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Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 maart 
2016, ECLI:NL:GHARN:2016:1823 
(Van der Pol/Staat) 
(mrs. W.L. Valk, J.H.  Lieber  en Th.C.M. Willemse en 
de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. 
Jurrius) 

Pachtovereenkomst. Ontbinding. 

[Burgerlijk Wetboek, art. 6:136, art. 6:265, art. 7:333, 
art. 7:359, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, art. 353, art. 555] 

Ontbinding van pachtovereenkomst op grond van beta-
lingsachterstand. Falende verweren van pachter 

Zie noot onder 5862 

arrest van de pachtkamer 
in de zaak van 
Hendrikus Adrianus Maria van der Pol, 
wonende te Tollebeek, gemeente Noordoostpolder, 
appellant in het principaal beroep, 
geïntimeerde in het incidenteel beroep, 
in eerste aanleg: gedaagde, 
hierna: Van der Pol, 
advocaat: mr. H. Hulshof, 
tegen: 
de Staat der Nederlanden, 
zetelende te Den Haag, 
geïntimeerde in het principaal beroep, 
appellante in het incidenteel beroep, 
in eerste aanleg: eiseres, 
hierna: de Staat, 
advocaat: mr. F. Sepmeijer. 

1 Het geding in eerste aanleg 
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof 
naar de inhoud van het vonnis van 14 augustus 202 
dat de pachtkamer van de rechtbank Midden-Ne-
derland, zittingsplaats Lelystad, tussen partijen 
heeft gewezen. 

2 Het geding in hoger beroep 
2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: 
— de dagvaarding in hoger beroep d.d. 12 septem-

ber 2013; 
— de memorie van grieven; 
— de memorie van antwoord, tevens akte ver-

meerdering van eis; 
— de akte inhoudende bezwaar tegen wijziging 

van eis van Van der Pol; 

— de antwoordakte van de Staat; 
- de pleidooien van de advocaten van partijen in 

het principaal beroep ter terechtzitting van 15 
december 2014 (het verkort proces-verbaal van 
pleidooi vermeldt per abuis als zittingsdatum 15 
december 2015); 

- de memorie van antwoord in incidenteel appel; 
- de pleidooien van de advocaten van partijen in 

het incidenteel beroep ter terechtzitting van 4 
februari 2016. 

2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest 
bepaald. 

3 De vaststaande feiten 
3.1 Bij "akte van pachtoverdracht" van 22 december 
1986 is Van der Pol in de plaats van Anna van der 
Pol-Zomers pachter geworden van de hoeve D14 in 
de Noordoostpolder, omvattende de kavels D14 en 
D15, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, 
sectie E, nummers 1382 en 1383, thans groot respec-
tievelijk 16.46.90 ha en 13.67.65 ha. Deze pacht-wijzi-
gingsovereenkomst is goedgekeurd door de grond-
kamervoor Overijssel op 12 februari 1987. 
3.2 Bij beschikking van de Grondkamer Noordwest 
van 17 september 2003 is de pachtprijs herzien en 
bepaald op €18.060,- per jaar, ingaande 1 november 
2001. In hoger beroep heeft de Centrale Grondka-
mer bij beschikking van 27 juni 2004 de beschik-
king van de grondkamer bevestigd. 
3.3 Bij beschikking van de Grondkamer Noordwest 
van 18 april 2007 is de pachtprijs herzien en bepaald 
op C18.790,- per jaar, ingaande 1 november 20 06. In 
hoger beroep heeft de Centrale Grondkamer bij be-
schikking van 7 januari 2008 de beschikking van 
de grondkamer bevestigd. 

