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Samenvatting
Deze studie onderzoekt hoe de grondmarkt in Europa vandaag onder druk komt
te staan, waardoor de toekomst van onze
landbouw bedreigd wordt. Twee gelijktijdig
optredende fenomenen - de toe-eigening
van grond en een schaalvergroting - maken
de toegang tot grond voor jonge, toekomstige boeren en kleine producenten in Europa
steeds moeilijker.
De kritieke situatie waarin onze landbouwsector zich vandaag bevindt uit zich in de
volgende verschijnselen: de afname van
beschikbare landbouwgronden, de concentratie van gronden in handen van te grote
en te gespecialiseerde ondernemingen, de
stijgende grondprijzen, het verdwijnen van
boerderijen, een moeilijke overname van
landbouwbedrijven door de jongere generatie, het concurrentievermogen dat gericht
is op rendement en niet op de autonomie
van bedrijven, een verlies aan biodiversiteit,
overconsumptie van water en verschillende
soorten verontreiniging, bodemaantasting
en verslechtering van de luchtkwaliteit, …
Deze problemen vormen niet enkel een bedreiging voor de landbouwsector, maar ook
voor ons recht op voedsel en onze onafhankelijke voedselvoorziening.
Onder de verschillende factoren die rechtstreeks bijdragen tot de druk op
grondbezit rekenen we het beleid ter ondersteuning van de agro-industrie en
het op productie gerichte model. Het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
en de subsidies die hierdoor verleend worden, bevoordelen uitdrukkelijk de grote ondernemingen en zetten de kleine boerderijen buiten spel. Tussen 2003 en 2010 daalde
het aantal boerderijen met een oppervlakte
van minder dan 10 hectare (ha) in Europa
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bijvoorbeeld met een kwart. Tegelijkertijd
nemen de landbouwbedrijven van meer
dan 50 ha in totaal 7 miljoen ha in, oftewel
de oppervlakte van Ierland. Het heersende
model van intensieve, industriële landbouw
bemoeilijkt zo een democratisering van
de toegang tot grond en de vestiging van
nieuwe landbouwers.
In België, waar de grondprijzen de laatste
decennia bijzonder sterk gestegen zijn, is
er niet enkel interesse in het gebruik van
landbouwgronden voor industriële of recreatieve doeleinden. Het is vooral de verstedelijking die verantwoordelijk is voor de snelle
artificialisatie van de bodem en de verdwijning van landbouwgronden. De stedelijke
uitbreiding is bijzonder sterk in België en
brengt een belangrijk ruimtegebruik met
zich mee: meer dan 600m2 woonruimte per
inwoner, dat is 2 tot 3 maal zoveel als het
gemiddelde in onze buurlanden. De prijsverschillen tussen gronden die uitsluitend
bestemd zijn voor landbouw en gronden die
bebouwd mogen worden zijn groot, en dragen rechtstreeks bij tot de grondspeculatie.
Bijgevolg is de prijs van landbouwgronden
in 10 jaar tijd verdrievoudigt.
De toegang tot grond is bijzonder moeilijk geworden voor wie zich als landbouwer
wil vestigen, maar niet afkomstig is uit
het landbouwersmilieu. Men wordt dan
geconfronteerd met een ondoorzichtige
grondmarkt, en een huurstelsel dat niet
meer werkt door het bestaan van een informele markt. Bijgevolg is er geen prijsplafond meer, zijn er minder gronden
beschikbaar voor familiebedrijven en moeten landbouwers zwaardere financiële inspanningen leveren, waardoor ze kwetsbaarder en minder flexibel zijn.

Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen en om een gemakkelijke toegang tot
grond in Europa en in België te bevorderen,
baseert deze studie zich op de Richtsnoeren
voor een grondbeleid, die werden aangenomen door het Comité voor voedselzekerheid
in de wereld in mei 2012. Deze Richtsnoeren
roepen de staten op tot “het bevorderen
van de naleving van het recht op grond en
de eerlijke toegang tot gronden, viswaters
en bossen”1. Ze moedigen de invoering van
een actief overheidsbeleid aan en richten
in het bijzonder de aandacht op bevolkingsgroepen die benadeeld worden als het
aankomt op de toegang tot grond, zoals
kleine boeren, kandidaat-landbouwers en
vrouwen. Meer algemeen heeft deze studie
ook ten doel om onze eigen houding ten opzichte van grondrechten en het begrip privébezit in vraagt te stellen, en een andere
aanpak te belichten, zoals het concept van
gemeenschappelijk goed.
België heeft verschillende beleidsinstrumenten ter beschikking. Zo kan de erkenning van grondrechten leiden tot beter een
beheer en ontsluiting van overheidsgronden, en daarnaast de verdeling en het beheer van alle gemeenschappelijke bezittingen mogelijk maken.
De regulering van de grondmarkt dient
rekening te houden met het algemeen belang en moet leiden tot meer transparantie.
Tot slot begunstigen rechtstreeks overheidsingrijpen (belastingen, recht van voorkoop,
grondkredietbank, hervorming van de pachtovereenkomst) en andere actieve beleidslijnen (ruimtelijke ordening) de uitvoering van
1

CSA, 38ste (speciale) zitting, « Vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord beheer van bodemgebruik, visserij en bosbouw in de
context van de nationale voedselzekerheid » (CSA 2012/38/2), Rome,
11 mei 2012, http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf/

een eerlijker grondbeleid. De invoering van
een eerste Waalse Landbouwwetboek opent
nieuwe perspectieven, in de mate dat de
uitvoeringsbesluiten coherent blijven met
het 1ste artikel van het Wetboek dat verwijst
naar een landbouwbeleid dat “de verwezenlijking van het recht op voldoende voedsel”
bevordert. Daarom “moedigt het Waalse
Gewest het behoud van een landbouw aan
die in familieverband plaatsvindt, op menselijke maat gebeurt, rendabel is en banen
creëert.” Daarnaast beoogt ze “de evolutie
naar een ecologisch intensieve landbouw.”
De politieke beleidsmakers blijven een
sleutelrol spelen om een beter grondbeleid in Europa en België te ontwikkelen, en
om een volledige herziening van het huidige grondstelsel te onderzoeken. Ook de
drijvende kracht en de rijke ervaring van
het maatschappelijke middenveld kunnen
nieuwe perspectieven bieden. De stijging
van het aantal burgerinitiatieven - sociale financiëringscoöperaties, stedelijke
landbouw, testruimtes voor landbouw - om
het prangend probleem van de toegang tot
grond in Europa aan de kaak te stellen,
bewijst de groeiende belangstelling voor
het probleem. Plaatselijke acties kunnen
een probleem aan de kaak stellen en tot
concrete stappen leiden in de ontwikkeling van een ander landbouwmodel, maar
ze moeten zich kunnen verankeren in een
grootschalige hervorming van het systeem
om tot een definitieve verandering van het
model, in het voordeel van kleinschalige
landbouw, te kunnen leiden.
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Inleiding
Grond heeft een drievoudige functie:
Enerzijds is het onmisbaar collectief erfgoed, daarnaast heeft het een sociaal en
identiteitsverlenend karakter, en ten slotte
is het een handelswaar. Grond is dus zowel
een gemeenschappelijk en publiek goed
als een handelswaar. Al deze vraagstukken
zijn nauw met elkaar verweven en getuigen
van de veelzijdige bestemming van het platteland. De toegang tot en het gebruik van
grond wordt vaak betwist, met name om de
belangrijkste maatschappelijke functies, zijnde voedselproductie en huisvesting. Het is
een voortdurende strijd tussen particuliere
en algemene belangen2.
De toegang tot land geeft gestalte aan de
ongelijke machtsverhoudingen tussen het
agro-industriële model dat steeds meer
land inpalmt, en de kleinschalige landbouw
die niet anders kan dan zich hiernaar schikken. Volgens een recente verslag3 moeten
de kleine boerderijen, die verantwoordelijk
zijn voor het grootste gedeelte van de wereldwijde voedselproductie, zich vandaag
tevreden stellen met minder dan een kwart
van alle landbouwgronden op de planeet, en
zelfs minder dan een vijfde indien we China
en Indië buiten beschouwing laten. Vooral
in het Zuiden “verklaart de concentratie
van grond in de handen van diegenen met
voldoende geld of macht waarom het aantal boerderijen en boeren zo snel daalt. De
overgrote meerderheid van de boerenfamilies hebben tegenwoordig minder dan twee
hectare landbouwgrond, en dit aandeel blijft dalen. Als er niets wordt gedaan om deze
2

