
1 
 

1. Boer A bewoont al 50 jaar een boerderijtje langs een dijk. Uit kadastrale 

recherche blijkt dat een deel van de bedrijfsgebouwen en het erf staan op grond 

van de gemeente zonder dat hiervoor iets is geregeld. Boer A overlijdt en de 

erfgenamen worden geconfronteerd met een eis van de gemeente dat de 

opstallen worden verwijderd of de grond kan worden gehuurd of gekocht met 

een meerwaardeclausule. 

Wat zijn de rechten van de erfgenamen? 

ANTWOORD 

A was op het moment dat hij overleed eigenaar van dat stuk grond. A was namelijk al 50 jaar 

bezitter omdat hij op dat stuk grond bedrijfsgebouwen had staan en dit als erf gebruikte.1  

Voor verjaring zijn twee termijnen relevant: 

 10 jaar bij bezit te goeder trouw; 

 20 jaar bij bezit niet te goeder trouw. 

Omdat door raadpleging van het kadaster bekend kon zijn dat de grond eigendom is van de 

gemeente, geldt een termijn van 20 jaar. Duurt het bezit langer dan 20 jaar onafgebroken 

voort, dan verliest de gemeente het recht om tegen deze inbezitneming op te treden. Dit wordt 

de bevrijdende verjaring genoemd.2 Ook als A wist dat hij niet de eigenaar was van het stuk 

grond volgens het kadaster was hij alsnog eigenaar geworden.3 Hij hoefde zogezegd niet te 

goeder trouw te zijn. Het eigendom gaat bij overlijden over op de erfgenamen.4 Mocht de 

gemeente een procedure starten, dan moeten de erfgenamen stellen en bewijzen dat sprake 

was van bezit gedurende 20 jaar.  

Voor eigendomsoverdracht is een notariële akte van levering voor eist. Omdat in het kadaster 

de eigendomssituatie na verjaring nog niet is aangepast, zal dat alsnog moeten. Dit kan op 

basis van een akte, met instemming van beide partijen waaruit blijkt dat de eigendom door 

verjaring is overgegaan. Dit kan daarnaast ook door middel van een vonnis dat in de plaats 

treedt van een akte.  

Let op, de Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 in een belangrijk arrest geoordeeld dat zodra 

de gemeente bekend is geraakt het verlies van haar eigendom, de gemeente gedurende vijf 

jaar een vordering op grond van onrechtmatige daad kan instellen tegen de verkrijger. Daarbij 

kan de gemeente vorderen dat de verkrijger wordt veroordeeld tot schadevergoeding in natura 

(overdracht van de grond) of tot schadevergoeding in geld. Afhankelijk van de feitelijke 

situatie, hangt het ervan af of de erfgenamen verstandig aan doen om een regeling te treffen 

met de gemeente, of dat zij met vertrouwen een procedure tegemoet kunnen zien.  

 

                                                           
1 Artikel 3:108 BW: het moet wel duidelijk zijn dat A bezit over de grond uitoefende. Hij had bedrijfsgebouwen op 

het stuk grond staan dus het lijkt erop dat de uiterlijke feiten daaraan in dit geval voldeden (HR 18 september 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:2743). 

2 Artikel 3:105 BW. 

3 Invulling van: “ook al was zijn bezit niet te goeder trouw”. 

4 Men verkrijgt goederen door erfopvolging onder algemene titel 3:80 lid 1 jo lid 2 BW.  
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2. Een familie heeft een aantal percelen grond in eigendom welke al ca. 20 jaar 

regulier worden verpacht aan boer B. De familie wil de grond verkopen en 

biedt deze eerst aan aan de pachter. Deze geeft aan niet geïnteresseerd te 

zijn in aankoop. De familie wenst de grond nu aan derden te verkopen.  

Wat zijn de rechten en plichten van een eventueel nieuwe eigenaar ten 

opzichte van de pachter ? 

