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Met deze brief informeer ik u over de gewijzigde tarieven voor de grondkamers.
De grondkamers zijn verantwoordelijk voor de registratie en toetsing van
pachtovereenkomsten. De tarieven (leges) die de grondkamers voor hun
werkzaamheden op grond van het Uitvoeringsbesluit pacht in rekening brengen,
komen niet meer overeen met de gemaakte kosten.
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Een uitvoerige berekening van kostendekkende tarieven heeft voor het laatst in
2007 plaatsgevonden en sindsdien zijn de tarieven via indexatie verhoogd. Ik vind
het nu tijd om de tarieven te actualiseren, omdat de tarieven teveel uit de pas zijn
gaan lopen van de werkelijke kosten. Ik hanteer daarbij het uitgangspunt van
doelmatige en efficiënte uitvoering van taken en kostendekkende tarieven.
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Ik heb de grondkamers en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de organisatie die ten dienste van de grondkamers staat - verzocht de efficiëntie
te verhogen en kostendekkende tarieven te berekenen, zodat de
overheidsbijdrage van circa € 1,5 miljoen per jaar tot een minimum wordt
gereduceerd. Wijzigingen in de organisatie dragen daar voor de helft aan bij. Voor
het overige zijn kostendekkende tarieven berekend op basis van werkelijk bestede
tijd en gemaakte kosten. De tarieven worden per 1 januari 2015 van kracht. De
hoogste tarieven gelden voor diensten die erg complex zijn. Bijvoorbeeld het
uitvoeren van een taxatie is arbeidsintensief. Hetzelfde geldt voor langdurige
pachtovereenkomsten waarvoor extra werkzaamheden moeten worden verricht.
Van deze diensten wordt relatief weinig gebruik gemaakt en deze kosten zijn
eenmalig.
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Een openbare internetconsultatie van het wijzigingsbesluit heeft plaatsgevonden,
waarop belangenpartijen zijn geattendeerd. Hierop is een reactie ontvangen die in
de nota van toelichting bij het besluit is verwerkt. In de bijlage vindt u het besluit
waarmee de grondkamertarieven zijn gewijzigd.

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
Pagina 1 van 1

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
JE

MAINTIENDRAI

Jaargang 2014

415
Besluit van 2 3 september 2 0 1 4 , houdende
w i j z i g i n g van het U i t v o e r i n g s b e s l u i t p a c h t in
v e r b a n d m e t een w i j z i g i n g van de t a r i e v e n van
de g r o n d k a m e r s
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juli
2014, nr. WJZ / 14115823;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Uitvoeringswet grondkamers;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord 30 juli 2014,
nr. W15.14.0251/1V;
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische
Zaken van 17 september 2014, nr. W J Z / 14140670;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Uitvoeringsbesluit pacht wordt gewijzigd als volgt:
A
In artikel 12, eerste lid wordt «€ 89,-» vervangen door «€ 250,-» en
«€ 380,-» vervangen door: € 600,-.
B
In de artikelen 13, 17 en 18 wordt «€ 89,-» vervangen door: € 126,-.
C
Artikel 15 komt te luiden:
A r t i k e l 15
1. Voor de behandeling van:
a. een verzoek als bedoeld in artikel 379, eerste lid, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, of
b. een verzoek tot goedkeuring van de overeenkomst als bedoeld in
artikel 79, eerste lid, van de Wet inrichting landelijk gebied wordt een
recht geheven van € 600,-.
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2. Voor een verrichting van de grondkamers als bedoeld in artikel 77 of
79, derde lid van de Wet inrichting landelijk gebied wordt een recht
geheven van € 600,-.
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In artikel 16 wordt «€ 133,-» vervangen door: € 250,-.

