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Deze white paper ‘Grond geërfd, wat nu?’ is bedoeld voor 
personen die (landbouw)grond hebben geërfd of gaan erven en 
voor personen die de nalatenschap van hun grond goed willen 
regelen voor hun erfgenamen. Bij het erven van gronden moet 
een aantal zaken namelijk goed worden georganiseerd en 
vastgelegd. 

GOED GEREGELD
We willen er in ons dagelijks leven natuurlijk niet te veel mee bezig 
zijn, maar toch is het verstandig om bij leven een aantal zaken goed 
te regelen die betrekking hebben op uw nalatenschap. Het is een 
geruststellend idee zeker te weten dat nabestaanden niet achterblij-
ven met allerlei ingewikkelde vraagstukken en sores die u had 
kunnen voorkomen.

Voor nabestaanden die te maken krijgen met het erven van grond is 
het prettig om goed inzicht te hebben in de mogelijkheden en 
daarop een verstandige beslissing te nemen.

SAMENVATTING
Het erven van onroerende zaken als grond is niet zo eenvoudig als 
het in nalatenschap krijgen van bijvoorbeeld geld of sieraden. Erft u 
een stuk land, dan krijgt u te maken met veel meer regelgeving en 
wetten dan waar u waarschijnlijk op rekent. U betaalt wellicht erfbe-
lasting, maar u bent ook vermogensbelasting in box 3 over de 
geërfde grond verschuldigd. Los van het feit dat u waarschijnlijk niet 
precies weet hoeveel de grond waard is, is de kans reëel dat u het 
vereiste bedrag niet zomaar kunt betalen aan de fiscus. Het kan in 
dat opzicht soms aantrekkelijker zijn om de grond te verkopen. Aan 
de andere kant kan het op langere termijn juist voordeliger zijn de 
grond te behouden en (tijdelijk) te verpachten. Er zijn veel mogelijk-
heden, maar wat is wijsheid?

Deze white paper ‘Grond geërfd, wat nu?’ probeert u wegwijs te 
maken in de hoeveelheid regels en mogelijkheden op het gebied van 
het erven en het in bezit krijgen van grond.

INLEIDING
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OVER ERVEN
Het wettelijk erfrecht geeft precies aan wie wat van een ander 
kan erven. In hoofdlijn wordt de bloedlijn gevolgd. Dat wil 
zeggen dat wie het dichtste bij familie is van een overledene 
als eerste aan bod komt als erfgenaam. De belangrijkste 
uitzondering hierop is de getrouwde partner of geregistreerd 
partner van de overledene. De wet zegt daarover dat de langst-
levende de hele erfenis onder zijn hoede krijgt, maar dat er 
een niet direct opeisbare vordering ontstaat van de kinderen 
op de langstlevende. Dit wil dus zeggen dat de partner wette-
lijk een belangrijk streepje voor heeft op andere erfgenamen. 
Dat streepje voor geldt niet alleen voor de hoogte van de 
erfenis, maar ook voor de erfbelasting die betaald moet wor-
den. De langstlevende partner heeft een vrijstelling van maar 
liefst € 650.913,- en gaat pas boven dit bedrag erfbelasting 
betalen (peildatum 2019). De vrijstelling bij een erfenis voor 
kinderen ligt op€ 20.616,-. Erft u van een oom, tante, sui-
keroom, broer of zus dan is de vrijstelling nog sneller bereikt 
en moet u dus erfbelasting betalen. Via de link ziet u de 
vrijstellingen in een tabel weergegeven.

WOZ
WET WAARDERING 
ONROERENDE ZAKEN
is een wet die de bepa-
ling, vaststelling en 
verstrekking van de 
waarde van in Neder-
land gelegen onroeren-
de zaken regelt ten 
behoeve van het he�en 
van belasting. 

WAT IS DE GROND WAARD?
Als de grond is aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting 
(OZB) dan is er een WOZ-waarde vastgesteld. Als nieuwe 
eigenaar van de grond betaalt u het eigenarendeel van deze 
OZB. Landbouwgrond is vrijgesteld van OZB, mits de grond 
bedrijfsmatig agrarisch wordt gebruikt. Er is dan geen 
WOZ-waarde vastgesteld. Er is geen centrale registratie waarin 
de waarde van landbouwgrond is geregistreerd. Het is dus niet 
eenvoudig om snel de waarde van de geërfde grond te achter-
halen. Voor onder andere de bepaling of er erfbelasting ver-
schuldigd is, gaat de Belastingdienst uit van de marktwaarde 
van het onroerend goed. Bronnen om de marktwaarde bij 
benadering te kunnen bepalen, zijn bijvoorbeeld transacties 
uit de omgeving die u kunt raadplegen via het Kadaster. 