ANTWOORD 

VOORKEURSRECHT 

De verpachter die voornemens is het gepachte of een deel daarvan te vervreemden is op grond 

van het voorkeursrecht verplicht om de gepachte percelen eerst ter overname aan te bieden 

aan de pachter. Het voorkeursrecht van de pachter geldt alleen bij een door de Grondkamer 

goedgekeurde reguliere pachtovereenkomst die tenminste voor de wettelijke duur is 

aangegaan dan wel voor kortere duur is aangegaan, maar nadien voor tenminste 6 jaar is 

verlengd.  Het voorkeursrecht is niet van toepassing bij geliberaliseerde pacht of teeltpacht.   

Het voorkeursrecht van de pachter is ook niet van toepassing, indien de grond wordt verkocht 

aan een zogeheten “veilige verpachter”. Dat is een koper die, voordat de levering plaatsvindt, 

schriftelijk aan de pachter verklaart, dat de pachter de grond onder dezelfde voorwaarden mag 

blijven pachten en de hij grond niet voor dringend eigen gebruik zal opeisen (art. 7:380 lid 1, 

sub e BW). Een veilige verpachter mag de pacht wel op andere gronden opzeggen of laten 

ontbinden.    

De verpachter dient van zijn voornemen tot vervreemding onder vermelding van de vraagprijs 

aan de pachter kennis te geven bij deurwaardersexploot of bij aangetekend schrijven.  De 

pachter moet vervolgens binnen één maand na deze kennisgeving van de verpachter ook bij 

deurwaardersexploot of aangetekend schrijven te kennen geven of hij, indien 

overeenstemming wordt bereikt over de prijs, bereid is eigenaar te worden.  Indien de pachter 

zich niet binnen deze termijn daartoe bereid verklaart, is het voorkeursrecht van de pachter 

gedurende één jaar na afloop van deze termijn niet van toepassing.   De verpachter is 

gedurende dit jaar vrij om het gepachte onderhands aan derden te verkopen, maar dit mag 

dan niet tegen een lagere prijs dan de prijs die de verpachter eerst van de pachter heeft 

gevraagd.  

Indien de familie het voorkeursrecht correct heeft nageleefd, maar boer B zich niet of niet 

tijdig bereid heeft bereid om eigenaar te worden, dan mag de familie de gepachte percelen 

dus gedurende één jaar onderhands aan derden verkopen, maar niet voor een lagere prijs dat 

eerst is voorgesteld aan de pachter.  

KOOP BREEKT GEEN PACHT  

Als de gepachte percelen grond worden verkocht aan een derde, dan breekt deze koop niet 

de pacht.  Door de overdracht van de gepachte percelen grond gaan de rechten en 

verplichtingen van de verpachter uit hoofde van de pachtovereenkomst over op de verkrijger 

van de percelen, ongeacht of de nieuwe eigenaar van het bestaan van de pachtovereenkomst 

op de hoogte is.  Hiervan mag niet ten nadele van de pachter worden afgeweken.  De nieuwe 
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eigenaar is door de overdracht gebonden aan de bedingen van de pachtovereenkomst, die 

onmiddellijk verband houden met de pacht waarvoor de pachter een tegenprestatie betaalt.  

Hieronder valt bijvoorbeeld ook een beding over pachtovername dat bepaalt dat de pachter 

recht heeft op opeenvolgende verpachting van de gronden.   

Als er looptijd voor de pacht is overeengekomen, dan geldt de reguliere pachtovereenkomst 

voor de ten minste zes jaren voor de grond.  Dat wordt telkens van rechtswege met zes jaren 

verlengd.  De verpachting duurt in dit geval inmiddels ca. 20 jaren. Ervan uitgaande dat er 

geen einddatum is overeengekomen is deze pachtovereenkomst van rechtswege inmiddels al 

drie keer verlengd en nu geldig tot 24 jaar. De nieuwe eigenaar heeft het recht om tegen het 

einde van die termijn de pachtovereenkomst op te zeggen.  De termijn van opzegging 

bedraagt ten minste een jaar en dient te geschieden bij deurwaardersexploot of bij 

aangetekende brief.  De nieuwe eigenaar is verplicht om als nieuwe verpachter de gronden 

van de opzegging in de opzeggingsbrief te vermelding op straffe van nietigheid van de 

opzegging.  

