Blêd  fan  

Algemiene Pachtbetingsten 2000 fan de KNB (KNB-model BPT00D - ferzje 01-02-2000 / 
FA-ferzje 03-04-2006)

Fêststeld troch de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, fêstige yn Den Haach, mei in 
akte op 21 jannewaris 2000 passearre foar mr E. Feijen, notaris fêstige yn Heerde.

A. Begripen
- Pachtwet: Wet fan 23 jannewaris 1958, Staatsblad 37, befetsjend nije regeling fan de pacht, 
lykas dy wet de lêste kear wizige is by Wet fan 10 july 1995, Staatsblad 355 en fan 12 oktober 
1995, Staatsblad 504;
- pachtoerienkomst11 It noate-apparaat is net yn it Frysk oerbrocht; sjoch dêrfoar it Nederlânske orizjineel; 
noat 1.: elke skriftlike oerienkomst, ûnder hokker beneaming ek oangien, dêr't de 
iene partij (ferpachter) him by ferbynt oan de oare partij (pachter) tsjin foldwaning fan in 
tsjinprestaasje in pleats of los lân fan mear as ien hektare22 Noat 1a. yn gebrûk te jaan foar it útoefenjen 
fan de lânbou;
- ferpachter: dejinge dy't as eigener, beheind rjochthawwer of pachter fan in pleats of los lân 
dy ûnreplike saak yn gebrûk oan in oar ta beskikking stelt foar lânboukundich gebrûk tsjin 
foldwaning fan in tsjinprestaasje;
- pachter: de tsjinpartij fan de ferpachter;
- it ferpachte: elk registergoed of beheind rjocht dêrop, en ek in ûnreplike saak dy't pachte 
wurdt, dat as pleats of los lân it objekt is fan de pachtoerienkomst;
- pachtsomme: de tsjinprestaasje dy't de pachter foldwaan moat;
- produksjerjochten: fermogensrjochten dy't, itsij direkt, itsij yndirekt oan it ferpachte ferbûn 
binne en folgje út produksjebeheinende regeljouwing fan de oerheid, lykas 
referinsjehoemannichten molke (molkekwota), dongproduksjerjochten, bargerjochten, 
ammoniakrjochten, sûkerbitekwota en sa;
- reguliere pacht: pachtoerienkomst bedoeld sa as yn kêst 12 Pachtwet, útsein in ien-hektarepacht, tyltpacht of bysûndere koartduorjende pacht;
- ien-hektarepacht: pachtoerienkomst oangeande los lân, net grutter as ien hektare33 Noat 1a., bedoeld sa 
as yn kêst 58 Pachtwet, of net grutter as in heale (0,5) hektare as de Grondkamer gebrûk 
makke hat fan it foech takend yn lid 2 fan niisneamd kêst;
- tyltpacht: pachtoerienkomst oangeande los lân, oangien foar ien- of twajierrige tylten foar de 
doer fan op syn heechsten ien of twa jier, bedoeld sa as yn kêst 70f lid 1 Pachtwet;
- bysûndere koartduorjende pacht: pachtoerienkomst oangeande los lân, foar de doer langer as 
ien jier en op syn heechsten tolve jierren, bedoeld sa as yn kêst 70f lid 5 Pachtwet;
- lânbou: ûnder lânbou wurdt ferstien: boubuorkjen, greidbuorkjen, (plom)feehâlderij, túnbou 
(dêrûnder begrepen fruittylt en it kweken fan beammen, blommen en blombollen), de tylt fan 
ryshout en fan reid en ek elke oare tûke fan boaiemkultuer útsein boskbou.

B. Pachtoerienkomst
Dizze algemiene betingsten binne allinnich fan tapassing op dy pachtoerienkomsten dy't 
skriftlik oangien binne en dêr't mei klam nei dizze algemiene betingsten yn ferwiisd is.44 Noat 2.

