handelingen geen pachtpenningen meer hebben 
betaald geen reden mag zijn voor ontbinding van 
de pachtovereenkomst. 
2.25 Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen voor 
akte aan de zijde van de broers Kuijs. Bij deze akte 
dienen zij hetzij mededeling te doen van de tot-
standkoming van een regeling tussen partijen, 
hetzij bewijs over te leggen van de betaling van de 
hiervoor onder 2.17, 2.18, 2.20, 2.22 en 2.23 bedoelde 
bedragen. Kuijs c.s. zullen op deze akte bij antwoor-
dakte mogen reageren. 
2.26 Iedere verdere beslissing zal worden aange-
houden. 

3 De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
verwijst de zaak naar de rol van 1 september 2015 
voor akte aan de zijde van de broers Kuijs voor het 
onder 2.25 omschreven doel; 
houdt iedere verdere beslissing aan. 

Arrest van de Pachtkamer van 2 februari 2016

1 Het verloop van het geding 
1.1 Voor het verloop van het geding tot aan het ar-
rest van 7 juli 2015 verwijst het hof naar dat arrest. 
1.2 Het vervolg van de procedure blijkt uit: 

 – de akte uitlating na tussenarrest van de broers 
Kuijs; 

 – de antwoordakte na tussenarrest van Kuijs c.s. 
2.2 Vervolgens hebben partijen andermaal de stuk-
ken voor het wijzen van arrest aan het hof overge-
legd en heeft het hof arrest bepaald. 