Als de pachter zich namelijk verzet tegen de opzegging, dan mag de verpachter de gronden 

voor opzegging nog slechts beperkt wijzigen of aanvullen.  De gronden voor opzegging zijn 

kortgezegd: 

- Slechte bedrijfsvoering van de pachter; 

- De verpachter wil zelf duurzaam gebruik maken van de grond; 

- Een redelijke afweging van de belangen; 

- Pachter stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe pachtovereenkomst.  

TUSSENTIJDSE OPZEGGING 

Voor de tussentijdse opzegging van de pachtovereenkomst heeft de Hoge Raad de lat erg 

hoog gelegd. Tussentijdse opzegging is mede gelet op de bescherming van de pachter 

(waarschijnlijk) alleen mogelijk op grond van onvoorziene en ernstige omstandigheden die 

door de verpachter gesteld moeten worden.  De pachter mag er in beginsel op vertrouwen dat 

de pachtovereenkomst voortduurt. In de meeste gevallen moet de nieuwe eigenaar/verpachter 

de termijn van de pachtovereenkomst dus afwachten. Tussentijdse opzegging door de pachter 

zal minder snel voorkomen, maar ook in dat geval zal de lat (waarschijnlijk) hoog liggen.   

ONTBINDING 

De nieuwe eigenaar/verpachter heeft naast de mogelijkheid tot opzegging zoals hierboven 

besproken ook de mogelijkheid om de pachtovereenkomst te ontbinden. De mogelijkheid tot 

ontbinden doet zich voor als de pachter tekort schiet.  Dat is in ieder geval zo als de pachter 

de percelen niet langer meer gebruikt voor het uitoefenen van landbouw.  Ontbinding kan 

slechts door de rechter (Pachtkamer) worden uitgesproken.    
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3. Boer C koopt twee kavels grond van zijn buurman. In de verkoopbrochure wordt 

geen melding gemaakt van eventuele vervuiling en in de concept-leveringsakte 

wordt aangegeven dat de grond, voor zo ver bij verkoper bekend, niet is 

vervuild en dat verkoper daarbij volledig wordt gevrijwaard. Vervolgens komt 

koper nog voor de levering ter ore dat er mogelijk een sloot is gedempt met 

puin. 

Hoe te handelen ? 

ANTWOORD 

Als verontreiniging wordt vermoed, doet de koper er verstandig de levering uit te stellen. Hij 

zal in overleg moeten gaan met de verkoper om na te gaan of hij bekend is met de gestelde 

verontreiniging. Is de sloot bijvoorbeeld gedempt in de periode dat de verkoper eigenaar was? 

Kan de verkoper hierover informatie verstrekken? 

Omdat de verontreiniging wordt geconstateerd vóór de levering, kan de koper nader 

onderzoek daarnaar laten uitvoeren. Het komt voor dat dan alsnog een ontbindende 

voorwaarde wordt overeengekomen met de verkoper. Blijkt uit het bodemonderzoek dat de 

saneringskosten hoog zijn, dan kan worden afgesproken dat de koper de overeenkomst alsnog 

kan ontbinden, als die kosten boven een bepaald bedrag uitkomen. Blijven de kosten onder 

dat bedrag, dan wordt de koopovereenkomst niet ontbonden. Daarnaast kan de koper aan de 

verkoper vragen om de koopprijs te verlagen, gelet op de extra herstelkosten. Als de koper 

het perceel alsnog wil kopen, dan zal hij er rekening mee moeten houden dat de verkoper zal 

willen dat de koper alle risico’s van de verontreiniging op zich neemt. Ook dit heeft tot gevolg 

dat goed onderzoek moet plaatsvinden.  

