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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: 

manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven 

(2016/2141(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 januari 2015 

getiteld "De opkoop van landbouwgrond — Een waarschuwing voor Europa en een 

bedreiging voor agrarische familiebedrijven",  

– gezien de vrijwillige richtsnoeren voor een verantwoord beheer van bodem- en 

landgebruik, visgronden en bossen van de Organisatie voor voedsel en landbouw van de 

Verenigde Naties (FAO) van 12 mei 2012, 

– gezien verzoekschrift nr. 187/2015 aan het Europees Parlement over "De bescherming 

en het beheer van Europese landbouwgrond als gedeelde welvaart", een oproep van een 

aantal middelveldorganisaties tot een duurzaam en rechtvaardig EU-beleid inzake land, 

– gezien de studie over de omvang van de massale opkoop van landbouwgrond in de EU 

(The Extent of Farmland Grabbing in the EU) van de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement1, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-

000/2016), 

A. overwegende dat in 2010 in de EU-27 slechts 2,7% van de bedrijven 50,6% van de 

Europese landbouwgrond in handen had en dat daarentegen in 2012 80% van de 

bedrijven slechts over 12% van de landbouwgrond beschikte; 

B. overwegende dat toegang tot land een mensenrecht is; 

C. overwegende dat grond een steeds schaarser goed is dat niet vermeerderbaar is en 

daarom niet als gewone handelswaar mag worden beschouwd, dat bovendien in 

tweeërlei opzicht bedreigd wordt, namelijk enerzijds door het verlies van 

landbouwgrond als gevolg van bodemverdichting, verstedelijking en 

infrastructuurprojecten, en anderzijds door de concentratie van land in de handen van 

grote landbouwbedrijven en investeerders van buiten de landbouw; 

D. overwegende dat de lidstaten ten behoeve van hun politieke beslissingen op het gebied 

van de handel in landbouwgrond uitvoerige, actuele, transparante en betrouwbare 

gegevens nodig hebben over prijzen en areaal op de markten voor eigendom en pacht 

van grond; 

E. overwegende dat een brede spreiding van de eigendom van landbouwgrond een 

                                                 
1 Studie "The Extent of Farmland Grabbing in the EU' van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

van het Europees Parlement, blz. 24 (PE540.369), 
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essentieel beginsel van de sociale markteconomie is en een belangrijke voorwaarde voor 

de maatschappelijke samenhang van een economie;  

F. overwegende dat voor de landbouw gebruikte grond een rol speelt bij de 

waterhuishouding en het klimaat en bij biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem, 

en ook nu al te lijden heeft van klimaatverandering en bodemerosie;  

G. overwegende dat eigendom de beste voorwaarde is voor een verantwoordelijke omgang 

met grond en een duurzaam grondbeheer, en daarnaast de identificatie en verbondenheid 

bevordert en ertoe bijdraagt dat mensen in landelijke gebieden blijven wonen, en 

overwegende dat de sociaaleconomische infrastructuur van het platteland hierdoor 

wordt beïnvloed en dat er door de scheiding tussen bezit en eigendom een kloof in de 

samenleving dreigt te ontstaan, dat werk en leven aan kwaliteit inboeten en dat het 

risico op verarming toeneemt; 

H. overwegende dat het doel van het Europese landbouwbeleid een multifunctionele 

landbouw is die gekenmerkt wordt door kapitaalhoudende familiebedrijven en 

coöperaties, een brede spreiding van de eigendom en een diverse, met de woonplaats 

verbonden landbouwstructuur met tradities, rechtszekerheid en verantwoordelijkheid; 

I. overwegende dat de concentratie van landbouwgrond tot gevolg kan hebben dat 

arbeidsplaatsen in de landbouw verloren gaan; 

J. overwegende dat de landbouwsector op de jonge generatie is aangewezen om te 

overleven, aangezien de vergrijzing alleen op die manier kan worden tegengegaan en de 

bedrijfsopvolging gewaarborgd kan worden, maar dat het voor jonge boeren en 

beginnende ondernemers uitermate moeilijk is om toegang tot land te krijgen; 

K. overwegende dat de koop- en pachtprijzen voor landbouwgrond in veel gebieden 

inmiddels een dusdanig peil hebben bereikt dat het voor veel landbouwbedrijven uit 

economisch oogpunt ondoenlijk is geworden om gepachte percelen aan te houden of om 

met het oog op het behoud van vitale bedrijven meer grond aan te kopen, daar er 

nauwelijks nog grond te koop is; 