2 Voortgezette motivering van de beslissing in 
hoger beroep 
2.1 Bij het arrest van 7 juli 2015 heeft het hof de 
broers Kuijs in de gelegenheid gesteld om hetzij 
mededeling te doen van de totstandkoming van 
een regeling tussen partijen, hetzij bewijs over te 
leggen van betaling van de door hen aan Kuijs c.s. 
verschuldigde bedragen. 
2.2 Een minnelijke regeling is niet tot stand geko-
men. 
2.3 Bij genoemd arrest (onder 2.17 en 2.18) was het hof 
tot de conclusie gekomen dat aan Kuijs c.s. ter zake 
van het melkquotum een bedrag van € 25.278,01 
toekwam, te vermeerderen met de wettelijke rente 
vanaf 29 december 2008. Bij akte uitlating na tus-
senarrest hebben de broers Kuijs bewijs overgelegd 
van een betaling ad € 31.495,49 op 21 augustus 2015. 
Kuijs c.s. erkennen dat met deze betaling het ter 
zake van het melkquotum verschuldigde bedrag is 
voldaan (antwoordakte na tussenarrest onder 11). 
2.4 Met betrekking tot de verschuldigde pacht-
penningen was het hof bij hetzelfde arrest (onder 
2.20, 2.22 en 2.23) tot de conclusie gekomen dat aan 
Kuijs c.s. toekwam bedragen (1) van € 1.500,08, te 
vermeerderen met 5% contractuele rente vanaf res-
pectievelijk 21 april 2006 en 21 april 2007, (2) van  
€ 9.542,17, te vermeerderen met 5% contractuele 
rente vanaf 20 januari 2015 en (3) van € 1.432,79, te 
vermeerderen met 5% contractuele rente vanaf 20 
januari 2015. De broers Kuijs hebben bij akte uit-
lating na tussenarrest bewijs overgelegd van een 
betaling van € 13.281,60 op 21 augustus 2015. Kuijs 
c.s. erkennen dat daarmee ook deze bedragen zijn 
voldaan (antwoordakte na tussenarrest onder 11). 
2.5 Bij deze stand van zaken resteren enkel nog de 
vorderingen van Kuijs c.s. tot ontbinding van de 
pachtovereenkomst en tot ontruiming van het ge-
pachte. 
2.6 Kuijs c.s. voeren aan (antwoordakte na tussen- 
arrest onder 12) dat de pachtpenningen 2014 nog 
niet volledig zijn voldaan, omdat de broers Kuijs 
contractuele rente verschuldigd zijn geworden 
doordat zij te laat hebben betaald. De pachtpen-
ningen 2014 zijn echter geen voorwerp van enige 
vordering in dit geding en een tekortkoming in de 
verbintenis tot betaling van déze penningen is door 
Kuijs c.s. niet aan hun vordering tot ontbinding ten 
grondslag gelegd. Voor de uitkomst van het onder-
havige geding kan de bedoelde (naar valt aan te 
nemen: beperkte) betalingsachterstand dus niet 
bepalend zijn. 
2.7 Aan hun vordering tot ontbinding hebben Kuijs 
c.s. ten grondslag gelegd (1) de vervreemding van 
het melkquotum door Antonius Kuijs zonder toe-
stemming van de ouders van partijen als toenmali-
ge verpachters (inleidende dagvaarding onder 1 en 
24, conclusie van repliek onder 32 en grief I in het 
principaal beroep) en (2) het tekortschieten van de 
broers Kuijs in de nakoming van de verbintenis tot 
het betalen van de verschuldigde pachtpenningen 
(conclusie van repliek onder 38 en 42 en toelichting 
op grief III in het principaal beroep onder 43). 
2.8 Volgens artikel 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
geeft iedere tekortkoming aan de wederpartij de 
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bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. 
Het vervolg van de bepaling benoemt als uitzonde-
ring het geval dat de tekortkoming de ontbinding 
met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Het hof heeft 
zich de vraag gesteld of in de stellingen van de 
broers Kuijs besloten ligt dat zij zich op deze uitzon-
dering beroepen. Volgens vaste rechtspraak van de 
Hoge Raad is een beroep op de uitzondering nood-
zakelijk, in die zin dat zonder een dergelijk beroep 
het aan de rechter niet vrijstaat om een vordering 
tot ontbinding af te wijzen indien de tekortkoming 
die aan de vordering tot ontbinding ten grondslag is 
gelegd, vaststaat. 
2.9 In de stukken in eerste aanleg heeft het hof geen 
beroep van de broers Kuijs op de bedoelde uitzon-
dering kunnen lezen. Niettemin heeft de rechtbank 
de vordering tot ontbinding van Kuijs c.s. afgewe-
zen op de grond dat de tekortkoming de ontbinding 
niet zou rechtvaardigen omdat Antonius Kuijs niet 
kan worden verweten dat hij heeft verondersteld 
dat het melkquotum aan hem toebehoorde (von-
nis van 17 mei 2011, p. 7 midden). Op de daartegen 
gerichte grief van Kuijs c.s. hebben de broers Kuijs 
als volgt gereageerd (memorie van antwoord in het 
principaal beroep onder 9): 
“Aan Kuijs c.s. moet worden toegegeven, dat de om-
standigheid, dat Antonius erop mocht vertrouwen 
dat het melkquotum aan hem toebehoorde, geen 
omstandigheid betreft, waarmee een beroep zou 
kunnen worden gedaan op de zogenaamde ‘tenzij-
clausule’ van artikel 265 lid 1 Boek 6 BW.” 
De bespreking van de grief hebben de broers Kuijs 
als volgt afgesloten (idem onder 14): 
“Antonius Kuijs concludeert met betrekking tot 
deze grief, dat weliswaar de gevorderde ontbinding 
niet afgewezen dient te worden vanwege de door de 
Pachtkamer vermelde omstandigheid, maar van-
wege het feit, dat er geen sprake is van een toere-
kenbare tekortkoming aan de zijde van Antonius. 
Hiertoe zal Antonius een incidentele grief aanvoe-
ren hierna.” 
Noch in (de toelichting op) bedoelde incidentele 
grief, noch elders in de stukken van het hoger be-
roep heeft het hof van de zijde van de broers Kuijs 
enigerlei referte aan de uitzondering dat de tekort-
koming de ontbinding niet rechtvaardigt kunnen 
(in)lezen. Aldus beperkt het debat zich in dit ver-
band dus tot de vraag of van een tekortkoming 
sprake is. 
2.10 Bij het arrest van 7 juli 2015 (onder 2.9) heeft het 
hof geoordeeld dat de broers Kuijs hebben bewezen 
dat zij toestemming hadden voor verkoop van het 
quotum (maar niet dat door vader en/of moeder 
Kuijs afstand is gedaan van hun aanspraak ter zake 
van de verkoopopbrengst). Verkoop van het melk-
quotum zonder toestemming is dus geen deugdelij-
ke grondslag voor de vordering tot ontbinding van 
Kuijs c.s. 
2.11 Dat de broers Kuijs langere tijd betaling van 
verschuldigde pachtpenningen achterwege heb-
ben gelaten, staat echter vast. Bij antwoordakte 
vermeerdering van eis onder 5 hebben de broers 
Kuijs aangevoerd dat partijen hebben afgesproken, 
althans dat zij dat zo mochten begrijpen dat “gedu-