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep 
4.1 In het geding in eerste aanleg heeft de Staat 
betaling gevorderd van achterstallige pachtpen-
ningen ten bedrage van C 14.186,84 in hoofdsom, te 
vermeerderen met contractuele rente en buitenge-
rechtelijke kosten. Bij het bestreden vonnis heeft 
de pachtkamer van de rechtbank de vorderingen 
van de Staat toegewezen. Daartegen richten zich 
de grieven in het principaal beroep. In incidenteel 
beroep heeft de Staat zijn eis vermeerderd. Thans 
vordert de Staat, samengevat: 
1. betaling van een bedrag ad C 61.869,98 ter zake 
van achterstallige pachtpenningen en water-
schapslasten over de periode 31 oktober 2012 tot en 
met 31 oktober 2014, te vermeerderen met contrac-
tuele rente; 
2. ontbinding van de pachtovereenkomst; 
3. veroordeling van Van der Pol om het gepachte bij 
het einde van de pacht weer in goede staat ter be-
schikking van de Staat te stellen; 
4. veroordeling van Van der Pol tot ontruiming van 
het gepachte, met nevenvorderingen; 
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5. veroordeling van Van der Pol tot betaling van een 
gebruiksvergoeding van C 1.314,18 per maand over 
de periode gelegen tussen de datum van ontbinding 
en de feitelijke ontruiming van het gepachte; 
6. veroordeling van Van der Pol in de proceskosten, 
te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 da-
gen na de datum van het arrest. 
4.2 Bij gelegenheid van de terechtzitting van 15 de-
cember 2014 heeft het hof het bezwaar van Van der 
Pol tegen die eiswijziging verworpen op de grond 
dat de eis is vermeerderd bij de eerste gelegenheid 
daartoe. 
43 Het hof zal eerst de grieven in het principaal be-
roep bespreken. 
4.4 Met grief 1 beklaagt Van der Pol zich erover dat 
de Staat in de afgelopen jaren niet heeft afgezien 
van pachtverhogingen in verband met de slechte 
bodemgesteldheid van het gepachte. De grief faalt 
omdat een verpachter niet verplicht is om af te zien 
van een verhoging van de pachtprijs ingevolge de in 
het eerste lid van artikel 7:333 Burgerlijk Wetboek 
bedoelde herziening van de pachtprijs van rechts-
wege. In het midden kan blijven of onder bijzondere 
omstandigheden uit redelijkheid en billijkheid iets 
anders kan voortvloeien, omdat zulke bijzondere 
omstandigheden door Van der Pol niet zijn gesteld 
en ook niet zijn gebleken. Met de slechte bodemge-
steldheid van het gepachte is rekening gehouden in 
de beschikkingen van de grondkamer en de Cen-
trale Grondkamer als onder 3.2 en 3.3 bedoeld. Naar 
aanleiding van de door Van der Pol bedoelde verho-
gingen in de periode 2007-2013 had hij desgewenst 
aan de grondkamer opnieuw kunnen verzoeken 
om de pachtprijs te herzien, waarbij dan met name 
het plafond van 2% van de vrije verkeerswaarde als 
bedoeld in artikel 3 Pachtprijzenbesluit 2007 een 
rol zou kunnen hebben spelen. Bij gebreke daarvan 
moet worden uitgegaan van de pachtprijs zoals van 
rechtswege herzien. 
4.5 Met grief 2 stelt Van der Pol dat hij een tegenvor-
dering op de Staat heeft. Die tegenvordering berust 
erop dat de Staat, volgens Van der Pol in strijd met 
het beleid van de Staat, hem niet in de gelegenheid 
heeft gesteld om het gepachte aan te kopen, als ge-
volg waarvan hij een zeer aanzienlijk vermogens-
voordeel is misgelopen (Van der Pol berekent zijn 
schade op C 1.905.689,-). Ook deze grief faalt. Van 
der Pol heeft onvoldoende onderbouwd dat voor 
de Staat een rechtsplicht bestond om de verpachte 
percelen aan hem te verkopen. Zou dat al anders 
zijn, dan geldt dat de gegrondheid van het verreke-
ningsverweer van Van der Pol niet op eenvoudige 
wijze is vast te stellen, terwijl de vordering van de 
Staat overigens voor toewijzing vatbaar is. Voor dit 
laatste verwijst het hof naar artikel 6:136 Burgerlijk 
Wetboek. 
4.6 Met betrekking tot grief 3 overweegt het hof als 
volgt. Volgens Van der Pol zijn partijen overeenge-
komen dat de pacht met betrekking tot de kavel D15, 
kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sec-
tie E, nummer 1383, ter grootte van 13.67.65 ha met 
ingang van 1 april 2012 werd beëindigd en hij meent 
daarom vanaf die datum in zoverre geen pacht-pen-
ningen meer verschuldigd te zijn. In dit verband  