L. overwegende dat het beleid en de subsidies van de EU concentratieprocessen in de hand 

werken, omdat rechtstreekse betalingen per hectare alleen naar grote bedrijven gaan en 

deze middelen de grondprijs helpen opdrijven, waardoor kleine en middelgrote 

ondernemingen van de markt worden uitgesloten;  

M. overwegende dat investeringen in landbouwgrond vooral sinds de financiële en 

economische crisis van 2007 als veilige geldbelegging worden beschouwd en dat 

landbouwgrond door investeerders uit andere sectoren wordt opgekocht en 

grondeigendom ook bij toekomstige inflatie een veilige belegging zal blijven;  

1. verzoekt om instelling van een centraal waarnemingscentrum dat tot taak heeft de mate 

van concentratie van landbouwgrond in de EU, de veranderingen in landgebruik en het 

marktgedrag van eigenaars en pachters te volgen en hierover regelmatig verslag uit te 

brengen; 

2. verzoekt de Commissie een rechtsgrondslag te creëren om ervoor te zorgen dat met 
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regelmaat gegevens van vergelijkbare kwaliteit worden verzameld over de 

pachtbedragen en grondprijzen bij de verkoop van grond en aandelen van 

landbouwbedrijven in alle lidstaten;  

3. zou het nuttig achten een in heel Europa uniforme grondinventaris op te maken waarin 

alle eigendomsrechten en gebruikssituaties met betrekking tot landbouwgrond 

nauwkeurig en volgens de laatste stand van zaken worden opgenomen en op 

begrijpelijke wijze in een algemeen toegankelijke digitale databank worden 

gepresenteerd; 

4. erkent dat herverkaveling met uiteenlopende methodes in het kader van een 

geïntegreerd landbeheer een onontbeerlijk instrument is voor de verbetering van de 

landbouwstructuur en het beslechten van geschillen over landgebruik;   

5.  is van mening dat grondbeleid ertoe moet bijdragen een maatschappelijk  wenselijke 

brede spreiding van grondeigendom te waarborgen, daar deze rechtstreekse gevolgen 

heeft voor de leef- en arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan van alle 

mensen, en herinnert aan de belangrijke sociale functie van grondeigendom die berust 

op het feit dat het verloren gaan van bedrijven en banen tot erosie van de Europese 

boerenlandbouw en plattelandsgebieden leidt en daardoor tot ongewenste structurele 

veranderingen in de hele samenleving; 

6. beveelt de lidstaten aan bij de aankoop van land voorrang te verlenen aan landbouwers, 

juist in tijden waarin niet-landbouwers steeds meer belangstelling krijgen voor de 

aankoop van landbouwgrond;  

7. is van mening dat het grondmarktbeleid ertoe moet bijdragen dat het jonge mensen 

makkelijker wordt gemaakt om zich op de landbouw te richten en dat daarbij verder 

moet worden gegaan dan de in het gemeenschappelijk landbouwbeleid verankerde 

ondersteuning van jonge landbouwers; dringt daarom aan op een brede benadering die 

ertoe bijdraagt dat gekwalificeerde jonge landbouwers en startende ondernemers 

bedrijven kunnen overnemen c.q. opzetten; 

8. roept de lidstaten op om een zodanig grondmarktbeleid te voeren dat de stijging van de 

koop- en pachtprijzen voor landbouwgrond wordt afgeremd; wenst dat deze prijzen 

bovendien worden onderworpen aan een vergunningsprocedure die ook voor fusies, 

opsplitsingen en stichtingen geldt; is van mening dat strengere controle op 

pachtovereenkomsten en een meldingsplicht met sanctiemogelijkheden zinvol zou zijn, 

daar pacht vaak de eerste stap in de richting van aankoop is; 

9. dringt aan op omzetting door de EU van de door alle lidstaten geratificeerde "vrijwillige 

richtsnoeren voor een verantwoord beheer van bodem- en landgebruik, visgronden en 

bossen" van de Organisatie voor voedsel en landbouw van de Verenigde Naties, met het 

doel een duidelijke EU-doelstelling voor de landbouwstructuur te ontwikkelen; 