C. Rjochten en ferplichtings fan de ferpachter
Rjochten en ferplichtings fan de pachter
1. Steat fan it ferpachte
De ferpachter stelt it ferpachte feitlik ta beskikking oan de pachter yn de steat dêr't it is op it 
stuit fan yngong dat yn de pachtoerienkomst oerienkommen is en de pachter oanfurdiget it yn 
dy steat.
It ferpachte sil op it stuit dat oerienkommen is yn de pachtoerienkomst levere wurde mei alle 
rjochten en oanspraken dy't dêrby hearre en frij fan pânrjochten, fan beslaggen en fan 
ynskriuwings dêrfan. As ien (of mear) hypoteekrjocht(en) op it ferpachte rêst(e), garandearret 
de ferpachter dat de hypoteekhâlder(s) de fereaske tastimming ta ferpachtsjen ✍jout ✍jouwe.
It ferpachte wurdt boppedat levere mei alle oanspraken op grûn fan hiemtsjinstberheden as 
hearskjend hiem en mei alle kwalitative rjochten.
As bliken docht dat it ferpachte grutter of lytser is as de grutte dy't yn de pachtoerienkomst 
neamd is, jout dat oan gjin ien fan beide partijen hokker rjocht dan ek, soks yn ôfwiking fan 
itjinge dat bepaald is yn kêst 15 Pachtwet.
De ferpachter is befoege en fêstigje foar de lêst fan it ferpachte rjochten fan reed, trochfeart 
en/of oare hiemtsjinstberheden foar trêden. De pachter hat dàn rjocht op wat fergoeding 
dêrfoar.55 Noat 3.
Yn de pachtoerienkomst sil bepaald wurde oft de pachter yn ferbân mei it niisneamde ôfstân 
docht fan de rjochten dy't oan him takomme as gefolch fan itjinge dat bepaald is yn de kêsten 
15, 20 en 24 fan de Pachtwet.66 Noat 4.
2. Gebrûk
De pachter is holden om it ferpachte as in goed pachter te brûken en al datjinge te dwaan en 
nei te litten wat fan in goed pachter yn gelikense omstannichheden ferwachte wurde mei.
De pachter is ferplichte om de stikken lân en opstallen dy't yn gebrûk jûn binne te brûken 
neffens de bestimming dy't yn de pachtoerienkomst oanjûn is, útsein oare foarskriften fan 
oerheidswegen (publykrjochtlike organisaasjes dêrta rekkene) of fan 
fersekeringsmaatskippijen77 Noat 5., as en foar safier fan tapassing.
De pachter sil de stikken lân neffens de (agraryske) bestimming as in tûk agrariër brûke en de 
grûn yn goede steat hâlde.88 Noat 6. De pachter moat soargje foar in goede bewurking, ôfwettering en 
bedonging fan it ferpachte lân, en ek foar in deugdlike ûnkrûdbestriding.
Dy ferplichting fan de pachter jildt ek foar de soarch foar it yn in behoarlike steat hawwen en 
hâlden fan wegen, paden, dammen, sleatten, greppels, kanalen, dûkers en oar wetterwurk, 
pompen, drinkersbakken en -kûlen en drainaazje en sa.
De pachter is net befoege en wizigje sûnder foarôfgeande skriftlike tastimming fan de 
ferpachter de bestimming, ynrjochting of it stal fan it ferpachte folslein of foar in part, 
dêrûnder begrepen it oprjochtsjen fan opstallen fan hokker aard dan ek en it oanbringen fan 
drainaazje of it dwaan fan oare (lauboukundige) yngrepen, wêrûnder ûntgrûnjen of ûntsânjen.99 Noat 7.
De ferpachter is net befoege en bring eigenmachtich sûnder foarôfgeande skriftlike 
tastimming fan de pachter ferbetterings op of oan it ferpachte.
De pachter is net befoege om it ferpachte folslein of foar in part oan in oar yn gebrûk ôf te 
stean of gebrûk troch in oar te duldzjen, yn hokker foarm en ûnder hokker beneaming dan ek, 
of it moast wêze dat de ferpachter foarôf skriftlike tastimming dêr foar jûn hat, wêrûnder 
begrepen it ferfrjemdzjen fan produksjerjochten dy't mei it ferpachte ferbûn binne.
De ferpachter en dejingen dy't dêrta yn syn opdracht hannelje, binne hieltyd befoege en set in 
foet op it ferpachte om nei te gean oft de pachter oan syn ferplichtings foldocht. De pachter is 
ferplichte foar safier binnen de grinzen fan ridlikens en binlikens fan him ferge wurde kin, oan 
sa'n ynspeksje/sok besjen meiwurking te jaan (ek as dat pleatsing fan buorden of it nimmen 
fan grûnmeunsters meibringt).
3. Underhâld
De ferpachter is ferplichte om foar de doer fan de pachtoerienkomst alle needsaaklike 
reparaasjes sa as hjirnei bedoeld yntiids foar syn rekken te ferrjochtsjen of ferrjochtsje te 
litten. De pachter is ferplichte en stel de ferpachter yn de gelegenheid om oan syn 