Is de verkoper bekend met de verontreiniging, dan moet hij de koper daarover informeren. Dit 

wordt de mededelingsplicht genoemd. De koper moet vervolgens zelf ook onderzoek doen. 

Dit wordt wel de onderzoeksplicht genoemd. Aangenomen wordt dat die onderzoeksplicht 

bestaat als er concrete aanwijzingen zijn voor de koper om nader onderzoek te verrichten. 

De mededelingsplicht van een verkoper gaat boven de onderzoeksplicht van de koper.5 Heeft 

de verkoper bijvoorbeeld verklaard dat er geen vervuiling aanwezig is, dan mag de koper daar 

van uitgaan. Schendt de verkoper de mededelingsplicht, dan kan hij in het algemeen niet aan 

de koper tegenwerpen dat de koper te weinig onderzoek heeft gedaan 

Als de koper besluit om bij twijfel geen onderzoek te doen, dan kan hij achteraf geen beroep 

meer doen op de non-conformiteit van de grond (het niet voldoen aan zijn verwachtingen).6 

De mogelijke schades (zoals kosten voor het laten verwijderen van de vervuilde grond) komen 

dan voor zijn rekening.7 

  

                                                           
5 Hof Amsterdam 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:121. 

6 Artikel 7:17 BW. 

7 Dan mocht de koper al niet meer verwachten dat de grond niet vervuild was. Een beroep op non-conformiteit 

achteraf gaat dan niet meer op.  
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4. Een boerenfamilie D heeft een kavel grond op afstand in eigendom. In de 

eigendomsakte staat vermeld dat de eigenaar van de naastgelegen kavel een 

recht van overpad heeft over deze grond naar de openbare weg. Familie D 

overweegt wegens het overlijden van vader de grond op afstand te verkopen. 

Nu blijkt dat behalve de naastgelegen grondeigenaar nog een derde partij al 

meer dan 10 jaar gebruik maakt van hetzelfde overpad zonder dat dit is 

beschreven. 

Zijn er verplichtingen naar de derde partij ? 

ANTWOORD 

Voor de vraag of er verplichtingen zijn, moet worden nagegaan of er sprake is van een 

gebruiksrecht, bijvoorbeeld een mondelinge afspraak met de derde. Is dat niet het geval, dan 

kan de derde worden verzocht dit gebruik te staken. In een procedure moet de derde bewijzen 

dat hij wel toestemming had om van het perceel gebruik te maken. 

En recht van overpad wordt ook wel een recht van erfdienstbaarheid genoemd. Dit recht kan 

ontstaan door vestiging (bij notariële akte + inschrijving daarvan in het Kadaster) of door 

verjaring.  

Omdat een erfdienstbaarheid door verjaring kan ontstaan als een termijn van 20 jaar is 

verstreken, is het lastig om te bewijzen dat al die tijd gebruik is gemaakt van het recht van 

overpad. Een erfdienstbaarheid wordt niet constant uitgeoefend, dit is anders dan het in bezit 

nemen van een stuk grond niet steeds zichtbaar. De bewijslast rust op degene die stelt dat hij 

gebruik mag maken van het perceel. 

Net als bij de eigendom van een perceel grond, doet het voltooien van de verjaringstermijn 

het recht staan. Het recht moet daarnaast ook worden ingeschreven in het kadaster, wil dit 

ook voor derden kenbaar zijn. 

Als de derde partij meent door vestiging (overeenkomst tussen twee partijen die door een 

notaris bij akte wordt ingeschreven in de openbare registers) het recht van overpad te hebben 

verkregen, dan kan hij mogelijk te goeder trouw zijn hoewel er eigenlijk geen vestigingsakte 

in de openbare registers is ingeschreven.  Als de derde partij meent dat de erfdienstbaarheid 

is gevestigd zonder inschrijving van een notariële akte van vestiging in de openbare registers, 

dan is er geen sprake van goede trouw. De mogelijkheid om dus het recht van overpad te 

krijgen door middel van verjaring ziet op de gevallen waarin zonder dat partijen het beseffen 

inschrijving van de notariële akte van vestiging achterwege blijft dan wel de erfdienstbaarheid 

niet is vermeld in de wel ingeschreven notariële akte.  