legt hij als productie 6 bij memorie van grieven een 
niet ondertekende "akte van pachtwijziging" over. 
Volgens Van der Pol had hij voorafgaand de pacht 
opgezegd. De Staat heeft gemotiveerd betwist dat 
tussen partijen de beëindiging van de pacht van 
kavel D15 is overeengekomen. Volgens de Staat is 
daarover wel onderhandeld, maar heeft Van der 
Pol geweigerd in te stemmen met de door de Staat 
gestelde voorwaarde van een recht van overpad, 
waarbij de Staat verwijst naar brieven van 15 mei 
2012 en 10 september 2012 (producties 14 en 15 bij de 
memorie van antwoord). Van een geldige opzegging 
is volgens de Staat evenmin sprake: de "opzegging" 
vond plaats bij brief van 5 januari 2012 (productie 
12 bij memorie van antwoord) tegen 1 november 
2011. Een dergelijke opzegging met terugwerkende 
kracht is niet mogelijk. Tegenover deze onderbouw-
de stellingen van de Staat heeft Van der Pol geen 
feiten en omstandigheden toegelicht waaruit kan 
volgen dat de pacht met betrekking tot kavel D15 
niettemin is geëindigd. 
4.7 Grief 4 in het principaal beroep bouwt voort op 
de overige grieven en deelt in hun lot. 
4.8 Voor zover Van der Pol tegenover de vermeer-
derde eis van de Staat dezelfde verweren voert als 
hiervoor, bij de bespreking van het principaal be-
roep, reeds zijn verworpen, verwijst het hof naar 
het voorgaande. 
4.9 Ook het beroep van Van der Pol op de uitzonde-
ring dat de tekortkoming de ontbinding met haar 
gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 slot 
Burgerlijk Wetboek) is ondeugdelijk. Ook in dat ver-
band beroept Van der Pol zich er vergeefs op dat de 
pachtprijs te hoog was en dat de Staat onrechtmatig 
jegens hem heeft gehandeld. Vo or zover Van der Pol 
zich in dit verband nog op het standpunt stelt dat 
de Staat en de provincie onrechtmatig jegens hem 
hebben gehandeld door zijn land aan te wijzen als 
natuurontwikkelingsgebied, stuit dit af op de for-
mele rechtskracht van dat besluit. Juist zal zijn dat 
de ontbinding van de pachtovereenkomst voor Van 
der Pol verstrekkende gevolgen heeft en dat als ge-
volg daarvan Van der Pol met zijn gezin op straat 
komt te staan, zonder (kort gezegd) perspectief op 
een nieuwe broodwinning. In verband met de om-
vangrijke betalingsachterstand is dat echter onvol-
doende om te kunnen oordelen dat ontbinding niet 
gerechtvaardigd is. 
4.10 Ten slotte heeft Van der Pol nog aangevoerd dat 
voor zover ontbinding wel gerechtvaardigd is, hij 
op grond van het zogenaamde melioratierecht van 
art. 7:350 BW een aanspraak op de Staat heeft. In 
dit geding is die aanspraak echter niet aan de orde. 
Voor zover Van der Pol bedoeld heeft een vordering 
in reconventie in te stellen, geldt dat dit in hoger be-
roep niet mogelijk is. Het hof verwijst naar artikel 
353 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
4.11 De slotsom in het principaal beroep is dat de 
grieven geen doel treffen, zodat dit beroep dient te 
worden verworpen. 
4.12 De slotsom in het incidenteel beroep is dat de 
vermeerderde eis toewijsbaar is. In verband daar-
mee zal het hof het in eerste aanleg gewezen von-
nis vernietigen. Het hof zal Van der Pol een ontrui- 
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mingstermijn gunnen tot 1 juli 2016. Gedurende 
de ontruimingstermijn is Van der Pol in verband 
met artikel 7:359 Burgerlijk Wetboek een vergoe-
ding verschuldigd gelijk aan de pachtprijs. Ook in 
zoverre is de vordering van de Staat toewijsbaar. 
Niet toewijsbaar is de vordering om deze gebruiks-
vergoeding vooruit te betalen. Het hof zal wettelij-
ke rente toewijzen voor zover betaling niet heeft 
plaatsgevonden binnen veertien dagen na afloop 
van iedere maand. 
4.13 De Staat heeft tevens een machtiging gevor-
derd om de ontruiming zo nodig zelf met behulp 
van de sterke arm te bewerkstelligen, op kosten van 
Van de Pol. Het hof zal dit deel van de vordering in 
verband met artikel 555 e.v. Wetboek van Burgerlij-
ke Rechtsvordering gemodereerd toewijzen. 
4.14 Het hof zal Van de Pol veroordelen in de kos-
ten van zowel het principaal als het incidenteel be-
roep. De aan de zijde van de Staat gevallen kosten 
zal het hof begroten in het principaal beroep op 
C 1.920,- voor griffierecht en op € 2.682,- voor sa-
laris overeenkomstig het liquidatietarief (drie pun-
ten tarief  II  a €894,-, zijnde het maximum) en in het 
incidenteel beroep op €2.235,- voor salaris overeen-
komstig het liquidatietarief (tweeënhalf punt tarief  
II  a €894,-, namelijk een half punt voor de memorie 
van grieven in het incidenteel beroep en twee pun-
ten voor het pleidooi). Als niet weersproken zal het 
hof ook de gevorderde wettelijke rente over de pro-
ceskosten toewijzen zoals hierna vermeld. 