10. stelt voor om een verplichte verlaging van de rechtstreekse betalingen in te voeren voor 

het deel dat boven het plafond van 150 000 EUR ligt, zoals voorgeschreven in artikel 11 

van Verordening nr. 1307/2013 inzake rechtstreekse betalingen, evenals een verplichte 

verlaging van het deel van de basispremie voor bedrijfseigenaren dat 150 000 EUR 

overschrijdt, en wel met minstens 5%; 
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11. is van mening dat 30% van de rechtstreekse betalingen voor de eerste hectare van een 

bedrijf zou moeten gelden als de voorschriften in artikel 41 en 42 van de verordening 

inzake rechtstreekse betalingen worden nageleefd; 

12. beveelt daartoe aan een voor de hele EU geldende uniforme definitie van het concept 

"actieve landbouwer" vast te stellen die duidelijk gekoppeld is aan het werken op een 

landbouwbedrijf; 

13. roept de Commissie op alle beleidsterreinen te toetsen aan de hand van de vraag of zij 

de concentratie van landbouwgrond in de EU stimuleren of afremmen; 

14. sluit zich aan bij de vaststelling door de Commissie dat land een eindige hulpbron is die 

als gevolg van klimaatverandering, bodemerosie en roofbouw nu al sterk onder druk 

staat en dringt aan op bijzondere bescherming van landbouwgrond met het oog op de 

naleving van de vier Europese fundamentele vrijheden, zodat de lidstaten het verkopen 

en verpachten van landbouwgrond met inachtneming van sociale en milieucriteria 

kunnen regelen; 

15. verzoekt de Commissie een lijst van criteria op te stellen en te publiceren aan de hand 

waarvan de lidstaten duidelijk kunnen zien welke maatregelen ter regulering van de 

grondmarkt in het kader van de vier fundamentele vrijheden van de Europese Unie 

toegestaan zijn;  

16. roept de Commissie op de lidstaten te sensibiliseren wat betreft de bestrijding van 

corruptie in verband met de verkoop van grond en hen hierbij te ondersteunen; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

 

Landconcentratie – een Europees thema 

 

Onderwerpen als landroof en landconcentratie zijn lange tijd geassocieerd met landen op het 

zuidelijk halfrond. Bij nadere beschouwing blijkt evenwel dat de concentratie van 

landbouwgrond al jarenlang ook een Europees thema is. 

 

Van landconcentratie is sprake als het bij de handel in landbouwgrond om areaalcijfers gaat 

die in Europa ongebruikelijk zijn.  

 

Cijfers uit 2010 laten zien dat in de EU-27 al ca. 3% van de landbouwbedrijven 50% van de 

landbouwgrond in handen had en dat in 2012 daarentegen 80% van de bedrijven over maar 

12% van de landbouwgrond beschikte.  

 

De concentratiegraad van landbouwgrond in Europa is vergelijkbaar met de ongelijke 

verdeling van het grondbezit in bijvoorbeeld Brazilië, Colombia en de Filippijnen.  

 

Landbouwgrond is geen gewone handelswaar, want land is niet vermeerderbaar en toegang 

tot land is een mensenrecht. De concentratie van landbouwgrond in de handen van een kleine 

groep actoren heeft verregaande sociale, culturele, economische en politieke consequenties in 

alle lidstaten van de EU.  

 

Net als de concentratie van financieel vermogen leidt een te grote concentratie van 

landbouwgrond tot een kloof in de samenleving, destabilisering van het platteland en risico's 

voor de voedselzekerheid en daarmee voor de doelstellingen van de EU op sociaal en 

milieugebied. 

 

Algemeen gezien is er sprake van een gebrek aan uitvoerige, transparante, actuele, 

betrouwbare en in heel Europa uniforme gegevens over de bewegingen van prijzen en areaal 

op de Europese grondmarkt. Dit geldt zowel voor de verkoop van grond en bedrijfsaandelen 

als voor pachtprijzen. 

 

Gevolgen voor de landbouw in Europa 

 

De koop- en pachtprijzen van landbouwgrond zijn in veel streken in Europa inmiddels tot een 

zodanig niveau gestegen dat het voor veel landbouwbedrijven ondoenlijk is om zichzelf tegen 

het verlies van gepachte percelen te beschermen of grond aan te kopen om te kunnen 

uitbreiden, wat voor het behoud van vitale bedrijven noodzakelijk is. Afgezien van het feit dat 

er nauwelijks grond op de markt is, richten de pachtprijzen zich niet langer naar de potentiële 

landbouwproductie. Dat betekent dat de kapitaaleisen voor veel startende ondernemers te 

hoog en te riskant zijn. 