OZB
ONROERENDEZAAK-
BELASTING
is in Nederland een 
belasting die gemeen-
ten he�en van eigena-
ren en gebruikers van 
onroerende zaken.

DE ERFENIS
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GROND TAXEREN
Om een goede indicatie van de marktwaarde van de grond te 
krijgen, kan een rentmeester / taxateur deze voor u taxeren. 
De taxateur bepaalt wat de marktconforme prijs van grond is. 
Hij doet dit bijvoorbeeld door te kijken naar welke prijs andere 
grondeigenaren in de omgeving vragen voor hun grond die te 
koop staat of hebben verkocht. Daarbij houden taxateurs 
rekening met de ligging, de grootte en de mogelijkheden van 
de kavel. Ook kijkt de taxateur naar het geldende bestem-
mingsplan en naar andere factoren die de prijs van de grond 
kunnen beïnvloeden. Valt een stuk grond bijvoorbeeld onder 
de Natuurschoonwet (NSW) dan zijn er fiscale voordelen te 
behalen. Banken en de Belastingdienst erkennen een taxatie 
uitgevoerd door een taxateur die is geregistreerd in het Neder-
lands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

NSW
DE NATUUR-
SCHOONWET
is een Nederlandse 
belastingwet die fiscale 
voordelen en subsidie-
mogelijkheden regelt 
voor eigenaars, vrucht-
gebruikers en erfpach-
ters van landgoederen. 
De wet is bedoeld om 
landgoederen in stand 
te houden. Een land-
goed komt in aanmer-
king als een aaneenge-
sloten gebied van 
minstens 5 hectare 
voor minstens
30 procent uit bos of 
andere natuur bestaat.

PRIJZEN
AKKERBOUWLAND
EN GRASLAND
Het Kadaster maakt bij agrarische grond onderscheid in 
akkerland en grasland. Akkerland is gemiddeld 21 procent 
duurder dan grasland.

De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in 
Nederland is over de afgelopen drie jaar (peil 2015 t/m 2017): 
€ 57.500,-. De gemiddelde prijs van een hectare grasland is 
over de afgelopen drie jaar € 53.000,- en akkerland € 63.940,-

De prijs van de grond is sterk afhankelijk in welk landbouw-
gebied de grond ligt. Nederland is opgedeeld in veertien 
landbouwgebieden. De gemiddelde prijs per gebied verschilt 
aanmerkelijk. Zo ligt de prijs van agrarische grond in het 
gebied IJsselmeerpolders tussen de € 100.000,- en 
€ 130.000,- per hectare en is bijvoorbeeld grasland in het 
gebied Veenkoloniën en Oldambt (Drenthe en ZO-Groningen) 
aanzienlijk goedkoper met een prijs tussen de € 40.000,- tot 
€ 50.000,- per hectare.

GRONDWAARDE

White Peaper Erfgoed_online_Print.indd   5 18-01-19   11:02



6

WAT MAG U WEL EN
NIET MET UW GROND?
Wanneer u grond erft en daar zelf gebruik van wilt maken, bent 
u gebonden aan het bestemmingsplan voor de grond. Helaas 
kunt u de grond niet elke bestemming geven die u maar wilt, 
ook al is het uw grond. Daarnaast zijn er per gemeente grote 
verschillen met wat wel en niet mag met de grond.

BESTEMMINGS
PLAN
Een bestemmings-
plan beschrijft wat er 
met de ruimte in een 
bepaalde gemeente 
mag gebeuren. 
Bijvoorbeeld welk 
gebruik en welke 
bebouwingsmogelijk-
heden van de gron-
den zijn toegelaten. 
De gemeente toetst 
ieder bouwplan op 
het bestemmings-
plan.

ALLE GROND HEEFT
EEN BESTEMMING
Een stuk grond met een agrarische bestemming heet land-
bouwgrond. Landbouwgrond mag gebruikt worden voor 
agrarische doeleinden, zoals het telen van groenten, fruit of 
andere gewassen. Ook mag er vee gehouden worden op 
landbouwgrond.

