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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1675/2008, ingediend door Alexander Karakachanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "Bulgarian Green Party/BulgarianGreens", over zogeheten "land 
swapping" en corruptie in Bulgarije

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener verwijst naar een aantal gevallen van "land swapping" (ruil van grond) in Bulgarije, 
waarbij aantrekkelijke staatsgrond wordt geruild met minder waardevolle grond van particulieren 
die nauwe banden hebben met de regering. Deze aantrekkelijke en potentieel toeristische 
gebieden liggen doorgaans aan de Zwarte Zee of in bergachtige gebieden en zijn in veel gevallen 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Indiener wijst erop dat de waarde van deze "land swapping" 
3 à 4 miljoen euro bedraagt, een bedrag dat de Bulgaarse staatskas zodoende is misgelopen door 
vriendjespolitiek en corruptie. Aangezien het Bulgaarse grondwettelijk hof derden niet de 
mogelijkheid biedt in beroep te gaan bij de hoogste administratieve rechtbank, zijn indieners 
mogelijkheden op nationaal niveau zeer beperkt. Hij verzoekt derhalve het Europees Parlement 
de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het probleem van de ruil van grond en bos werd in juli 2008 en in februari 2009 door de 
Commissie naar voren gebracht in de periodieke verslagen over Bulgarije in het kader van het 
mechanisme voor samenwerking en toetsing. De Commissie is op de kwestie ingegaan in de 
context van de verslaglegging over maatregelen die zijn gericht op het voorkómen en bestrijden 
van corruptie op lokaal niveau (ijkpunt 5). 

In het verslag van juli 2008 heeft de Commissie vastgesteld dat de ruil van grond en bos een van 
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de terreinen is waar het risico van corruptie groot zou kunnen zijn en heeft een beroep gedaan op 
de Bulgaarse autoriteiten om dit probleem aan te pakken. 

Naar aanleiding van het verslag van juli 2008 hebben de Bulgaarse autoriteiten een actieplan 
aangenomen (september 2008) dat een reeks concrete maatregelen bevat als antwoord op de 
belangrijkste kwesties die in het verslag werden genoemd. Hierdoor zou Bulgarije vooruitgang 
kunnen boeken met betrekking tot de ijkpunten van het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing. In hun actieplan pleitten de Bulgaarse autoriteiten er onder andere voor om de wet op 
de gemeentegronden en de wet op het bosbeheer zodanig te veranderen dat landruil verboden 
zou worden en om een mechanisme in te stellen voor het toezicht op de verkoop van staatsgrond. 

In het verslag van februari 2009 heeft de Commissie nota genomen van de amendementen op 
bovengenoemde Bulgaarse wetten, die erop zijn gericht om misbruik van de ruil van grond en 
bos te verbieden. Deze amendementen zouden op 1 februari 2009 (bos) en 1 maart 2009 (grond) 
in werking treden. 

Ondanks de vooruitgang op wetgevingsgebied komen er bij de Commissie berichten binnen die 
erop duiden dat het mogelijke misbruik van de ruil van grond en bos nog steeds doorgaat. Door 
ngo's is de kritiek naar voren gebracht dat er pogingen worden gedaan om de toepassing van de 
wet te omzeilen. 

De Commissie heeft geen directe bevoegdheid inzake de betreffende wetgeving. Zij is echter van 
mening dat de praktijk van de ruil van grond en bos tot het risico van corruptie zou kunnen 
leiden en op zijn beurt een mogelijk risico met zich mee kan brengen met betrekking tot de 
activiteiten van de georganiseerde misdaad. Hoewel de Commissie in dit soort kwesties geen 
directe bevoegdheid heeft, stelt zij er belang in dat de wetgeving wordt aangepast om mogelijk 
misbruik te voorkomen in de context van het mechanisme voor samenwerking en toetsing, dat 
erop gericht is om de resterende tekortkomingen in het gerechtelijk apparaat, de corruptie en de 
georganiseerde misdaad in Bulgarije aan te pakken. De Commissie zal daarom nauwlettend 
blijven volgen of de wetten effectief worden uitgevoerd en waar nodig nader contact opnemen 
met de Bulgaarse autoriteiten over de kwestie in het algemeen. De Commissie kan echter niet 
reageren op individuele signalen of gevallen omdat zij daartoe niet bevoegd is.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 8 oktober 2010.