ûnderhâldsferplichtings te foldwaan, soks mei it acht slaan fan de ridlikens en binlikens.
Foar rekken fan de pachter binne alle lytse en deistige ûnderhâldskosten, lykas reparaasjes oan 
it hing- en slútwurk, ruten, doarren, it skjinhâlden en sa nedich fernijen fan rioel, húskes, 
stâlromten, (jarre)kelders, dakken, skoarstiennen en goaten, alle elektrisiteits-, gas- en 
wetterliedings mei tabehearren, en ek hikken, fredings, fluorrings, dammen en brêgen (sûnder 
dat dy opneaming bedoeld is om folslein of útputtend te wêzen1010 Noat 8.).
De pachter moat derfoar soargje dat de sleatten en wettergongen op in doelmjittige wize 
skjinholden wurde en sa nedich útdjippe of goed op bridte holden wurde.1111 Noat 9.
De ferpachter hat it rjocht om needsaaklike wurksumheden oan sleatten en kaaien út te fieren 
of útfiere te litten en dêrby útgroeven ierde ensafuorthinne op de wâlskanten te stoarten of 
stoarte te litten. De pachter is ferplichte om de ierde ensafuorthinne op de meast doelmjittige 
wize oer it ferpachte lân út te bringen of útbringe te litten of te ferfieren of ferfiere te litten.
De pachter is oanspraaklik foar alle kosten fan reparaasjes en ophelpen, dy't it gefolch binne 
fan syn fersom yn it soarchfâldich neikommen fan de ûnderhâldsferplichtings dy't foar syn 
rekken komme.
De pachter hat net it rjocht om fan de ferpachter in fergoeding fan kosten fan it ûnderhâld of 
ophelpen fan it ferpachte te foarderjen - kosten dy't as gefolch fan it foarsteande foar rekken 
fan de pachter komme-, of it moast wêze dat de pachter dy kosten út namme fan de ferpachter 
makke hat op útdruklik skriftlik fersyk fan de ferpachter.
4. (Saaklike) lêsten
Foar rekken fan de ferpachter binne alle saaklike belestings en lêsten dy't troch 
publykrjochtlike lichems oplein wurde kinne en dêr't net fan by de pachtoerienkomst bepaald 
is dat dy foar de lêst fan de pachter komme.
Itjinge dat bepaald is yn kêst 17 fan de Pachtwet1212 Noat 10. is tusken partijen ûnfermindere fan krêft. 
Yn de pachtoerienkomst kin bepaald wurde dat de lêsten dy’t ferbûn binne oan in 
ruilferkaveling of werynrjochting foar de lêst fan de pachter brocht wurde, foar safier't de wet 
soks talit.1313 Noat 11.
Alle (oare) lêsten dy't ferbân hâlde mei de eksploitaasje troch de pachter binne foar syn 
rekken.
5. Jacht- en fiskerijrjochten
De ferpachter behâldt foar him en foar trêden dy't troch him oanwiisd binne it genot fan jacht 
en fiskerij op it ferpachte foar. De pachter is ferplichte om mei te wurkjen oan it útoefenjen 
fan dy rjochten troch de ferpachter en dy trêden, al of net yn selskip. De pachter is dêrby bûn 
oan de relevante wetlike bepalings. It is de pachter net tastien om it genot fan de jacht oan 
oaren as de ferpachter te ferhieren.1414 Noat 12.
6. Fersekering
De ferpachter is ferplichte om de ferpachte opstallen te fersekerjen en fersekere te hâlden by 
in solide fersekeringsmaatskippij tsjin brân- en stoarmskea foar de doer fan de 
pachtoerienkomst, it ien en oar foar safier dat soks neffens ridlike mjitstêven fersekere wurde 
kin.
7. Betelling
Alle betellings sille dien wurde op de oerienkommen tiden yn Nederlânsk jild1515 Noat 13., sûnder 
koarting, ynhâlding of skuldferliking (of it moast wêze dat dat troch de wet yn in ferplichte 
bepaling mei klam tastien is), oan it adres fan de ferpachter, syn lêsthawwer of 
rjochtwinner(s), tsjin skriftlik bewiis fan betelling, of op in wize dy't troch de ferpachter yn de 
pachtoerienkomst opjûn is of oars skriftlik opjûn wurde moat.
De tsjinprestaasje kin yn natuera foldien wurde, mitsdat de ferpachter dêrta foarôf skriftlike 
tastimming jûn hat. Alle prestaasjes dy't net yn jild útdrukt binne, moatte op jild te wurdearjen 
wêze.
As de pachter binnen acht dagen nei de ferfaldei fan syn betelferplichtings net folslein foldien 
hat, is de ferpachter berjochtige om de wetlike rinte fan de ferfaldei ôf oan de pachter yn 
rekken te bringen, mei behâld fan it rjocht fan de ferpachter om ûntbining fan de 
pachtoerienkomst te foarderjen, al of net mei skeafergoeding.