rende de onderhandelingsperiode” de achterstalli-
ge pachtpenningen niet betaald zouden worden, zo-
lang er nog uitzicht bestond op de totstandkoming 
van een integrale regeling. Deze afspraak wordt 
door Kuijs c.s. betwist (antwoordakte na tussenar-
rest onder 9) en hun vordering tot ontbinding hand-
haven zij uitdrukkelijk (idem onder 13). 
2.12 Op zichzelf is dit nieuwe verweer van de broers 
Kuijs toelaatbaar, omdat zij zich immers beroepen 
op een beweerdelijk ná het nemen van de memorie 
van antwoord (13 maart 2012) tussen partijen ge-
maakte afspraak. 
2.13 Volgens de eigen stellingen van de broers Kuijs 
hebben de door hen bedoelde onderhandelingen 
over een regeling plaatsgevonden vanaf begin 2013 
(antwoordakte vermeerdering van eis onder 3). In 
dat licht is niet begrijpelijk waarom een eventuele 
afspraak dat gedurende de onderhandelingsperio-
de de achterstallige pachtpenningen niet betaald 
zouden worden, aan de niet-betaling van reeds vóór 
begin 2013 verschuldigde pachtpenningen (en con-
tractuele rente) het karakter van een tekortkoming 
zou kunnen ontnemen. De tekortkoming van de 
broers Kuijs staat daarmee vast. Nu, zoals hiervoor 
overwogen, voor het hof niet ter beoordeling staat 
of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt, is 
de conclusie onontkoombaar dat de vordering tot 
ontbinding moet worden toegewezen. 
2.14 De slotsom is dat de grieven in het principaal 
en het incidenteel beroep deels doel treffen en voor 
het overige falen. Het hof zal het bestreden vonnis 
vernietigen en opnieuw recht doende de vordering 
tot ontbinding toewijzen. De overige vorderingen 
zullen worden afgewezen. Dat geldt ook voor de 
vordering tot ontruiming van het verpachte. Het 
verpachte maakt immers deel uit van de (in zover-
re) onverdeelde nalatenschap van de ouders van 
partijen (zie de verklaring voor erfrecht, productie 
1 bij inleidende dagvaarding), zodat de broers Kuijs 
aan hun aandeel in die nalatenschap een recht op 
(mede)gebruik van het verpachte kunnen ontlenen 
(artikelen 3:168-169 Burgerlijk Wetboek), terwijl bo-
vendien denkbaar is dat het (voormalige) verpachte 
uiteindelijk aan hen zal worden toegedeeld (artikel 
3:185 Burgerlijk Wetboek). 
2.15 Het hof zal de kosten van het geding, zowel in 
eerste aanleg, als in het principaal en het inciden-
teel beroep compenseren in verband met de tussen 
partijen bestaande familieverhouding. 