Bij deze discussies loont het om het kadaster te raadplegen en onderzoek te laten verrichten 

naar ingeschreven rechten. Percelen worden in de loop van de tijd hernummerd. Het komt 

voor dat ooit een recht is ingeschreven, dat dit recht nog steeds geldt, maar dat dit in latere 

notariële aktes niet is vermeld. Blijkt dan toch sprake te zijn van een recht, dan komt welllicht 

aan de derde alsnog het recht van overpad toe. Het recht rust op een perceel, en gaat bij 

verkoop/rechtsopvolging over op de opvolgende eigenaar.  
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5. Familie E heeft een boerenhoeve in reguliere pacht. In het verleden is op basis 

van een recht van opstal een stal gebouwd door familie E op het gepachte erf. 

De verpachter, een investeringsmaatschappij,  heeft zich als doelstelling 

gesteld dat na 2020 er geen opstallen meer in eigendom mogen zijn welke 

asbest gedekt zijn.  Nu blijkt uit een asbestinventarisatie dat niet alleen het dak 

is bedekt met asbest, maar ook de gevels van de stal asbesthoudend zijn. 

 

Kan de pachter worden verplicht mee te werken aan deze asbestsanering en 

welke gevolgen heeft dit eventueel voor de pachtprijs? 

 

ANTWOORD 

De investeringsmaatschappij is eigenaar/verpachter van de boerenhoeve en de grond. De 

pacht ziet op het gebruiken van deze grond en hoeve door familie E. Het recht van opstal ziet 

op de stal.  

 

Het recht van opstal8 houdt in dat de familie E eigenaar is van de stal ondanks dat deze stal 

duurzaam met de grond van de investeringsmaatschappij verenigd is (het opstalrecht 

doorbreekt de natrekking).9 Familie E heeft dus een beperkt recht op de eigendom van de 

investeringsmaatschappij, maar daarnaast en daardoor het volledige eigendomsrecht van de 

stal (recht van opstal).  

Het vestigen van een recht van opstal moet via een notariële akte. Daarin staan de afspraken 

tussen familie E en de investeringsmaatschappij. Als daarin afspraken zijn opgenomen over 

het wegnemen van (delen) van de stal, dan zal familie E waarschijnlijk mee moeten werken.10 

Indien familie E deze afspraken niet nakomt, kan dit mogelijk aanleiding zijn voor de 

investeringsmaatschappij om het opstalrecht bij deurwaardersexploot op te zeggen.11 

Wanneer het opstalrecht hierdoor eindigt, wordt de stal vervolgens wel weer door natrekking12 

eigendom van de investeringsmaatschappij en kan zij zelf overgaan tot asbestsanering 

(afgezien van de mogelijke vorderingen van familie E wegens schadevergoeding of 

waardevergoeding met betrekking tot de gedane investeringen in de bouw van de stal). Staan 

in de opstalrechtakte geen afspraken opgenomen, dan heeft familie E ten opzichte van de stal 

in beginsel alle bevoegdheden die voor het volle genot van hun recht van opstal nodig zijn.13 

Dat zal inhouden dat zij ook zelf mogen bepalen of ze meewerken aan de asbestsanering.   

                                                           
8 Art. 5:101 BW 

9 Het recht van opstal heeft als doel om gebouwen en werken die duurzaam met de grond verenigd zijn te 

weerhouden van natrekking. De investeringsmaatschappij is dus niet van rechtswege eigenaar geworden van de stal.  

10 Art. 5:102 BW 

11 Art. 5:104 lid 2 jo. 5:87 lid 2 BW (jo. 5:88 BW), waarin een ernstige mate van tekortschieten in de nakoming van 

de andere verplichtingen (dan de betaling van de canon) wordt verlangd.    