D. Melioraasjerjocht (rjocht op fergoeding foar oanbrochte ferbetterings bedoeld sa as 
yn kêst 31 Pachtwet)
By de ein fan de pachtoerienkomst is de ferpachter ferplichte om foar de ferbetterings dy't 
troch de pachter oan it ferpachte oanbrocht binne mei de foarôfgeande skriftlike tastimming 
fan de ferpachter in neffens binlikens te bepalen fergoeding te beteljen.
De wearde fan de fergoeding dy't betelle wurde moat kin net heger wêze as it bedrach dêr't de 
wearde fan it ferpachte by de ein fan de pachtoerienkomst troch de ferbetterings mei ferhege 
is. De fergoeding wurdt leger steld, al neigelang dat de pachter de fruchten fan de oanbrochte 
ferbetterings al hie.1616 Noat 13a.
De pachter hat allinnich rjocht op in fergoeding as er yntiids oan de ferpachter skriftlik 
meidieling fan de ferbetterings dien hat dy't er útfiere wol, ûnder opjefte fan de skatte kosten 
fan de ferbetterings.1717 Noat 14.
It melioraasjerjocht fan de pachter jildt net by ien-hektarepacht.

E. Wetlik foarkarsrjocht fan de pachter (bedoeld sa as yn kêst 56a Pachtwet en fierder)1818 Noat 15.
De ferpachter dy't it foarnimmen hat om it ferpachte folslein of foar in part te ferfrjemdzjen, is 
der oan holden om it ferpachte earst oan te bieden oan de pachter, útsein de útsûnderings dy't 
yn de wet neamd binne. Yn dat gefal hat de pachter, yn ôfwiking fan itjinge dat bepaald is yn 
kêst 56c Pachtwet, it rjocht om it ferpachte tsjin de wearde yn ferpachte steat oer te nimmen.
It wetlik foarkarsrjocht fan de pachter jildt net by ien-hektarepacht, tyltpacht of bysûndere 
koartduorjende pacht (pacht foar ien kear).