3 De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
vernietigt het vonnis van de pachtkamer van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch van 17 mei 2011 en doet 
opnieuw recht; 
ontbindt de tussen partijen bestaande pachtover-
eenkomst; 
wijst af het meer of anders gevorderde; 
compenseert de kosten van het geding, zowel in 
eerste aanleg, als in het principaal en het inciden-
teel beroep, aldus dat ieder van partijen de eigen 
kosten draagt. 
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Noot
Deze langslepende zaak – het eerste arrest dateert 
van 13 november 2012, het eindarrest is van 2 fe-
bruari 2016 – heeft betrekking op een verpachting 
binnen de familie. Vader en moeder Kuijs hebben 
gronden verpacht aan zoon Antonius. Na het over-
lijden van de ouders ontstaat er tussen de erven een 
geschil omtrent de aanspraak op het melkquotum. 
Pachter heeft het melkquotum in 2001 en in 2004 
verkocht. De stelling van pachter is dat de ouders 
afstand van de aanspraken op het quotum hebben 
gedaan althans toestemming tot verkoop hebben 
gegeven. Dat leidt tot een bewijsopdracht aan de 
pachter. Gedurende de procedure komt pachter 
te overlijden en de procedure wordt uiteindelijk 
voortgezet door de erven. De erven van pachter sla-
gen in het bewijs dat door de ouders toestemming 
is gegeven voor de verkoop. De toestemming voor 
verkoop betekent echter niet dat daarmee door de 
ouders ook afstand is gedaan van de verkoopop-
brengst. In dat bewijs slagen de erven van pachter 
niet, zodat uitgangspunt is dat er afgerekend dient 
te worden over het melkquotum. Alhoewel vanwe-
ge het vervallen van het melkquotum per 1 april 
2015 de arresten voor wat betreft de aanspraak op 
het melkquotum voor de toekomst van beperkte 
waarde zijn, zijn in deze arresten een aantal over-
wegingen wel het signaleren waard. 
Een van de verweren die door de pachter is ge-
voerd, is dat er geen schade is aan de zijde van de 
gemeenschap. Voor de omvang van de schade dient 
gekeken te worden naar de waarde van het quo-
tum bij het einde van de pacht. Pachter voert aan 
dat aannemelijk is dat – in verband met de toen op 
handen zijnde afschaffing van het melkquotum – 
het quotum geen waarde meer zal hebben bij het 
einde van de pacht. Dat verweer slaagt echter niet. 
Uit het arrest volgt niet dat pachter een beroep ge-
daan heeft op de rechtspraak dat er geen zelfstan-
dige verplichting meer bestaat om het melkquotum 
gedurende de looptijd in stand te houden en pach-
ter aldus in staat zou zijn om bij het einde het ge-
pachte met melkquotum op te leveren (zie Pk Hof 
Arnhem 9 februari 2010, Agr.r. 2010, 5565 Beelaerts 
van Blokland/Dimmendaal). Tussen partijen staat 
dus vast dat de pachter bij het einde van de pachto-
vereenkomst het gepachte niet inclusief een melk-
quotum kan opleveren. Daarmee is in dit arrest 
geen algemeen antwoord te vinden op de vraag of 
de verpachter aanspraak heeft op een vergoeding 
voor het melkquotum van een pachter die voor 1 
april 2015 heeft verkocht en waarvan de pachtover-
eenkomst eindigt na 1 april 2015 (Zie voorts A.E.M. 
Olde Beverborg, Tussentijdse vervreemding van 
het melkquotum in het zicht van afschaffing, Agr.r. 
2015, p.507) 
Voorts is namens de verpachters aanspraak ge-
maakt op de wettelijke rente vanaf de datum van 
verkoop van het melkquotum. Die aanspraak wordt 
afgewezen met een verwijzing naar artikel 6:80 lid 
2 BW. Het uitgangspunt is dat een vergoeding voor 
het melkquotum pas hoeft te worden betaald bij het 
einde van de pacht. Nu vaststaat dat pachter bij het 
einde het melkquotum niet zal opleveren als gevolg 