5 De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
in het principaal beroep: 
verwerpt het beroep; 
in het incidenteel beroep: 
vernietigt het vonnis van de rechtbank Midden-
Nederland van 14 augustus 2013 en doet opnieuw 
recht; 
veroordeelt Van der Pol tot betaling van een bedrag 
van C 61.869,98, te vermeerderen met de contractu-
ele rente van 1% per maand voor elke maand of een 
gedeelte hiervan dat Van der Pol in verzuim is; 
ontbindt de tussen partijen bestaande pachtover-
eenkomst als onder 3.1 bedoeld; 
veroordeelt Van der Pol om het gepachte uiterlijk 
per 1 juli 2016 in goede staat ter vrije en algehele 
beschikking van de Staat te stellen en het gepachte 
met al degenen die en met al wat zich daarop van 
de zijde van Van der Pol mag bevinden te ontrui-
men en te verlaten, onder afgifte van sleutels, en 
na ontruiming en verlating niet wederom zonder 
toestemming van de Staat te betreden en/of geheel 
of gedeeltelijk in gebruik te nemen, met machti-
ging van de Staat om, indien Van der Pol in gebreke 
blijft, met toepassing van artikel 555 e.v. Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering het gepachte ge-
dwongen te doen ontruimen op kosten van Van der 
Pol; 
veroordeelt Van der Pol om tegen behoorlijk bewijs 
van kwijting aan de Staat te betalen een gebruiks-
vergoeding van C 1.314,18 per maand over de peri-
ode vanaf heden tot de datum van feitelijk ontrui-
ming van het gepachte, te voldoen binnen veertien  

dagen na afloop van iedere maand, en — voor het ge-
val voldoening binnen bedoelde termijn niet plaats-
vindt — te vermeerderen met de wettelijke rente te 
rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening; 
en in het principaal en het incidenteel beroep: 
veroordeelt Van de Pol in de kosten van het princi-
paal en het incidenteel beroep en begroot de aan de 
zijde van de Staat gevallen kosten in het principaal 
beroep op € 1.920,- voor griffierecht en op C 2.682,-
voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en 
in het incidenteel beroep op C 2.235,- voor salaris 
overeenkomstig het liquidatietarief, te voldoen bin-
nen veertien dagen na dagtekening van dit arrest, 
en — voor het geval voldoening binnen bedoelde 
termijn niet plaatsvindt — te vermeerderen met de 
wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn 
voor voldoening; 
verklaart dit arrest wat betreft voormelde veroor-
delingen uitvoerbaar bij voorraad; 
wijst af het meer of anders gevorderde. 

5862  

Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 november 
2016, ECLI:NL:GHARN:2016:8946 
(Prins/Staat) 
(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en B.J.H. Hofstee 
en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.J.  
Junius)  

Pachtovereenkomst. Ontbinding. Wanbetaling. 

Wurgerlijk Wetboek, art. 6:265, art. 7:346] 

Het hof overweegt dat de hoofdverplichting van de 
pachter bestaat uit de voldoening van de regenpresta-
tie op de overeengekomen wijze en tijdstippen (artikel 
7:346 BW). Niet voldoening daaraan door niet, te laat 
of te weinig te betalen levert een tekortkoming op die de 
verpachter de bevoegdheid geeft de pachtovereenkomst 
te ontbinden. Pachter is vanaf 2011 steeds nalatig ge-
weest met het tijdig betalen van de verschuldigde pacht-
penningen. Tot vier keer toe is hij bij vonnis veroordeeld 
tot betaling, maar dat heeft geen invloed gehad op zijn 
betalingsgedrag. Her gaat in deze dus om stelselmatig 
te late betaling. Geen reden toepassing te geven aan de 
tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW. 

Met noot E.H.M. Harbers 

arrest van de pachtkamer 
in de zaak van 
Johannes Albertus Maria Prins, 
wonende te Scheerwolde, gemeente Steenwijker- 
land, 
appellant, 
hierna: Prins, 
advocaat: mr. J.R.M. Rikmenspoel, 
tegen: 
de publiekrechtelijke rechtspersoon De Staat der 
Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties, Rijksvastgoed- en ontwikke- 
lingsbedrijf), 
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zetelend te 's-Gravenhage, 
geïntimeerde, 
hierna: de Staat, 
advocaat: mr. F. Sepmeijer. 

1 Het verdere verloop van het geding in hoger 
beroep 
Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 
19 augustus 2014 hier over. 
1.1 Het verdere verloop blijkt uit: 
- het proces-verbaal van comparitie van partijen, 
- de memorie van grieven, 
- de memorie van antwoord. 
1.2 Vervolgens heeft de Staat de stukken voor het 
wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft 
het hof arrest bepaald. 
1.3 Prins vordert in het hoger beroep - kort samen-
gevat - te vernietigen het vonnis van 3 juni 2014 
voor zover daarbij de vordering van de Staat is toe-
gewezen en de vordering van de Staat alsnog af te 
wijzen met veroordeling van de Staat in de kosten 
van beide procedures. 