Indiener verwijst naar een aantal gevallen van "land swapping" (ruil van grond) in Bulgarije, 
waarbij aantrekkelijke staatsgrond wordt geruild met minder waardevolle grond van particulieren 
die nauwe banden hebben met de regering. Deze aantrekkelijke en potentieel toeristische 
gebieden liggen doorgaans aan de Zwarte Zee of in bergachtige gebieden en zijn in veel gevallen 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Indiener wijst erop dat de waarde van deze "land swapping" 
3 à 4 miljoen euro bedraagt, een bedrag dat de Bulgaarse staatskas zodoende is misgelopen door 
vriendjespolitiek en corruptie. Aangezien het Bulgaarse grondwettelijk hof derden niet de 
mogelijkheid biedt in beroep te gaan bij de hoogste administratieve rechtbank, zijn indieners 
mogelijkheden op nationaal niveau zeer beperkt. Hij verzoekt derhalve het Europees Parlement 
de zaak op te nemen.

De Commissie is op de hoogte van de zaken die door indiener naar voren worden gebracht; ruil 
van bosgronden van particulieren voor bosgronden in bezit van de staat en de hierop volgende 
wijziging van de bestemming van bosland naar bouwland. De Commissie heeft vernomen dat 
Bulgarije in januari en september 2009 maatregelen heeft genomen om een halt toe te roepen aan 
de wettelijke mogelijkheden om bosland te ruilen en de bestemming van bosland te wijzigen, en 
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dat de Bulgaarse openbare aanklager in deze zaak een serie strafrechtelijke onderzoeken heeft 
ingesteld. 

In antwoord op ontvangen klachten onderzoekt de Commissie momenteel of de inmiddels 
ongeldig verklaarde Bulgaarse regels inzake de ruil van bosland en de hierop volgende wijziging 
van de bestemming van bosland naar bouwland voor ondernemingen een voordeel hebben 
opgeleverd dat kan worden beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Staatssteun verleend zonder 
melding aan en goedkeuring door de Commissie in de zin van artikel 108, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, moet worden beschouwd als illegale staatssteun. 
Uitzondering op de aanmeldingsverplichting kan bestaan op basis van een generieke vrijstelling, 
verleend door de Commissie in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 994/98 van 7 mei 
1998 van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale maatregelen1, of 
als het gaat om staatssteun die al bestond op de datum van toetreding van Bulgarije tot de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 
22 maart 1999 waarin gedetailleerde nadere bepalingen zijn opgenomen voor de toepassing van 
artikel 93 van het EG-Verdrag2, zou de Commissie Bulgarije normaalgesproken moeten 
gebieden een einde te maken aan deze illegale staatssteun wanneer deze niet in overeenstemming 
is met de regels van de interne markt overeenkomstig de bepalingen in artikel 107, lid 2 en 3 van 
het VWEU. 

Conclusies

De zaken die indiener aanhangig heeft gemaakt, vereisen een complexe beoordeling. In dit 
stadium van de beoordeling kan de Commissie geen uitspraak doen over de waarschijnlijke 
uitkomst.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 26 oktober 2011

Zoals de Commissie in haar vorige mededeling heeft vermeld, onderzoekt zij momenteel of de 
inmiddels buiten werking gestelde Bulgaarse regels inzake de ruil van bosland en de hierop 
volgende wijziging van de bestemming van bosland naar bouwland voor ondernemingen een 
voordeel hebben opgeleverd dat kan worden beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De Commissie 
onderzoekt met name of het feit dat er geen actualisering heeft plaatsgevonden van de 
coëfficiënten die gebruikt worden bij de berekening van de administratieve prijzen van de 
hierboven genoemde transacties, leidt tot perceelprijzen die te sterk afwijken van de 
marktprijzen. Als dat het geval zou zijn, zou dat een voordeel opleveren voor de bij de grondruil 
betrokken particuliere partijen.