van de verkoop, is de vordering tot schadevergoe-
ding al eerder opeisbaar (artikel 6:80 lid 1 onder b 
BW). Echter artikel 6:80 lid 2 BW bepaalt dat het 
oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid blijft 
gelden voor de verschuldigdheid van schadever-
goeding wegens vertraging. Dat betekent dat geen 
wettelijke rente gevorderd kan worden vanaf het 
moment van de verkoop. Nu er echter tegen de toe-
wijzing van wettelijke rente geen grief is gericht, 
blijft het vonnis van de pachtkamer in eerste aan-
leg, voor zover er wettelijke rente is toegewezen, in 
stand.
Voorts is aan de orde of de verpachter aanspraak 
kan maken op de contractueel bedongen rente van 
5% bij te late betaling van de pachtprijs. Verpach-
ter heeft aanspraak gemaakt op de rente zonder 
pachter eerst in gebreke te stellen. In de pacht- 
overeenkomst is bepaald dat de rente verschuldigd 
is vanaf de verschijndag en in de overeenkomst is 
vastgelegd wanneer er betaald moet worden. Daar-
mee treedt op grond van artikel 6:83 onder a BW 
het verzuim in zonder nadere gebrekestelling: er is 
immers een voor de voldoening bepaalde termijn 
verstreken zonder dat er betaald is. Voorts is de 
vraag of de contractuele rente ook over de niet tijdi-
ge betaling van de waterschapslasten kan worden 
berekend. Het Hof komt aan de hand van de uitleg 
van de overeenkomst, mede in het licht van de wet-
telijke regeling, tot het oordeel dat de contractuele 
rente ook over die lasten kan worden berekend. 
In het eindarrest komt tot slot aan de orde of de ver-
koop van het melkquotum alsmede het niet betalen 
van pachtpenningen over een tweetal jaren dient 
te leiden tot ontbinding van de pachtovereenkomst. 
Uit het wettelijk stelsel van artikel 6:265 BW volgt 
dat iedere tekortkoming de bevoegdheid geeft de 
overeenkomst te ontbinden. De uitzondering daar-
op is als de tekortkoming de ontbinding met haar 
gevolgen niet rechtvaardigt vanwege haar bijzon-
dere aard of geringe betekenis. Daarop moet echter 
wel uitdrukkelijk een beroep worden gedaan. De 
rechter mag dit niet ambtshalve toepassen (HR 27 
november 1998, NJ 1999, 197). Dat geldt ook in het 
pachtrecht en dat is niet nieuw, zie bijvoorbeeld Pk 
Hof Arnhem-Leeuwarden, Agr.r 2014, 5781, Gijsbers 
c.s./Van Nieuwenhoven. Pachter heeft zich in dit 
geval alleen beroepen op het feit dat er geen sprake 
is van een tekortkoming. Het Hof oordeelt daar an-
ders over. Omdat daarmee vast komt te staan dat er 
sprake is van een tekortkoming en er geen beroep 
is gedaan op de uitzondering dat de tekortkoming 
de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaar-
digt, moet de conclusie zijn dat de pachtovereen-
komst moet worden ontbonden. Het Hof heeft niet 
de bevoegdheid zelfstandig te beoordelen of de te-
kortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. 
Bijzonder is tot slot dat de ontbinding in dit geval 
echter niet leidt tot een verplichting tot ontruiming. 
Het verpachte maakt deel uit van een onverdeelde 
nalatenschap van de ouders van partijen, zodat de 
broers c.q. de erven aan hun aandeel in de nalaten-
schap het recht op medegebruik van de gronden 
kunnen ontlenen. Daarvoor kan overigens een ver-
goeding bedongen worden, zonder dat er sprake is 
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van pacht. Het gebruik van de grond geschiedt dan 
immers krachtens het recht op mede-eigendom, 
waarvoor een gebruiksvergoeding kan worden be-
dongen (zie HR 26 januari 1996, NJ 1996, 366 Barend-
regt/Barendregt en Pk Hof Arnhem 13 januari 2009 
en 16 juni 2009, Agr.r. 2009, 5532 Heldens/Heldens). 

E.H.M. Harbers

5837

Centrale Grondkamer, 9 juli 2015, dossiernummers: 
GP 11.750 en GP 11.751 
(Wassenaer Fonds/Van Steenbergen)
(mrs. W.L. Valk, F.J.P.Lock en Th.C.M. Willemse en 
de deskundige leden F.J.A. baron van Verschuer en 
ir. J.H. Jurrius) 

Pachtovereenkomst. Kavelruil.

[Uitvoeringswet grondkamers, art. 38, tweede lid]

Uitgaande van de bedoeling van part ijen is er ‘in een 
geval als hier aan de orde’ sprake van een pachtwijzi-
gingsovereenkomst bij het voortzetten van de pachto-
vereenkomst na wijziging van het pachtobject .

Met noot B. Nijman

Beschikking 
in de zaken van: 
Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds, 
gemachtigde: ing. W. van Vliet, “Jachtlust”, Kallen-
broekerweg 170, 
3771 TB Barneveld 
-hierna te noemen: verpachtster- 
-en- 
G.J. van Steenbergen, 
wonende: Harsloweg 1, 6721 NM Bennekom, 
-hierna te noemen: pachter- 

