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Pacht
Pacht is een overeenkomst waarbij de ene
partij, de verpachter, zich tegenover de
andere partij, de pachter, verbindt om
een onroerende zaak of een gedeelte
daarvan in gebruikt te verstrekken tegen
een geldelijke vergoeding ter uitoefening
van de landbouw. De exploitatie van een
manegebedrijf of een pensionstalling
geldt niet als een landbouwactiviteit en
valt niet onder pacht.
Een paardenfokkerij die bedrijfsmatig
wordt geëxploiteerd en gericht op het
voortbrengen van een agrarisch product, is
wél agrarisch van karakter. De hippische
ondernemer die een paardenfokbedrijf
exploiteert zal dus daadwerkelijk onroerende zaken kunnen pachten in de zin van
de pachtwetgeving. De rechtsgevolgen
hiervan kunnen zeer vergaand zijn. Ook
als er geen schriftelijke overeenkomst is,
maar een mondelinge afspraak waarin
bovenstaande elementen zitten, kan dit
door de rechter gezien worden als een
pachtovereenkomst. De bescherming van
de rechten van een pachter gaan behoorlijk
ver. Het is dus zaak dat partijen goed
opletten en afspraken duidelijk vastleggen.
Dit laatste heeft er mee te maken dat naast
de tekst van de overeenkomst ook de
uitleg hiervan wordt meegenomen. Dit
laatste geschiedt op basis van het zogenaamde ‘Haviltexarrest’. Dit arrest houdt

Paarden, huur en pacht
Welke rechtsbescherming heeft een paardenhouder wanneer hij een
manege, pensionstalling of land huurt? Het Burgerlijk Wetboek
onderscheidt op het gebied van huur drie soorten regimes met
betrekking tot bebouwd onroerend goed. In de eerste plaats is er de
huur van woonruimte. Op de tweede plaats de huur van
middenstandsruimte en als derde de huur van overige bebouwde
onroerende zaken. In dit artikel beperk ik mij tot het derde
huurregime, waaronder een manege of een pensionstalling valt.
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