Ieder stukje grond heeft een bestemmingsplan, zo ook land-
bouwgrond. De bezitter van een stuk grond heeft zich te 
houden aan het bestemmingsplan. Wanneer het bestem-
mingsplan van uw grond bijvoorbeeld wonen is, dan mag u het 
alleen gebruiken voor woondoeleinden. Landbouwgrond heeft 
een agrarische bestemming: dit wil zeggen dat er veelal niet 
gebouwd mag worden op landbouwgrond. Om die reden is 
landbouwgrond vaak veel goedkoper dan bouwgrond. 
Wilt u bijvoorbeeld een stalling bouwen dan moet u een bouw-
blok aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of 
het mogelijk is een vergunning te verlenen voor een bouwblok. 
Wanneer de vergunning verleend is, mag u op dit bouwblok 
bouwen. Niet iedere gemeente verleent hier zomaar een 
vergunning voor. Landbouwgrond met een bouwblok is daar-
om veelal duurder en wordt hoger getaxeerd.

BESTEMMING
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VERPACHTEN VAN GROND
Gaat u de geërfde grond niet verkopen of zelf gebruiken dan is 
verpachten een goede mogelijkheid. Als u (de verpachter) 
landbouwgrond in gebruik geeft aan een ander (de pachter) 
waarvoor hij een tegenprestatie moet leveren, bijvoorbeeld het 
betalen van een geldbedrag, dan is er sprake van pacht. 
Verpachten lijkt op huur, maar is wel aan meer voorwaarden 
gebonden. Pachtregelgeving is alleen van toepassing als de 
grond bedrijfsmatig gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld door 
een landbouwbedrijf. Verpachten aan een particulier is niet 
mogelijk. Er is dan sprake van huur; in dat geval gelden de 
bepalingen voor huur.

Als u een stuk land verpacht, moet u een pachtovereenkomst 
opstellen. Is de grond groter dan 1 hectare, dan moet u deze 
overeenkomst indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). De Grondkamer toetst vervolgens de 
pachtovereenkomsten aan de geldende wet- en regelgeving.

DE GRONDKAMER
De Grondkamer toetst 
elke pachtovereen-
komst aan de wet. 
Daarbij wordt onder 
andere gekeken naar de 
pachtprijs en naar de 
andere verplichtingen 
in de pachtovereen-
komst. Er zijn vijf 
Grondkamers, die elk 
bestaan uit een voorzit-
ter, een secretaris en 
een aantal leden die 
deskundig zijn op het 
gebied van grond- en 
pachtzaken. Zij komen 
elke maand bij elkaar 
om de aanvragen te 
beoordelen.

DE PACHTKAMER
De pachtkamer is 
onderdeel van de recht-
bank en oordeelt over 
geschillen rond pacht- 
overeenkomsten. De 
pachtkamer bestaat uit 
een rechter, de kanton-
rechter-voorzitter en 
twee deskundige leden. 

VERPACHTEN
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DE DRIE BELANGRIJKSTE 
PACHTVORMEN
Er zijn drie veelvoorkomende vormen van pacht, elk met 
eigen regels. Deze pachtvormen hebben betrekking op 
het bedrijfsmatig gebruik van de grond.

1. HECTARE PACHT
Wilt u grond verpachten met een oppervlakte van 1 hectare 
(10.000m2) of kleiner, dan is toetsing bij de Grondkamer niet 
nodig. U bent vrij om een pachtovereenkomst te sluiten met 
de andere partij, waarin u afspraken maakt over pachtbetalin-
gen, looptijd en rechten en plichten met betrekking tot de 
grond. 

ZELF PACHT-
OVEREENKOMST 
OPSTELLEN
Wilt u zelf een pachto-
vereenkomst opstel-
len? Zorg dan dat in 
elk geval onderstaan-
de gegevens in het 
contract staan:

• naam- en adres-
gegevens van ver-
pachter en pachter;

• pachtprijs per 
hectare of per jaar;

• in gangs- en 
einddatum; 
looptijd;

• kadastrale gegevens 
en oppervlakte 
pachtobject;

• handtekening 
verpachter en 
pachter;

• uw relatienummer, 
BSN of KvK-
nummer.

Een getekend exem-
plaar levert u binnen 
twee maanden na de 
ingangsdatum in bij de 
Grondkamer voor een 
toetsing. 