Op 29 juni 2011 besloot de Commissie een formele onderzoeksprocedure te openen 
(overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU) om na te kunnen gaan of de 
ruilovereenkomsten in overeenstemming zijn met de communautaire regels inzake staatssteun. 
Het openen van een formele onderzoeksprocedure biedt geïnteresseerde derde partijen de 
mogelijkheid om commentaar te leveren op de te beoordelen maatregelen. De Commissie loopt 
niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek.

                                               
1 PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
2 PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.



PE428.060v03-00 4/4 CM\882112NL.doc

NL

In dit stadium kan de Commissie niet uitsluiten dat particuliere ondernemingen die hun bosland 
tegen openbaar bosland hebben geruild uit hoofde van de tot 2009 geldige Bulgaarse wet, 
mogelijk een selectief economisch voordeel hebben behaald met deze ruil. Dit voordeel lijkt met 
name te hebben bestaan in de gevallen waarin de in particulier bezit terechtgekomen openbare 
stukken land gelegen waren op zeer aantrekkelijke locaties, terwijl de in openbaar bezit 
terechtgekomen particuliere stukken land gelegen waren in meer afgelegen gebieden. Bovendien 
werd naar verluidt de status van een aantal in particulier bezit terechtgekomen openbare percelen 
overeenkomstig de planologische voorschriften verhoogd van bosland naar bouwland. Deze 
statusverhoging heeft de waarde van de percelen mogelijk nog verder omhoog gedreven.

Het besluit van de Commissie werd op 16 september 2011 bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie1. Geïnteresseerde partijen werden gevraagd om voor 16 oktober 2011 hun 
opmerkingen aan de Commissie te doen toekomen.

In het onderzoek van de Commissie worden de algemene voorschriften voor grondruil in 
Bulgarije geanalyseerd om vast te stellen of dit systeem voor de begunstigde ondernemingen een 
selectief economisch voordeel heeft opgeleverd dat gefinancierd werd uit overheidsmiddelen. 
Als de Commissie van mening is dat de ruilovereenkomsten een verborgen subsidie met zich 
mee hebben gebracht, dient zij te beoordelen of dergelijke steun verenigbaar is met de 
communautaire regels inzake staatssteun.

De Commissie zal haar formele onderzoek op basis van de ontvangen opmerkingen en haar 
eigen beoordeling afsluiten met een definitief besluit over de vraag of de maatregelen al dan niet 
staatssteun zijn in de zin van artikel 107, lid 1, van het VWEU. Als de Commissie tot de 
conclusie komt dat er sprake is van staatssteun, zal zij beslissen of de steun verenigbaar is met de 
interne markt. Als de Commissie tot de conclusie komt dat er in het geval van de grondruil in 
Bulgarije sprake was van onverenigbare steun, zal zij Bulgarije gelasten de onverenigbare steun 
van de begunstigden terug te vorderen, tenzij dit in strijd zou zijn met een algemeen beginsel van 
de Europese wetgeving. De begunstigden zullen vervolgens verzocht worden om het bedrag van 
de ontvangen staatssteun samen met de toepasselijke rente terug te betalen aan de 
staatsbegroting. 

Indiener heeft ook de kwestie van mogelijke staatssteun in de ruil van landbouwgrond ter sprake 
gebracht. Ook naar deze zaak hebben de diensten van de Commissie een voorlopig onderzoek 
ingesteld. Daar de Bulgaarse wettelijke bepalingen voor de ruil van landbouwgrond verschillen 
van die voor de ruil van bosgrond, kan de Commissie met de uitkomst van het onderzoek naar de 
ruil van bosgrond niet vooruit lopen op haar oordeel over de ruil van landbouwgrond.

Het door de Commissie ingestelde onderzoek naar staatssteun staat los van de strafrechtelijke 
onderzoeken in Bulgarije met betrekking tot de ruilovereenkomsten. In januari 2009 heeft de 
Bulgaarse regering de ruil van bospercelen verboden. Bij het toezien op de vooruitgang in 
Bulgarije bij de hervorming van de rechterlijke macht, de bestrijding van corruptie en de strijd 
tegen de georganiseerde misdaad, binnen het mechanisme voor samenwerking en toetsing, houdt 
de Commissie ook de kwestie van "land swapping" in de gaten.

                                               
1 PB C 273 van 16.9.2011, blz. 13.