F. Ofrekkenferplichting (bedoeld sa as yn kêst 56i Pachtwet)1919 Noat 16.
As de pachter fan syn rjocht fan foarkar gebrûk makket en it ferpachte yn eigendom wûn hat, 
moat er de ferpachter in fergoeding betelje as er it ferpachte binnen tsien jierren ferfrjemdet. 
De fergoeding berint yn prinsipe it ferskil tusken de priis dy't troch de pachter betelle is foar 
wat er wûn hat en de wearde dêrfan yn pachtfrije steat op it stuit fan de winning.2020 Noat 16a. De 
fergoeding nimt ôf mei ientsiende diel foar elk jier dat ferstrutsen is fan it stuit fan winning 
troch de pachter ôf en ferminderet fierdersoan neffens evenredigens as der sprake wêze kin 
fan in ferfrjemding fan in part fan it ferpachte.
Yn gefal fan in eksekutoriale ferkeap troch de hypoteeknimmer fan de pachter binnen tsien 
jierren neidat de pachter it ferpachte wûn hat, hâldt de eardere ferpachter syn rjocht op in 
fergoeding.

G. Ferlingjen fan de pachtoerienkomst (bedoeld sa as yn kêst 36 Pachtwet)
Allinnich as in reguliere pachtoerienkomst sletten is kin in (automatyske) ferlinging fan 
rjochtswegen mooglik wêze mei de doer fan seis jierren, of it moast wêze dat ien fan de 
partijen op syn minsten ien jier foar de ein fan de rinnende pachtoerienkomst skriftlik (mei in 
doarwarderseksploat of oantekene brief) oan syn tsjinpartij meidield hat gjin ferlinging foar de 
doer fan seis jier te winskjen.
In fersyk om ferlinging oan de pachtkeamer sil ûnder oare ôfwiisd wurde:
1. op grûn fan ridlikens en binlikens;
2. de âldens fan de pachter;
3. de bedriuwsfiering troch de pachter;
4. bestimmingswiziging; of
5. eigen gebrûk troch de ferpachter.

H. Yn it plak stellen (bedoeld sa as yn kêst 49 Pachtwet) en meipacht (bedoeld sa as yn 
kêst 49a Pachtwet)
As praat wurde kin fan in reguliere pachtoerienkomst kin de pachter op elk stuit by de 
pachtkeamer foarderje dat syn oarehelte, registrearre partner, ien of mear fan syn sibben of 
oantrouden yn de rjochte line, ien of mear fan syn pleechbern of ien of mear fan syn 
meipachters yn syn plak steld wurde. De pachtkeamer hâldt rekken mei foldwaande garânsjes 
foar in behoarlike bedriuwsfiering, dêr't faktoaren as skoalling, fakkundigens, ûnderfining en 
finansjele garânsjes by fan belang binne.
Op gelikense wize kin in pachter foarderje om ien of mear fan de hjirfoar bedoelde persoanen 
as meipachter yn oanmerking komme te litten.

I. Underferpachting (bedoeld sa as yn kêst 32 Pachtwet)
De pachter hat allinnich nei tastimming fan de ferpachter dy't skriftlik foarôf jûn is it rjocht 
om it ferpachte yn ûnderpacht of ûnder oare beneaming yn gebrûk te jaan.