PACHTVORMEN
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2. REGULIERE PACHT
De reguliere pacht geeft pachters de meeste bescherming. 
Deze vorm nam de laatste jaren in populariteit af. Reguliere 
pacht levert vaak niet het meest op voor uw grond, omdat 
deze vorm verbonden is aan maximale pachtprijzen, maar kan 
u wel meer zekerheid geven. De pachtovereenkomst gaat u 
aan voor een periode van minimaal zes jaar. Dat is wettelijk 
bepaald. Langer mag, maar dan moeten pachtduur en eindda-
tum duidelijk in de overeenkomst vermeld staan.

BELANGRIJKE REGELS REGULIERE PACHT 
De overeenkomst valt onder het continuatierecht, wat bete-
kent dat de overeenkomst automatisch voor zes jaar wordt 
verlengd. Dit geldt overigens niet als:
• de pachtovereenkomst is afgesloten voor een door de 

Grondkamer goedgekeurde kortere periode;
• de verpachter volgens de regels heeft opgezegd.

Belangrijke regels waar u rekening mee moet houden bij het 
aangaan van een reguliere pachtovereenkomst:
• De Grondkamer moet de overeenkomst toetsen en goed-

keuren.
• De pachtprijs is aan een maximum pachtprijs gebonden.
• De pachtovereenkomst wordt automatisch met zes jaar 

verlengd als er niet volgens de regels is opgezegd (continu-
atierecht).

• De pachter heeft aan het einde van de pacht recht op een 
vergoeding voor aangebrachte verbeteringen (melioratie-
recht).

• Een pachter kan partner of familieleden in zijn plaats als 
pachter of als medepachter instellen (indeplaatsstellings-
recht en recht op medepacht).

• Wilt u de verpachte grond verkopen, dan bent u verplicht 
deze als eerste bij de pachter aan te bieden (voorkeurs-
recht), tenzij een veilige verpachter de grond koopt.

VEILIGE
VERPACHTER
De koper is een veilige 
verpachter als hij 
voordat de levering 
plaatsvindt schriftelijk 
aan de pachter ver-
klaart dat de pachter 
onder dezelfde voor-
waarden mag blijven 
pachten en dat hij het 
gepachte niet voor 
eigen gebruik opeist.

PACHTVORMEN
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PACHTPRIJS REGULIERE PACHT
Reguliere pacht heeft een prijsdrukkend e�ect op de waarde 
van de grond. Dat komt mede, omdat de pachtprijs elk jaar 
opnieuw wordt vastgesteld. De hoogte van de pachtprijs is 
gerelateerd aan het opbrengend vermogen van de grond. Dat 
is de verwachte omzet die te behalen is met de grond op basis 
van gegevens van voorgaande jaren. De prijs is dus niet altijd 
marktconform.
De pachtprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met het veranderper-
centage, vastgesteld door de Rijksoverheid. Deze indexatie 
hoort van rechtswege te gebeuren. Het kan voorkomen dat dit 
niet gedaan is. Wanneer de grond nooit opnieuw is geïn-
dexeerd, kan de pachtprijs plots veel hoger uitvallen. Hiervoor 
kan de verpachter een verzoek tot herziening van de pacht-
prijs indienen.

OPZEGGEN REGULIERE PACHTOVEREENKOMST
Zowel pachter als verpachter kunnen de pachtovereenkomst 
uiterlijk een jaar voor het einde van de looptijd opzeggen. Dit 
gebeurt met een aangetekende brief of exploot. Als de pachter 
deze opzegging niet wil, dan moet hij dat binnen zes weken 
laten weten en daarbij de redenen aangeven. Bij een conflict 
beslist de pachtkamer van de rechtbank (kantonrechter).

ZELFSTANDIG 
Eigenaren geven 
duidelijk de voorkeur 
aan de geliberaliseer-
de pacht, omdat ze 
dan zelf afspraken 
kunnen maken over 
pachtprijs en duur van 
de overeenkomst. 
Bij reguliere pacht 
geldt wel een 
prijstoets voor de 
pachtprijs die door-
gaans veel lager ligt 
dan bij geliberaliseer-
de pacht. In de lopen-
de discussie over een 
nieuwe Pachtwet is 
dat een van de vele 
twistpunten tussen de 
organisaties van 
pachters en verpach-
ters.