2 De vaststaande feiten 
Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende 
feiten: 
2.1 De Staat heeft aan Prins verpacht acht percelen 
los land, kadastraal bekend gemeente Iisselham, 
sectie P, nummers 868, 869, 870, 871, 1518, 1559, 1576 
en 1578, tezamen bijna 32 ha groot. 
2.2 Voorafgaand aan de dagvaarding in deze zaak 
in eerste aanleg van 27 januari 2014 heeft de Staat 
Prins sedert 2011 viermaal eerder gedagvaard. 
Steeds ging het om achterstallige pachtpenningen 
en zijn de vorderingen van de Staat bij vonnis toe-
gewezen (productie 6 bij inleidende dagvaarding). 
Prins heeft het verschuldigde na het wijzen van 
de vonnissen voldaan. In onderhavige zaak waren 
de pachtbetalingen over de periode van 1 novem-
ber 2012 tot 1 november 2013 tot een totaalbedrag 
van € 18.515,32 niet voldaan. Na betekening van de 
dagvaarding heeft Prins de betreffende facturen 
alsnog voldaan, vermeerderd met incassokosten, 
rente en een voorschot op de proceskosten. Er zijn 
nadien geen nieuwe betalingsachterstanden ont-
staan. 

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg 
3.1 De Staat heeft in eerste aanleg — na wijziging 
van eis — gevorderd de pachtovereenkomst te ont-
binden en Prins te veroordelen tot ontruiming van 
de pachtpercelen. 
3.2 De pachtkamer heeft bij vonnis van 3 juni 2014 
de overeenkomst ontbonden en Prins veroordeeld 
om uiterlijk vier weken na betekening van het von-
nis de percelen te ontruimen, met veroordeling van 
Prins in de proceskosten. 

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 
4.1 In zijn eerste grief voert Prins aan dat de pacht-
kamer ten onrechte heeft overwogen dat hij sedert 
2011 alleen via gerechtelijke procedures de pacht 
heeft betaald. De pacht over de periode 1 mei 2012 
tot 1 november 2012 heeft hij namelijk zonder ge- 