12 Art. 5:20 lid 1, sub e BW.  

13 Art. 5:103 BW 
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Ten aanzien van de grond en de hoeve lijkt er in de casus sprake te zijn van reguliere 

hoevepacht.14 De looptijd van reguliere hoevepacht is 12 jaar.15 Bij reguliere pacht is de 

pachter in beginsel gehouden om de verpachter in de gelegenheid te stellen om dringende 

werkzaamheden aan het gepachte, waaronder de asbestsanering gelet op de 

gezondheidsrisico’s geschaard zou kunnen worden,  te laten uitvoeren, onverminderd de 

aanspraken van de pachter tot vermindering van de pachtprijs, ontbinding van de 

pachtovereenkomst en schadevergoeding.16 In het geval de asbest zich dus zou bevinden in 

de hoeve of in de grond dan geldt deze verplichting.  

 

Terzijde: De verpachter mag deze dringende werkzaamhedenechter niet verrichten, zonder 

schriftelijke toestemming van de pachter, of bij diens weigering een machtiging van de 

Grondkamer. De Grondkamer verleent de machtiging slechts, indien de verbetering 

noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van het gepachte en geen zwaarwichtige belangen 

van de pachter zich tegen het aanbrengen van de verbetering verzetten. De Grondkamer kan 

aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen, waaronder op verzoek 

van de pachter (of verpachter) de pachtprijs herzien, indien de asbestsanering daartoe 

aanleiding geeft.17   

 

Met betrekking tot de stal is het wel mogelijk dat er in de pachtovereenkomst of in de 

pachtwijzigingsovereenkomst staat/wordt opgenomen dat familie E moet meewerken aan het 

verwijderen van asbest in de stal. In de pachtovereenkomst of pachtwijzigingsovereenkomst 

wordt dan verwezen naar het recht van opstal. Mogelijk kan een verplichting om mee te werken 

aan de asbestsanering worden gebaseerd op goed pachterschap. Laat familie E vervolgens na 

toestemming te verlenen aan de asbestsanering of om hier aan mee te werken (eventueel na 

een machtiging van de Grondkamer), dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming uit 

hoofde van de pachtovereenkomst.18 In dat geval blijft het recht van opstal wel bestaan, maar 

ontstaat er voor de investeringsmaatschappij als verpachter de mogelijkheid de 

pachtovereenkomst op te zeggen19  of door de rechter te laten ontbinden.20 Daarnaast kan de 

investeringsmaatschappij wegens het tekortschieten van familie in de afspraak tot 

asbestsanering mogelijk schadevergoeding van familie E vorderen.21  

 

                                                           
14 Art. 7:313 lid 1 BW 

15 Art. 7:325 lid 1 BW. 

16 Art. 7:354 lid 1 BW.  

17 Art. 7:354 lid 2 t/m lid 5 BW. Deze bepalingen zijn (met uitzondering van lid 1) van dwingend recht, zodat 

hiervan niet ten nadele van de pachter mag worden afgeweken: art. 7:399 BW.  

18 Art. 6:74 BW jo. 7:347 jo. 3:351/352 BW.  

19 art. 7:370 BW 

20 art. 7:376 BW 

21 Dit omdat de pachtovereenkomst verbintenisrechtelijke werking heeft. In dat geval heeft niet nakoming niet het 

gevolg dat het recht van opstal vervalt en kan worden nagetrokken.  
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Conclusie: Het doel van de investeringsmaatschappij zoals omschreven in de casus ziet op 

hun eigendom. Nu het recht van opstal ziet op de stal in eigendom van familie E, zal deze dus 

niet onder de doelstelling vallen, tenzij er in de overeenkomst van opstal, de 

pachtovereenkomst of de pachtwijzigingsovereenkomst hier afspraken over zijn gemaakt.  
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6. Boer F en boer G hebben een fosfaatmaatschap opgericht met als doel dat boer 

F de fosfaatrechten inbrengt in de maatschap en deze geleidelijk over gaan naar 

boer G. Na 2 jaar heeft boer G een aantal financiële tegenvallers waardoor er 

geen ruimte is voor kapitaalopname door boer F. 