Het geding in eerste aanleg 
De grondkamer Oost heeft bij beschikking van 
26 maart 2015, waarvan afschrift aan partijen is 
verzonden op 10 april 2015, de aan haar ter goed-
keuring toegezonden pachtwijzigingsovereen-
komst enerzijds aangemerkt als een pachtbeëindi-
gingsovereenkomst en anderzijds als een nieuwe 
pachtovereenkomst en heeft de pachtprijs van de 
door pachter van verpachtster gepachte gronden, 
kadastraal bekend gemeente Ede, sectie E, nrs. 
1302, 1363, 1364, 1778, 1780, 4589 ged., 4602 ged., 4822 
ged., 5055 ged., totaal groot 11.02.40 ha, herzien en 
bepaald op € 5.479,00 per jaar, ingaande op 1 no-
vember 2014. 
Voormelde beschikking is in fotokopie aan deze be-
schikking gehecht. Daarnaar wordt verwezen voor 
de procesgang in eerste aanleg en de bij de beschik-
king gegeven motivering. 

Het geding in hoger beroep 
Zowel verpachtster als pachter zijn bij één op 24 
april 2015 ter griffie ingekomen gezamenlijk onder-

tekend beroepschrift in beroep gekomen van voor-
melde beschikking. 

De grieven 
Op verzoek van pachter heeft een kavelruil plaats-
gevonden ter verbetering van de landbouwstruc-
tuur van het bedrijf van pachter. Verpachtster 
heeft daaraan zonder enig eigenbelang medewer-
king verleend. Verpachtster en pachter hebben 
gezamenlijk aangevoerd dat van een feitelijke be-
eindiging van de pachtovereenkomst per 7 februa-
ri 2014 nimmer sprake is geweest. De grondkamer 
heeft de pachtprijs bepaald op de voor de - nieuw 
- gepachte gronden geldende regionorm, terwijl 
als de overeenkomst als een pachtwijzigingsover-
eenkomst zou worden aangemerkt, de regionorm 
vermeerderd met 10% zou gelden. Bovendien wordt 
verpachtster door de beslissing van de grondkamer 
tweemaal in haar belangen getroffen doordat de 
percelen liggen binnen de regio Centraal Veehou-
derij gebied en niet, zoals de oude pachtpercelen, in 
het Rivierengebied. 

Beoordeling van het geschil in hoger beroep 
1. Uit de stukken blijkt dat verpachtster en pachter 
op 31 mei 2014 een overeenkomst getiteld “Pacht-
wijzigingsovereenkomst reguliere pacht los land” 
hebben ondertekend. In die overeenkomst wordt 
verwezen naar de tussen pachter en verpachtster 
op 2 mei 1980 gesloten en aangehechte pachtover-
eenkomst welke op 11 april 1989 is ingekomen en 
op 20 juli 1989 door de grondkamer is goedgekeurd. 
In de thans ter goedkeuring aan de grondkamer 
aangeboden pachtwijzigingsovereenkomst ver-
klaren pachter en verpachtster de oorspronkelijke 
overeenkomst met ingang van 7 februari 2014 te 
wijzigen. Daarbij is vermeld dat de oorspronkelij-
ke pachtovereenkomst per 7 februari 2014 wordt 
beëindigd en dat pachter ter compensatie van het 
beëindigen van de oorspronkelijke pachtovereen-
komst de pachtrechten verkrijgt van een aantal 
in de overeenkomst genoemde percelen met een 
oppervlakte welke exact gelijk is aan de oorspron-
kelijk door verpachtster aan pachter verpachte op-
pervlakte. Tenslotte is in de overeenkomst nog op-
genomen dat: “Het pachtcontract wordt voortgezet 
onder dezelfde rechten en plichten als het contract 
dat beëindigd wordt.” 
2. Voorop moet worden gesteld dat de vraag of 
sprake is van een pachtwijzigingsovereenkomst 
dan wel van (de optelsom van) een pachtbeëindi-
gingsovereenkomst en een nieuwe pachtovereen-
komst een vraag is van uitleg van de ingezonden 
overeenkomst. In dat verband acht de Centrale 
Grondkamer in het bijzonder het navolgende van 
belang. De ter goedkeuring voorgelegde overeen-
komst is ingegeven door een kavelruil die in het 
belang was van pachter. De strekking van de on-
derhavige overeenkomst was klaarblijkelijk om die 
wijziging vast te leggen en te regelen. Dat partijen 
inderdaad een pachtwijzigingsovereenkomst be-
oogden blijkt bovendien onder meer uit de titel van 
de overeenkomst; “Pachtwijzigingsovereenkomst 
reguliere pacht los land”, alsmede een aantal in de 