rechtelijke invordering betaald op 7 december 
2012. De Staat heeft dit erkend en erbij opgemerkt 
dat deze betaling wel te laat heeft plaatsgevonden. 
In zoverre slaagt de grief, maar dat kan niet leiden 
tot vernietiging van het vonnis. 
4.2 In zijn tweede grief betoogt Prins dat de pacht-
kamer hem ten onrechte niet is gevolgd in zijn be-
roep op de tenzij-bepaling uit artikel 6:265 BW. Het 
eerste lid van dat artikel bepaalt: "Iedere tekortko-
ming van een partij in de nakoming van een van haar 
verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegd-
heid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ont-
binden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar 
gevolgen niet rechtvaardigt." Prins voert aan dat hij 
het verschuldigde vrijwel direct na ontvangst van 
de dagvaarding heeft betaald inclusief rente en 
kosten. Verder voert hij aan dat er vanaf 1972 een 
pachtovereenkomst tussen hem en de Staat bestaat 
en dat er tot 2011 nimmer betalingsproblemen zijn 
geweest. Wegens zijn echtscheiding heeft Prins 
moeilijkheden gehad aan zijn betalingsverplichtin-
gen te voldoen. Daarnaast voert Prins aan dat hij 
voornemens is zijn bedrijf te verkopen en dat hij in 
2012 en 2013 onderhandelingen heeft gevoerd met 
onder meer de Staat over pachtoverneming. 
Daarnaast waren er liquiditeitsproblemen om-
dat subsidiegelden voor rietland achteraf werden 
betaald en Prins moest voorfinancieren. Tot slot 
wijst hij op de financiële gevolgen. Prins zal geen 
veehouder meer kunnen zijn omdat hij onvoldoen-
de land overhoudt bij ontbinding van de pachtover-
eenkomst. Ook kan hij geen mais meer verbouwen 
voor de verkoop. Meer dan de helft van zijn inkom-
sten zal wegvallen. Daarnaast moeten de bedrijfs-
gebouwen fors worden afgewaardeerd. Het hof 
begrijpt dat Prins zich erop beroept dat de tekortko-
ming, gezien haar geringe betekenis en de gevolgen 
die ontbinding zal meebrengen, in het licht van de 
overige omstandigheden van het geval, de ontbin-
ding van de pachtovereenkomst niet rechtvaardigt. 
4.3 Het hof overweegt dat de hoofdverplichting van 
de pachter bestaat uit de voldoening van de tegen-
prestatie op de overeengekomen wijze en tijdstip-
pen (artikel 7:346 13W). Niet voldoening daaraan 
door niet, te laat of te weinig te betalen levert een 
tekortkoming op die de verpachter de bevoegdheid 
geeft de pachtovereenkomst te ontbinden. Prins 
is vanaf 2011 steeds nalatig geweest met het tijdig 
betalen van de verschuldigde pachtpenningen. Tot 
vier keer toe is hij bij vonnis veroordeeld tot beta-
ling, maar dat heeft geen invloed gehad op zijn be-
talingsgedrag. Het gaat in deze dus om stelselmatig 
te late betaling. 
4.4 Prins heeft ter comparitie medegedeeld dat hij al 
langer doende is zijn bedrijf te verkopen. De melk-
koeien heeft hij al verkocht aan het bedrijf van zijn 
dochter en haar vriend. Het vee weidt nog op het ge-
pachte. Niet duidelijk is (gemaakt) of dat tegen beta-
ling geschiedt. Verder verbouwt hij nog mais voor 
de verkoop, maar de omvang en opbrengst daarvan 
heeft Prins niet toegelicht. Naast het gepachte be-
schikt Prins over 45 ha rietland, 4 ha huisperceel en 
7 ha natuurgrond. De natuurgrond en de rietlanden 
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wil hij blijven exploiteren. Ook over deze tak van 
zijn bedrijf heeft Prins geen financiële gegevens 
verstrekt. 
4.5 Met de Staat is overleg geweest over bedrijfs-
opvolging met pachtovername, maar dat heeft tot 
niets geleid. Bedrijfsverkoop heeft ook niet plaats-
gevonden. Ter comparitie is tevens de optie bespro-
ken dat de dochter van Prins in de plaats zou wor-
den gesteld, ma ar dat heeft (kennelijk) evenmin tot 
overeenstemming geleid. 
4.6 Het komt er dan ook op neer dat, ondanks de 
inspanningen van partijen, geen uitzicht bestaat 
op opvolging in de pacht door een derde waardoor 
de liquiditeitsproblemen van Prins, die een parti-
culiere lening heeft moeten aangaan om onderha-
vige schuld te voldoen, nog steeds bestaan. Prins is 
voor zijn bedrijfsvoering verder niet (overwegend) 
afhankelijk van het gepachte omdat hij al zijn vee 
heeft verkocht. In elk geval heeft Prins niet on-
derbouwd dat het gepachte thans nog wezenlijk is 
voor zijn bedrijf. Daarnaast overweegt het hof dat 
partijen ter zitting tevens hebben afgesproken dat 
Prins zou zoeken naar zekerheden voor drie jaren 
pacht. Louter de opmerking van Prins onder rand-
nummer 17 van de memorie van grieven dat hij in 
staat is zekerheid te bieden, biedt in het licht van 
het bovenstaande onvoldoende uitzicht op tijdige 
betalingen in de toekomst. Gevoegd bij het  felt  dat 
de Staat in de periode 2011 — 2014 Prins vijf maal 
in rechte heeft moeten betrekken om betaling te 
verkrijgen, is er onvoldoende aanleiding op grond 
van de (overblijvende) omstandigheden dat partij-
en reeds 42 jaar een pachtrelatie hebben en dat er 
pas vanaf 2011 betalingsproblemen zijn ontstaan, te 
oordelen dat de tekortkomingen een geringe bete-
kenis hebben en de ontbinding van de pachtover-
eenkomst met haar gevolgen niet rechtvaardigen. 

Slotsom 
4.7 Het hoger beroep faalt zodat het bestreden von-
nis zal worden bekrachtigd. Als de (overwegend) in 
het ongelijk te stellen partij zal het hof Prins in de 
kosten van het hoger beroep veroordelen. De kosten 
aan de zijde van de Staat zullen worden vastgesteld 
op C 1.920 aan griffierecht en op € 1.788 aan salaris 
advocaat (2 punten x tarief  II).  Als niet weersproken 
zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over 
de proceskosten toewijzen zoals hierna vermeld. 

5 De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
bekrachtigt het vonnis van de pachtkamer te Zwol-
le (rechtbank Overijssel) van 3 juni 2014; 
veroordeelt Prins in de kosten van het hoger beroep, 
tot aan deze uitspraak aan de zijde van de Staat 
vastgesteld op €1.920 voor griffierecht en op €1.788 
voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en 
te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening 
van dit arrest, en -voor het geval voldoening binnen 
bedoelde termijn niet plaatsvindt- te vermeerderen 
met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde 
termijn voor voldoening; 

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermel-
de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar 
bij voorraad. 