Hoe worden de fosfaatrechten onderling verdeeld in een fosfaatmaatschap? 

 

ANTWOORD 

De fosfaatmaatschap is een personenvennootschap die wordt aangegaan door twee (of meer) 

melkveehouders (vennoten), waarvan in dit geval de ene zijn fosfaatrechten inbrengt en de 

ander deze geleidelijk overneemt. Een fosfaatmaatschap bestaat dus uit ten minste twee 

(rechts)personen. Iedere rechtspersoon behoudt in beginsel zijn fosfaatrechten, omdat deze 

rusten op het bedrijf.22 Fosfaatrechten worden gekwalificeerd als vermogensrechten.23 Dit 

maakt dat de fosfaatrechten overdraagbaar zijn. Boer F en boer G komen in de 

fosfaatmaatschap overeen om dit onderling over te dragen.  De onderlinge verhouding wordt 

bepaald door de tussen hun gesloten overeenkomst.24  

Binnen de personenvennootschap moeten alle vennoten iets inbrengen. Daarbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen: 

- Inbreng van de juridische en economische eigendom; 

- Inbreng van de economische eigendom; 

- Inbreng van het gebruik en genot van een goed.  

 

Het vee/de fosfaatrechten is/zijn in dit geval juridisch en economisch ingebracht in de 

fosfaatmaatschap door boer F.  

 

Het uitgangspunt is dat de vennoten vrij zij om te bepalen hoe zij de jaarlijkse winst of verlies 

delen. Zij mogen niet afspreken dat iemand geen aandeel heeft in de winst. Wel kan een 

vennoot worden uitgesloten van verlies. Om te beoordelen aan wie de fosfaatrechten 

toekomen bij een personenvennootschap moet dus allereerst gekeken worden naar de tussen 

partijen gesloten overeenkomst. Tussen boer F en boer G is er waarschijnlijk een verdeling 

afgesproken. Boer G is na 2 jaar dan gerechtigd in de verhouding zoals vermeld in de 

overeenkomst.25 Boer G kan dus ook aanspraak maken op de fosfaatrechten die hem in 

verhouding van de verdeling toekomen. Het is goed om de afspraken vast te leggen in een 

onderhandse overeenkomst omdat de afspraken ook fiscale consequenties kunnen hebben, 

                                                           
22 Art. 21b lid 1 Meststoffenwet 

23 Art. 3:6 Bw 

24 Ofwel bij het ontbreken van een duidelijke overeenkomst door de redelijkheid en billijkheid. 

25 In de bepaling aangaande de stakingswinstverdeling. 
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de belastingdienst kan anders ook de stelling innemen dat er sprake is van een belaste 

schenking.26  

 

Als er geen afspraak is gemaakt of als de afspraak onduidelijk is, dan wordt er voor de 

aanspraak op de fosfaatrechten gekeken naar de wijze van inbreng van het vee. Het vee is 

immers de basis voor het toekennen van de fosfaatrechten. Als de partijen echter van mening 

verschillen over de uitleg van de bepalingen zal moeten worden gekeken naar de bedoeling 

van partijen en wat zij van elkaar mogen verwachten.27 

 

Het fiscale aspect van de casusvraag wordt door ons niet beantwoord. 

  

                                                           
26 Mr. A Tymersma en mr. A.K. van der Vis, “Aanspraak op fosfaatrechten tussen vennoten in 

personenvennootschappen”, Tijdschrift voor agrarisch recht, 12 december 2019.  

27 Haviltex. 
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7. Kan je privaatrechtelijk afspraken maken zodat de buurman niet gaat klagen of 

zal opkomen tegen jouw bedrijf/bouwplan? 