J. Fersom
1. Ein pacht/ûntbining2121 Noat 18.
De pachter sil troch it inkelde ferrin fan de stelde termyn of troch it inkelde feit fan fersom of 
net of net-behoarlik neikommen fan syn ferplichtings yn fersom wêze sûnder dat dêr ien of 
oare ynfersomstelling of rjochterlike tuskenkomst foar fereaske is. De pachter moat likegoed 
de hiele pachtpriis oer it rinnend pachtjier betelje, sûnder hokker rjocht op koarting of 
ferrekkening dan ek. De pachtsomme dy't betelle wurde moat, is dàn fuortdaliks opeaskber en 
ek op it stuit dat in foardering ta fallytferklearring of wetlike skuldsanearring fan de pachter 
yn behanneling brocht is of beslach op syn goed lein is. De ferpachter is berjochtige as ien fan 
de foargeande situaasjes him oppenearret om ûntbining fan de pachtoerienkomst te foarderjen 
mei folsleine skeafergoeding.
By de ein fan de pachtoerienkomst is de pachter holden om it ferpachte daliks yn goede steat 
oan de ferpachter ta frije beskikking op te leverjen.
Eventuele ferbetterings respektivelik wizigings dy't mei tastimming fan de ferpachter 
oanbrocht binne, moat de pachter foar de ein fan de pachtoerienkomst foarsafier't dy gjin 
fertuten dogge foar it agrarysk gebrûk fan it ferpachte, weromdraaie, mei behâld fan itjinge dat 
bepaald is yn kêst 31 fan de Pachtwet.
2. Fergoeding
Alle gewaaks, produkten en oare saken dy't nei de ein fan de pachtoerienkomst op it ferpachte 
binne, komme sûnder fergoeding oan de ferpachter ta, mei behâld fan oar betingst.2222 Noat 17. De 
pachter is holden om eventueel oanbrochte hikken en ôfskiedings oan de ein fan de pacht - 
sûnder dat er ien of oare fergoeding dêrfoar fan de ferpachter foarderje kin - op it ferpachte yn 
de steat dy't in goed pachter foeget, efter te litten.
De pachter is oanspraaklik foar alle kosten dy't folgje út it ophelpen fan it ferpachte yn ferbân 
mei fersom fan de pachter, op hokker grûn dan ek, en ek dy't feroarsake wurde troch 
ûnoardielkundich gebrûk.
Alle boeten, kosten en skea dy’t troch fersom fan de pachter oplein binne, komme foar de lêst 
fan de pachter en moatte op earste foardering fan de ferpachter folslein foldien wurde.
3. Ein fan de pachtoerienkomst
De pachtoerienkomst giet net teneate troch de dea fan de ferpachter of de pachter.
De erfgenamten fan de ferpachter respektivelik pachter binne ferplichte om binnen in moanne 
nei it ferstjerren fan de ferpachter respektivelik pachter de oare partij dêr skriftlik fan op de 
hichte te bringen.

K. Produksjerjochten
Alle produksjerjochten dy’t op it stuit fan it oangean fan de pachtoerienkomst ferbûn binne 
mei it ferpachte (grûn en/of pleats), komme by de ein fan de pachtoerienkomst oan de 
ferpachter ta, of it moast wêze dat yn de pachtoerienkomst in oare regeling oerienkommen is.
Yn de pachtoerienkomst moat mei klam in regeling opnommen wêze oft en sa ja op hokker 
wize de fergoeding fan de produksjerjochten regele wurdt.
Produksjerjochten dy’t troch de pachter sels op eigen namme yn de tiid fan de 
pachtoerienkomst wûn binne, bliuwe sûnder fergoeding by de pachter.

L. Slotbepaling
Al it niisneamde jildt - foar safier’t dêr net fan ôfwykt is by de pachtoerienkomst - dêr’t dizze 
algemiene betingsten op fan  tapassing ferklearre binne. De wetlike bepalings fan de Pachtwet 
binne jimmer fan krêft, of it moast wêze dat dêr mei klam fan ôfwykt is by de algemiene 
pachtbetingsten dêr’t it hjirre om giet of yn de bedoelde pachtoerienkomst.
Nei dizze Algemiene Pachtbetingsten mei ferwiisd wurde ûnder de namme:
Algemiene Pachtbetingsten fan de KNB, fêststeld mei in akte troch mr. E. Feijen, notaris yn 
Heerde op 21 jannewaris 2000.