Noot 
In beide bovengenoemde arresten vordert de Staat 
ontbinding van de pachtovereenkomst vanwege be-
talingsproblemen. 
Eén van de kernverplichtingen van de pachter is 
om tijdig de verschuldigde pachtprijs te voldoen (ar-
tikel 7:347 BW). Doet de pachter dat niet, dan schiet 
de pachter tekort in de nakoming van zijn verplich-
tingen en geeft dat de verpachter een bevoegdheid 
tot (het vorderen van) ontbinding. Uit artikel 7:376 
BW volgt dat de verpachter geen mogelijkheid heeft 
tot ontbinding via een buitengerechtelijke verkla-
ring, ontbinding geschiedt uitsluitend door de 
(pacht)rechter. 
Artikel 7:376 BW is een aanvulling op artikel 6:265 
BW. In artikel 6:265 BW is bepaald dat een overeen-
komst niet wordt ontbonden als de tekortkoming, 
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, 
de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaar-
digt, de zgn tenzij-bepaling. Op die bepaling moet 
door de pachter uitdrukkelijk een beroep worden 
gedaan. De rechter mag dit niet ambtshalve toe-
passen (zie  HR  27 november 1998,  NJ  1999, 197 en 
voor het pachtrecht: Pk Hof Arnhem-Leeuwarden 
3 december 2013, TvAR 2014, 5781 Gijsbers/Van 
Nieuwenhoven en Pk Hof Arnhem-Leeuwarden 2 
februari 2016, TvAR 2016, 5836, Kuijs/Kuijs). Voor 
een overzicht van geslaagde beroepen van de pach-
ter op de tenzij-bepaling, zie Asser/Snijders & Valk 
7-III  2016, nr. 463. 
Onder het oude recht was een betalingsachterstand 
een verplichte ontbindingsgrond. Artikel 55 lid 2 
Pachtwet verplichtte de rechter de ontbinding toe 
te wijzen indien ten tijde van de uitspraak de pach-
ter in gebreke was de pachtprijs te voldoen, met 
dien verstande dat de rechter de pachter een korte 
termijn kon geven om alsnog aan zijn verplichtin-
gen te voldoen. Het artikel beperkte aldus de moge-
lijkheid van de pachtrechter om de vordering af te 
wijzen op grond van de tenzij-bepaling van artikel 
6;265 BW (zie Pk Hof Arnhem 7 februari 2006, TuAR 
2007,5390). 

In bovengenoemde uitspraken wordt door de pach-
ters in een procedure tot ontbinding van de pachto-
vereenkomst tevergeefs een beroep gedaan op de 
tenzij-bepaling. 
In de uitspraak van 8 maart 2016 gaat het om de 
pacht van een hoeve. Pachter heeft een zeer aan-
zienlijke betalingsachterstand. In eerste aanleg 
wordt een achterstallige pacht gevorderd van circa 
C 14.000,-, dat bedrag loopt gedurende de procedu-
re op tot meer dan C 60.000,-. Naast de inhoudelijk 
niet-slagende verweren dat de pachtprijs niet ver-
schuldigd zou zijn — vanwege slechte bodemgesteld-
heid, een tegenvordering, een gedeeltelijke beëindi-
ging van de pacht — beroept de pachter zich op de 
ingrijpende gevolgen: het gezin komt op straat, zon-
der perspectief op een nieuwe broodwinning. Het 
wekt geen verbazing dat dit verweer niet slaagt, 
gelet op de aanzienlijke betalingsachterstand. De 
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gevolgen van de ontbinding zijn weliswaar groot, 
maar dit betekent niet dat daarom de ontbinding 
achterwege dient te blijven. De pachtovereenkomst 
wordt op de datum van het arrest ontbonden, echter 
de pachter hoeft niet onmiddellijk tot ontruiming 
over te gaan. Er wordt een ontruimingstermijn van 
bijna vier maanden gegeven. Gedurende die perio-
de is de (gewezen) pachter een vergoeding verschul-
digd met toepassing van artikel 7:359 BW. Dat arti-
kel bepaalt dat als de pachter na het einde van de 
pacht het gepachte onrechtmatig onder zich houdt, 
de verpachter aanspraak heeft op een vergoeding 
die ten minste gelijk is aan de pachtprijs. Echter in 
dit geval is er geen sprake van een onrechtmatig 
gebruik (zie bijvoorbeeld Pk Hof Arnhem Leeuwar-
den, 27 mei 2014, TvAR 2014, 5769 Doude van Troost-
wijk/Wismeijer). Immers op basis van het arrest is 
het gebruik tot 1 juli 2016 toegestaan. Deze bepaling 
wordt kennelijk naar analogie toegepast; er is spra-
ke van een voortgezet gebruik, waarbij het redelijk 
is dat er een vergoeding voor dit gebruik wordt be-
taald. 
In de uitspraak van 8 november 2016 heeft de pach-
ter na het uitbrengen van de dagvaarding in eerste 
aanleg alsnog de achterstallige pacht betaald. Soms 
loopt het dan alsnog goed af voor de pachter, zie Pk 
Hof Arnhem, 25 april 2006, TvAR 2008, 5427, Del-
gromij/Mom, waarbij het Hof de lange pachtrelatie 
mede van belang achtte. In dit geval gaat het ver-
weer voor de pachter niet op. Er is sprake van een 
stelselmatige te late betaling. De verpachter heeft 
de pachter vier keer moeten dagvaarden om beta-
ling af te dwingen. Voorts blijkt uit het arrest dat er 
geen zicht is op het oplossen van de liquiditeitspro-
blemen, dat de pachter geen zekerheid kan bieden 
en voorts dat hij (door verkoop van zijn vee) niet 
overwegend afhankelijk is van de pachtgrond. Dan 
gaat een beroep op een lange pachtrelatie niet meer 
op, ook niet als de betalingsproblemen van recente 
datum zijn. 