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel ingevoegd:
Artikel 17a
Indien een verzoek tot goedkeuring van een overeenkomst als bedoeld
in artikel 397, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, langs
elektronische weg op de door de grondkamers aangegeven wijze wordt
ingediend, wordt een recht geheven van € 100,-.
ARTIKEL II
Het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt
op grond van artikel 26, zesde lid f vijfde lid
van de Wet op de Raad van State, omdat hel
uitsluitend opmerkingen van redactionele aard
bevat.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 23 september 2014
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma
Uitgegeven de vierde november 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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NOTA VAN TOELICHTING
1. Inleiding
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Dit besluit wijzigt de tarieven van de grondkamers. Los van jaarlijkse
indexatie op grond van artikel 21a Uitvoeringsbesluit pacht zijn de
tarieven voor het laatst herzien bij besluit van 20 oktober 2008 (Stb. 2008,
440). De tarieven die de grondkamers voor hun werkzaamheden op grond
van het Uitvoeringsbesluit pacht in rekening brengen, dekken de
gemaakte kosten niet. Gelet op de veroudering van de huidige tariefstructuur en het financieel tekort is er nu aanleiding voor wijziging van de
tarieven.
2. Tarieven grondkamers
In 2008 zijn de tarieven voor de door de grondkamers te behandelen
verzoeken op grond van de pachtwetgeving herzien met het oog op
kostendekkendheid van die tarieven. Toentertijd was de kostendekkendheid niet volledig en is het tekort slechts verkleind. Sinds de vorige
herziening zijn de kosten gestegen waardoor het tekort verder is
opgelopen. Om te komen tot kostendekkende tarieven is een verhoging
noodzakelijk.
Ten aanzien van de tarieven geldt overeenkomstig het rapport «Maat
houden» en het daarover ingenomen kabinetsstandpunt, dat de kosten
voor het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten
door de grondkamers aan derden kunnen worden doorberekend
(Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407). Volledige doorberekening van
de kosten van de grondkamers voor het behandelen van de verzoeken op
grond van het pachtrecht leidt niet tot dermate hoge tarieven dat dit te
belastend is voor de pachters en verpachters. Juist het variabele tarief,
bedoeld in artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit pacht, houdt rekening met
de totale pachtsom. Verder betreffen de tarieven een eenmalige
handeling. Zo zijn voor bijvoorbeeld een pachtovereenkomst met een
duur van zes jaar alleen leges verschuldigd bij de aanvankelijke
goedkeuring.
Ter bepaling van kostendekkende tarieven is uitgegaan van 19.500
verzoeken per jaar. Dit is het aantal verzoeken dat de grondkamers naar
verwachting in 2015 zullen behandelen. De tarieven voor de verschillende
verzoeken zijn berekend aan de hand van de werkelijk bestede tijd en
gemiddeld gemaakte kosten per type dienst. Dit heeft tot de volgende
wijzigingen geleid. Voor verzoeken ingevolge artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit pacht (goedkeuring van een (ontwerp-) pachtovereenkomst of
herziening van de tegenprestatie) zijn het minimum- en het maximumtarief verhoogd (artikel I, onderdeel A). Voor verzoeken tot taxatie
verkoopwaarde is het vaste tarief verhoogd (artikel 1, onderdeel C). Tevens
zal op basis van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, (nieuw) van het
Uitvoeringsbesluit pacht voor een verzoek tot goedkeuring van een
overeenkomst naar aanleiding van herverkaveling op basis van de Wet
inrichting landelijke gebied een vast tarief worden gehanteerd (artikel I,
onderdeel C). Een vast tarief zal op basis van artikel 15, tweede lid,
(nieuw) van het Uitvoeringsbesluit pacht ook worden toegepast ingeval
partijen nalaten binnen vier weken een pachtovereenkomst op te maken
naar aanleiding van de herverkaveling en de grondkamers dit doen na
afloop van deze periode (artikel I, onderdeel C). Het percentagesysteem
dat eerst werd toegepast op een dergelijk verzoek en verrichting van de
grondkamers leidde tot een tarief dat in de meeste gevallen veel lager was
dan de daarmee samenhangende kosten van de grondkamer. Met het
vaste tarief wordt aangesloten bij de werkelijke kosten voor deze
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verzoeken en verrichtingen. Voor verzoeken ingevolge artikel 16 (nieuw)
van het Uitvoeringsbesluit pacht (machtiging) is het vaste tarief verhoogd
(artikel 1, onderdeel D). Tevens wordt voor verzoeken langs elektronische
weg als bedoeld in artikel 17a (nieuw) Uitvoeringsbesluit pacht het tarief
op € 100 gezet (artikel I, onderdeel E). Als resultaat van de digitalisering
liggen de kosten voor deze verzoeken lager. Voor de overige verzoeken
stijgt het tarief met 26% (artikel I, onderdeel B).
3. Regeldrukparagraaf
Dit besluit heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig
buiten de definitie van regeldruk.
Nederland kent ongeveer 68.000 actieve agrarische bedrijven (in 2012).
Bedrijven die land, een hoeve of bedrijfsgebouw pachten kunnen met de
tariefsverhoging worden geconfronteerd. Dit zijn vooral melkvee- en
akkerbouwbedrijven. De tarieven die de grondkamers in rekening brengen
komen voor rekening van de pachter danwel verpachter; afhankelijk van
wat zij onderling hebben afgesproken. In de praktijk is het meestal de
pachter die betaalt. Uitzondering hierop zijn de kosten voor de verzoeken
onder artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit pacht
(artikel 1, onderdeel C) die in principe gedragen worden door de landinrichtingscommissie, de verpachter en niet door de pachter. De groep van
verpachters is zeer divers. Deze bestaat onder meer uit particulieren,
terreinbeherende organisaties, banken, kerken en overheden.
4. Consultatie
Het ontwerp van het besluit is ter consultatie op internet geplaatst. Er is
een reactie binnengekomen die niet leidt tot wijziging van het ontwerpbesluit. In betreffende reactie worden nog vragen bij de kostenstijging en de
rol van de Grondkamers gesteld en wordt voorgesteld de uitvoeringskosten te halveren.
Om te komen tot kostendekkende tarieven is een verhoging noodzakelijk. De werkelijk gemaakte kosten worden gedekt door deze verhoging.
De kosten worden voor een deel door een aantal procesversnellingen en
organisatieveranderingen teruggebracht. In 2014 worden de uitvoeringskosten met € 0,5 miljoen teruggebracht. Desondanks blijft er een tekort
bestaan. Vandaar de bij dit besluit voorgestelde wijzigingen.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
5. A.M. Dijksma
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