PACHTVORMEN
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3. GELIBERALISEERDE 
PACHT
Waar reguliere pacht aan veel regels is gebonden, is de gelibe-
raliseerde pacht een veel vrijere vorm. Deze vrije nieuwe 
pachtvorm (invoering september 2007) is om deze reden ook 
een steeds populairdere vorm en een goede manier om grond 
bijvoorbeeld van jaar tot jaar te verpachten.

BELANGRIJKE REGELS GELIBERALISEERDE 
PACHT
De grootste verschillen met de reguliere pacht zijn: 
• Pachter en verpachter bepalen zelf de pachtprijs. Er is geen 

prijstoets mits de pachtperiode zes jaar of korter is.
• De pachtperiode is vrij af te spreken.
• Partijen kunnen de pachtvoorwaarden zelf bepalen.
• Aan het einde van de pachtperiode is de grond weer vrij. Er 

geldt geen automatische verlenging.
• Goed toe te passen ter bevordering van de vruchtwisseling.
• De pachter is vrij in de keuze van de pachter.
• Bij geliberaliseerde pacht gelden het continuatierecht, het 

indeplaatstellingsrecht, het recht op medepacht en het 
voorkeursrecht niet.

Wel moet, net als bij de reguliere pacht, de Grondkamer de 
pachtovereenkomst toetsen. Het pachtcontract moet daar 
binnen twee maanden na ingangsdatum binnen zijn.

OPZEGGEN GELIBERALISEERDE PACHT
Omdat het continuatierecht niet geldt bij geliberaliseerde 
pacht eindigt de pachtovereenkomst op de afgesproken 
datum. Er wordt dus niet automatisch verlengd.

GELIBERALISEERDE 
PACHT STEEDS 
POPULAIRDER
Het areaal regulier 
gepachte landbouw-
grond is in 2017 met 
bijna 16.000 hectare 
gedaald (-6 procent) 
tot 251.000 hectare. Al 
jarenlang neemt het 
reguliere pachtareaal 
af; vanaf 2007 met in 
totaal meer dan 
120.000 hectare. In dat 
jaar (2007) is de gelibe-
raliseerde pacht inge-
voerd. De kortlopende 
vorm daarvan (con-
tractduur van zes jaar 
of minder) ontwikkelde 
zich sterk: in tien jaar 
tijd is het areaal in 2017 
uitgekomen op ruim 
100.000 hectare. 

PACHTVORMEN
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Wat het meest raadzaam is te doen met geërfde grond is van 
veel factoren afhankelijk. Hoeveel hectare is het object, wat is 
de huidige verkoop- en pachtprijs, welk soort pachtcontract 
rust er op de grond en wat is de looptijd? Hieronder staan 
vier veelvoorkomende voorbeelden en de aanbevolen acties.

VOORBEELD 1 | GEËRFDE GROND VERKOPEN
Hendrik woont in hartje Amsterdam waar hij een atelier heeft. 
Van een oudtante erft hij 5 hectare bouwland in Limburg. 
Hendrik is geboren en getogen in Amsterdam en heeft totaal 
geen kennis van en binding met het buitengebied. Hij wil dit 
deel van de van de erfenis verkopen. Waar moet hij beginnen?

De notaris die de afwikkeling van de erfenis verzorgt, adviseer-
de hem contact op te nemen met een rentmeester. Via inter-
net vindt hij een klein rentmeesterskantoor actief in het Lim-
burgse. Na afstemming over de bemiddelingscourtage heeft 
Hendrik kadastrale informatie van het perceel naar de rent-
meester gemaild. De rentmeester heeft een bezoek gebracht 
aan het perceel en het gebruik van het perceel geïnventari-
seerd. Uit de inventarisatie blijkt dat de pachtovereenkomst 
recent is geëindigd en de grond vrij verkocht kan worden. De 
geadviseerde verkoopprijs viel Hendrik niet tegen. Naar aanlei-
ding van aanbiedingen van de grond op verschillende websites 
heeft er zich een koper gemeld bij de rentmeester. Na een 
pittige onderhandeling heeft de rentmeester overeenstem-
ming met de koper bereikt. De rentmeester heeft voor Hendrik 
de koopovereenkomst opgesteld en zorg gedragen voor de 
afwikkeling bij de notaris.