E.H.M. Harbers 

! 
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Hoge Raad, 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1506 
(Provincie Zeeland/Erven X) 
(mrs. E.J. Numann, G. Snijders, M.V. Polak, 
T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron) 
[Onteigeningswet, art. 40c] 

Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. 

Inpassingsplan slechts vastgesteld om werk waarvoor 
wordt onteigend mogelijk te maken? Vraag of ook eer-
der plan, met algemene ruimtelijke beleidsvisie, moet 
word en weggedacht. 

Met noot J.J. Hoekstra  

Arrest 
PROVINCIE ZEELAND, 
zetelende te Middelburg, 
EISERES tot cassatie, 
advocaat: mr. M.W. Scheltema, 
tegen 
DE GEZAMENLIJKE ERVEN VAN [betrokkene 1], 
laatstelijk wonende te [woonplaats], 
VERWEERDERS in cassatie, 
advocaten: mr. j.A.M.A. Sluysmans en mr. R.L. de 
Graaff. 
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de 
Provincie en de erven [betrokkene 1]. 

1 Het geding in feitelijke instantie 
Voor het verloop van het geding in feitelijke in-
stantie verwijst de Hoge Raad naar de vonnissen 
in de zaak C/12/84397 / HA ZA 12-170 van de recht-
bank Zeeland-West-Brabant van 1 augustus 2012, 
5 december 2012, 10 juli 2013, 11 december 2013, 26 
maart 2014 en 28 januari 2015. 
De vonnissen van de rechtbank zijn aan dit arrest 
gehecht. 

2 Het geding in cassatie 
Tegen het vonnis van de rechtbank van 28 januari 
2015 heeft de Provincie beroep in cassatie ingesteld. 
De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en 
maakt daarvan deel uit. 
De erven [betrokkene 1] hebben geconcludeerd tot 
verwerping van het beroep. 
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advo-
caten. 
De conclusie van de waarnemend Advocaat-Gene-
raal J.C. van Oven strekt tot vernietiging van het 
vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
van 28 januari 2015 en tot verwijzing ter verdere 
behandeling en beslissing. 
De advocaten van de erven [betrokkene 1] hebben 
bij brief van 11 mei 2016 op die conclusie gereageerd. 

4 Beoordeling van het middel 
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitge- 
gaan. 
(i) Bij vonnis vanl augustus 2012 heeft de rechtbank 
op vordering van de Provincie vervroegd de ontei-
gening uitgesproken van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Oostburg, sectie [A], nummer 
[001], totaal groot 01.73.70 ha, omschrijving: terrein 
(akkerbouw) (grondplannummer [002]). In het-
zelfde vonnis heeft de rechtbank het aan de erven 
[betrokkene 1] te betalen voorschot op de schade-
loosstelling bepaald op C 88.659,--, zijnde 90% van 
het door de Provincie bij dagvaarding aangeboden 
bedrag van €98.510,--.  
(ii) Het onteigeningsvonnis is op 28 januari 2013 in-
geschreven in de openbare registers.  
(iii) De onteigening vond plaats ten behoeve van 
de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan 
'Waterdunen' (hierna ook: het Inpassingsplan). Dit 
plan (dat berust op art. 3.26 Wro) is vastgesteld door 
provinciale staten op 1 oktober 2010 en (ten aan-
zien van het onteigende perceel) onherroepelijk 
geworden bij uitspraak van de Afdeling bestuurs- 
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