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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 92/2010, ingediend door Klaus Fuchs (Duitse nationaliteit), 
gesteund door 775 medeondertekenaars, over vermeend misbruik van 
ruilverkavelingswetgeving om grond te onteigenen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de autoriteiten in Baden-Württemberg de ruilverkavelingswetgeving 
misbruiken om percelen grond goedkoop aan te kopen of te onteigenen teneinde deze voor 
andere doeleinden te kunnen gebruiken. Volgens indiener grijpen de autoriteiten de 
uitbreiding van een autosnelweg (A8) aan om een ruilverkaveling door te voeren van een 
gebied waar reeds een dergelijke ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Volgens de 
autoriteiten is de ruilverkaveling noodzakelijk "ter verbetering van de productie- en 
arbeidsomstandigheden in de land- en bosbouw". Volgens indiener is er in het betrokken 
gebied nog slechts één landbouwer en hebben de autoriteiten de noodzaak van verkaveling 
nooit concreet gestaafd. Indiener deelt mee dat in eerste instantie gesproken werd van een 
betrokken gebied van 25 hectare voor de uitbreiding van de snelweg, maar dat er nu in 
werkelijkheid sprake is van de herinrichting van een gebied van ca. 1000 ha. Indiener meent 
dat het zijns inziens oneigenlijke gebruik van de ruilverkavelingswetgeving een inbreuk vormt 
op het ook door de Europese Unie gegarandeerde recht op eigendom. Hij verzoekt om een 
onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Juridische geschillen in verband met grondeigendom en ruilverkaveling vallen uitsluitend 
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onder de werkingssfeer van het burgerlijk recht van de lidstaten. In dit verband wordt in 
artikel 345 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaald dat dit 
Verdrag de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laat. Dit artikel biedt de 
lidstaten feitelijk de mogelijkheid om de regeling van het eigendomsrecht op hun grondgebied 
vast te stellen.

Aangezien de lidstaten dus bevoegd zijn op het gebied van de specifieke kwesties die door 
indiener aan de orde zijn gesteld, worden deze kwesties op behoorlijke wijze behandeld door 
de bevoegde Duitse gerechtelijke en/of administratieve instanties. De Commissie is niet 
bevoegd om op dit gebied maatregelen te treffen.