VOORBEELDEN
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VOORBEELD 2 | GEEN BOER MEER
  OP HET LAND
Van een oom erft Herman 20 hectare grond. Het stuk land was 
altijd in gebruik door de buurman van zijn oom, maar die is 
onlangs gestopt met zijn boerderij. De buurman had een 
reguliere pachtovereenkomst met zijn oom. Waar loopt Her-
man tegen aan en wat moet hij doen?

Hij krijgt advies van een bevriende rentmeester. De rentmees-
ter stelt dat de buurman geen bedrijfsmatig boer meer is, 
hierdoor is er geen sprake meer van pacht maar van huur. 
Doordat de grond niet meer bedrijfsmatig wordt gebruikt, 
wordt Herman geconfronteerd met onroerendezaakbelasting. 
Dit loopt voor 20 hectare aardig in de papieren. Volgens de 
rentmeester kan de overeenkomst ontbonden worden, omdat 
de buurman geen boer meer is. Herman laat zich begeleiden 
door zijn rentmeester bij de opzeggingsprocedure en het 
contracteren van een nieuwe gebruiker. 
In goed overleg met de buurman is het gebruik van de grond 
beëindigd. Maar wat nu? Herman heeft zelf geen middelen de 
grond te bewerken. Toch heeft Herman geen behoefte de 
grond te verkopen en het geld op de bank te zetten. Helemaal 
niet met de lage rente van tegenwoordig! De rentmeester stelt 
voor de grond te verpachten aan een agrariër. Ze besluiten de 
landbouwgrond geliberaliseerd te verpachten voor een perio-
de van zes jaar. Deze pachttermijn is bewust gekozen. Het 
geeft de pachter de gelegenheid te investeren in de grond en 
hiervan meerdere jaren te profiteren. Voor Herman geldt met 
deze termijn nog net geen wettelijke maximale pachtprijs. Een 
win-win situatie voor boer, grond en eigenaar dus. 
Samen hebben Herman en de rentmeester besloten de gron-
den per inschrijving aan te bieden om zo alle boeren in de 
regio de gelegenheid te geven hun interesse kenbaar te ma-
ken. Er is veel interesse. Maar liefst vijftien boeren hebben een 
bieding uitgebracht. Herman heeft uiteindelijk gekozen voor 
een akkerbouwer uit de buurt. Zijn rentmeester heeft de 
contractuele afwikkeling geregeld en int jaarlijks de pacht. 
Herman heeft er geen omkijken meer naar.

VOORBEELDEN
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VOORBEELD 3 | LANGDURIG 
  VERPACHTE GROND
Jasmine is getrouwd met Henk. Haar vader is tien jaar geleden 
gestorven en nu haar moeder onlangs ook op 92-jarige leeftijd 
is overleden, erft zij een stuk grond. Het betreft een groot stuk 
aaneengesloten landbouwgrond met een oppervlakte van 10 
hectare. De grond is al vele jaren in de familie. Haar vader heeft 
er tot 1980 zijn agrarische bedrijf gehad. Nadat hij wegens 
lichamelijke klachten het bedrijf niet kon voortzetten en er zich 
geen overnamekandidaat aandiende, heeft hij de grond in 
reguliere pacht gegeven aan een melkveebedrijf. Een contract 
is daarvoor nooit opgesteld. Ook bij het overgaan van het 
bedrijf van vader op zoon zijn er geen afspraken over het 
grondgebruik gemaakt.

Om een beeld te krijgen van de waarde van de grond en welke 
acties ze moet ondernemen, neemt Jasmine contact op met 
een rentmeester. Deze beoordeelt de situatie en komt tot de 
conclusie dat er een reguliere pachtsituatie is ontstaan en dat 
het melkveebedrijf nog dezelfde pachtprijs betaald als destijds 
afgesproken met vader. Hoog tijd om de afspraken te actuali-
seren en contractueel vast te leggen! 
De pachtprijs uit de jaren ’80 loopt ver uit de pas met de 
huidige pachtprijzen. Van rechtswege wordt jaarlijks de pacht-
prijs herzien met en door de Rijksoverheid vastgesteld percen-
tage. Dit is echter nooit gebeurd. Er zijn meerdere opties om 
de pachtprijs te bepalen. De rentmeester heeft gekozen de 
pachtprijs opnieuw vast te laten stellen door de Grondkamer. 
Deze prijs is belangrijk, omdat er met de huidige pachter een 
contract moet worden opgesteld. De nieuwe pachtprijs is 
vastgesteld ter hoogte van de maximaal toelaatbare pachtprijs 
op basis van de pachtnormen. Dit is flink hoger dan de huidige 
pachtprijs uit de jaren ‘80. 
Vervolgens stelt de rentmeester de reguliere pachtovereen-
komst op waarin alle afspraken contractueel worden vastge-
legd. De overeenkomst is goedgekeurd door de Grondkamer. 
Daarmee is de kous af? Nee, jaarlijks moet de pachtprijs 
geïndexeerd worden. Om dit niet uit het oog te verliezen heeft 
Jasmine besloten het beheer van de grond door de rentmees-
ter te laten doen.