 

Gevolgen voor de samenleving 

 

 Landconcentratie heeft op het oog in de eerste plaats gevolgen voor landbouwers en 

werknemers in de landbouw. Pas bij nadere beschouwing worden ook de aspecten duidelijk 

die de hele samenleving betreffen.  
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Eigendom is de beste voorwaarde voor een verantwoordelijke omgang met grond en een 

duurzaam landbeheer. Het bevordert de verbondenheid en draagt er aldus toe bij dat mensen 

op het platteland blijven wonen.  

 

Een brede spreiding van de eigendom van landbouwgrond is een essentieel beginsel van de 

sociale markteconomie en een belangrijke voorwaarde voor de maatschappelijke samenhang 

van een economie. Voor de landbouw gebruikte grond vormt niet alleen de onvervangbare 

productiegrondslag voor hoogwaardige levens- en voedermiddelen, maar is ook van bijzonder 

belang voor de waterhuishouding en het klimaat alsmede de biodiversiteit en de 

vruchtbaarheid van de bodem, die ook nu al te lijden hebben van klimaatverandering en 

bodemerosie. 

 

Redenen en gevolgen van de concentratie van landbouwgrond in de EU   

 

Al is het prijsniveau voor landbouwgrond in de lidstaten van de EU verschillend, toch neemt 

de landconcentratie in heel Europa steeds verder toe, met negatieve gevolgen voor de boeren.  

 

Er zijn diverse redenen voor landconcentratie in de EU. Zo vormt de aankoop van grond in 

verband met de stijgende vraag naar levens- en voedermiddelen, duurzame grondstoffen voor 

de brandstof-, de chemische en de textielindustrie en niet-fossiele energiebronnen momenteel 

een van de beste en veiligste beleggings- en winstmogelijkheden voor investeerders in de hele 

wereld.  

 

De aanhoudende lage rente sinds de financiële crisis is een andere oorzaak van de "vlucht in 

reële activa" oftewel grond. Dit betekent dat ook externe investeerders belangstelling hebben 

voor de aankoop van grond. 

 

Behalve door landconcentratie wordt landbouwgrond ook bedreigd door het externe gebruik 

ervan via bijvoorbeeld bodemverdichting, verstedelijking, toerisme en infrastructuurprojecten.  

 

Daarnaast ondersteunen bepaalde beleidsterreinen en subsidies van de EU het streven naar 

expansie van landbouwbedrijven of lokken zij investeerders van buiten de sector naar de 

landbouw. Areaalgebonden rechtstreekse betalingen leiden bijvoorbeeld tot eenzijdige steun 

aan de grootste bedrijven.  

 

Een vergelijkbaar effect hebben steunprogramma's van de EU of de lidstaten die bijvoorbeeld 

niet-fossiele brandstoffen subsidiëren en zo de concurrentie tussen "bord, trog en tank" 

vergroten.  

 

De omvang en het tempo van de landconcentratie zijn alarmerend. Dit geldt met name voor 

landen als Roemenië, Hongarije en Bulgarije. Maar ook in Duitsland, Italië en Spanje is de 

problematiek niet onbekend.  

 

Veel landen hebben het gevaar gezien en proberen de trend met behulp van wetten tegen te 

gaan. Hierbij ontstaat vaak een conflict met een van de vier Europese fundamentele vrijheden: 

het vrije verkeer van kapitaal. Deze fundamentele vrijheid, die terecht in de hele EU geldt en 

ook een verbod op discriminatie van EU-buitenlanders inhoudt, stuit bij de verkoop van 

landbouwgrond op grenzen.  
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Toegang tot landbouwgrond is van essentieel belang 

 

Concentratie van landbouwgrond in de EU heeft gevolgen in alle lagen van de maatschappij 

en voor de actieve landbouwers. Wil de landbouwsector toekomst hebben, is toegang tot 

landbouwgrond voor jonge mensen van bijzonder belang. Hun bereidheid tot innovatie en 

investeringen is namelijk doorslaggevend voor de toekomst van het platteland. Alleen op die 

manier kan de vergrijzing in de landbouw een halt worden toegeroepen en kunnen de 

bedrijfsopvolging en de doelstelling van een multifunctionele landbouw met door eigenaars 

geleide familiebedrijven en coöperaties worden gewaarborgd. 