ANTWOORD 

Dit onder omstandigheden soms toegestaan, maar hier gelden wel enkele strenge eisen voor. 

Het recht op om te komen voor je eigen rechten is immers een grondwettelijk (en 

internationaal) recht.  

Afspreken met de buurman dat hij nooit gaat klagen over jouw bedrijf, of dat hij geen bezwaar 

maakt als jij een vergunning aanvraagt, dat mag. Maakt de buurman vervolgens wel bezwaar, 

ook als je dat hebt afgesproken, dan geldt dat dat bezwaar wordt behandeld. Die afspraak 

staat het maken van bezwaar niet in de weg. Juridisch gezien is dat bezwaar – als het aan de 

wettelijke eisen voldoet – zoals dat heet ontvankelijk. De gemeente zal dat inhoudelijk 

behandelen. 

Vaak staat op het schenden van die afspraak een forse boete. Zo’n afspraak wordt in de 

rechtspraak een monddoodclausule genoemd. Omdat uitspraken vooral gaan over zaken 

waarin de ene partij stelt dat de andere partij die clausule heeft geschonden, doe je er goed 

aan om in ieder geval af te spreken: 

 Op welk concreet (dus in details) plan/project dit betrekking heeft; 

 Op welke rechtsmiddelen (zienswijze, bezwaar/beroep/hoger beroep/verzoeken om 

handhaving) dit betrekking heeft; 

 Een maximale termijn waarbinnen dit geldt; 

 Dat dit notarieel wordt vastgelegd zodat bij vervreemding deze verplichting overgaat 

op de rechtsopvolger(s), en afspreken dat de vervreemder gehouden is om dit beding 

door te leggen aan die opvolger(s). 
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8. Is planschade mogelijk door de nieuwe concept Provinciale 

omgevingsverordening? 

 

ANTWOORD 

Op dit moment niet. De wet regelt welke plannen/besluiten als planschadeoorzaak kunnen 

worden gezien. Die staan in artikel 6.1 van de Wro. Een verzoek om planschade moet binnen 

vijf jaar nadat het plan onherroepelijk is geworden, worden ingediend. Afhankelijk van wie 

het besluit heeft genomen (college van B&W/GS) moet daar het verzoek worden ingediend.  

De provincie Noord-Holland heeft de concept Verordening ter inzage gelegd. Dit geeft geen 

aanspraak op planschade, omdat dit geen planschadeoorzaak is. Dat wordt anders, als de 

verordening is vastgesteld en de regel uit die Verordening die de schade tot gevolg heeft, 

een zogenoemde rechtstreeks werkende regel is. In de Huidige Verordening is alleen  het 

verbod van Wind op Land  een dergelijke rechtstreeks werkende regel. Of de nieuwe 

Verordening ook dergelijke regels bevat, dat moet nog blijken.  
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9. Werkt naburig agrarisch bouwvlak melkveebedrijf belemmerend voor eigen 

bouwvlak? 

 

ANTWOORD 

Dit kan belemmerend werken. Het melkveebedrijf moet zich houden aan het 

bestemmingsplan en de melding/vergunningen die zij bezit. Wil de buurman bijvoorbeeld 

woningen realiseren naast het melkveebedrijf, dan kunnen afstanden voor geur een rol 

spelen. Binnen die afstanden wordt aangenomen dat het daar in principe minder prettig 

wonen is. Hoewel van die afstanden kan worden afgeweken, is van belang dat dit 

gemotiveerd moet. Wil het college bijvoorbeeld een vergunning verlenen voor die 

woningen, en bevinden die woningen zich binnen een geurcirkel van het bedrijf, dan moet 

worden gemotiveerd (en onderbouwd!) dat desondanks bij die woningen én bij het bedrijf 

sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat.  

Als agrariër doe je er verstandig aan om op te letten op ontwikkelingen bij je bedrijf, zodat 

je tijdig daarop kunt inspringen.  

 

 