VOORBEELDEN
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VOOBEELD 4 | LANDBOUWGROND VERKOPEN 
 UIT EEN OPENGEVALLEN 
 NALATENSCHAP
De twee broers Rob en Ruud en een zus Roelien erven samen 
een perceel landbouwgrond van 15 hectare van hun vader. Hun 
moeder is al enkele jaren eerder overleden. Roelien wil haar 
aandeel wel verkopen aan haar broer Rob of de pachter van 
het perceel, een biologische melkveehouder uit de buurt. Ze 
kan het geld goed gebruiken voor de studie van haar dochter. 
Ze heeft geen idee of het mogelijk is haar aandeel te verkopen 
en hoe ze dit kan regelen.

Roelien heeft haar vraag bij een rentmeester neergelegd. De 
rentmeester legt haar uit dat ze haar aandeel kan verkopen, 
mits haar broers hiervoor toestemming geven. Wettelijk is 
deze toestemming noodzakelijk, omdat een opengevallen 
nalatenschap wordt gezien als een bijzondere gemeenschap. 
Een deelgenoot in een opengevallen nalatenschap mag niet 
zelfstandig zijn aandeel (ook niet aan een andere deelgenoot) 
overdragen. Daar is dus toestemming voor nodig van alle 
deelgenoten. Dus Roelien mag niet zelfstandig de grond 
verkopen en moet toestemming van Rob en Ruud hebben.
Roelien wil haar aandeel uiteindelijk verkopen aan de pachter. 
Helaas geven de broers van Roelien haar hier geen toestem-
ming voor, omdat ze een slechte relatie hebben met de pach-
ter en geen bemoeienis met hem willen.
Wat kan Roelien doen? Haar rentmeester stelt voor het per-
ceel landbouwgrond op te laten splitsen in drie gelijke delen. 
Zo gezegd zo gedaan. De rentmeester heeft het perceel ge-
taxeerd en een concrete opdeling van de landbouwgrond in 
drie gelijkwaardige delen gemaakt en dit bij de broers neerge-
legd. Een perceel landbouwgrond is goed op te splitsen. Bij een 
woning en/of boerderij is dat lastiger. De broers hebben 
ingestemd met het voorstel. De rentmeester heeft voor de 
verdere afwikkeling met de notaris en het Kadaster gezorgd. 

VOORBEELDEN
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BRONNEN
▶ www.saltusbeheer.nl

▶ www.kadaster.nl

▶ www.cbs.nl

▶ www.wetten.overheid.nl

▶ www.belastingdienst.nl

CONTACT
Saltus Beheer B.V.
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
038 - 422 77 69
Mail: info@saltusbeheer.nl
Website: www.saltusbeheer.nl

Het erven, in eigendom hebben en in beheer geven van grond is 
aan veel regels gebonden. Erft u een stuk grond, dan kunt u daar 
niet zomaar alles mee doen wat u zou willen. Het is verstandig om 
te kijken wat de grond waard is en hoe u zo min mogelijk financiële 
en onderhoudslasten van de grond hebt. Ga na welke contracten of 
andere afspraken er op de grond rusten, wanneer deze verlopen en 
wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot de grond. 
Wanneer u zaken niet goed regelt dan kunt u daar voor lange tijd 
aan vastzitten met de nodige nadelen van dien. Denk aan hoge 
belastingaanslagen, omdat de grond niet bedrijfsmatig in gebruik 
is of een pachtcontract waarin een veel te lage pachtprijs is afge-
sproken. Voor goed en deskundig advies laat u zich hierin begelei-
den door een erkende rentmeester als Saltus Beheer.

CONCLUSIE
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