3
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Q.Hecquet, « Se réapproprier le droit pour retrouver une prise sur
l’usage du foncier », Passerelle : la terre est à nous ! Pour la fonction
sociale du logement et du foncier, résistances et alternatives, 2013,
pp. 156 en s.
GRAIN, « Op zoek naar grond : de kleine boeren voeden de wereld
met minder dan een kwart van alle landbouwgronden », 2014.

trend te keren, zal de wereld niet meer in
staat zijn om in haar eigen voedingsbehoeften te voorzien” 4.
De toegang tot land gaat ons allemaal aan.
Het is een belangrijke voorwaarde om de
honger en de armoede te kunnen bestrijden, om de productie van voldoende hoogwaardige voedingsmiddelen te verzekeren
en om de levensstandaard op het platteland
te verbeteren. De garantie van het recht op
voeding is onmisbaar voor de verwezenlijking van een zelfstandige voedselvoorziening voor alle volkeren. Uit diverse verslagen van Olivier de Schutter5, de speciale
rapporteur inzake het recht op voedsel, en
andere aanbevelingen van de FAO6 blijkt het
belang van veilige en adequate toegang tot
grond voor kleine boeren, herders, veehouders en inheemse bevolkingsgroepen om
de voedselsystemen te verbeteren.

Op basis van de vrijwillige richtsnoeren inzake ruimtelijke ordening kan een nationaal beleid worden ontwikkeld voor België.
Tot slot zullen burgerinitiatieven en andere

lokale protestacties in de schijnwerpers
worden gezet met het oog op een betere
toekomst voor de landbouwsector.

De verontrustende verschuivingen inzake
grondbezit die zich momenteel voordoen
in Europa, stemmen tot nadenken over het
heersende model van agro-industrie dat
leidt tot de ondergang van de kleine boerderijen. Nadat de verschillende problemen
m.b.t. landbouwgronden die zich in de voorbije decennia hebben voorgedaan in kaart
zijn gebracht op mondiaal, Europees en
Belgisch niveau, wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken. Vervolgens zal deze studie
onderzoeken welke instrumenten en hefbomen er bestaan om de rechten op eigendom en toegang tot grond te hervormen.
4
5

6

GRAIN & La Via Campesina, Persbericht van 18 juni 2014.
O. De Schutter « Accès à la terre et droit à l’alimentation », Rapport
van de speciale rapporteur inzake het recht op voedsel gepresenteerd op de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
[A/65/281], 21 oktober 2010.
CSA, 38ste (speciale) zitting, « Vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord beheer van bodemgebruik, visserij en bosbouw in de
context van de nationale voedselzekerheid » (CSA 2012/38/2), Rome,
11 mei 2012, http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf/
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I Schaalvergroting
ten nadele van kleine
landbouwers

1 Een wereldwijde strijd om landbouwgronden
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Land is een eindige hulpbron. Naarmate de
vraag naar grond stijgt, verhoogt de druk op
deze hulpbron. Ook de concurrentie tussen
de verschillende gebruiken van land neemt
toe. De plantaardige landbouwproductie
bezet al 11% van alle land op het aardoppervlak. De oppervlakte van dit landbouwareaal is in de laatste 50 jaar met 12% gestegen7. De vraag naar landbouwproducten
kan alleen nog maar stijgen, onder druk
van de bevolkingsgroei en het toenemende
gebruik van biobrandstoffen in de Verenigde
Staten, de Europese Unie, Brazilië en elders. Bovenop dit alles komt de overconsumptie, die vandaag de dag nog steeds
toeneemt in de geïndustrialiseerde landen.
Momenteel kan nog aan die vraag voldaan
worden door intensieve landbouwpraktijken

Het landgebruik verschilt aanzienlijk in verschillende landen en delen van de wereld.
Voor elk product dat we gebruiken, gebruiken we eigenlijk ook al het “inbegrepen”
land. Het gaat dan om de grond die nodig
was bij het productieproces van eindproduct in kwestie. De hoeveelheid gronden die
wereldwijd verhandeld worden is gestegen
op gelijke tred met de toename van de internationale handel in landbouwproducten.
In 2007 bevond 40% van de “bodemvoetafdruk” van Europa8 – de oppervlakte
landbouwgrond en graasland die nodig is
om aan de Europese vraag te voldoen - zich

7

8

FAO, « L’état des ressources en terres et en eau pour l’alimentation
et l’agriculture dans le monde – Gérer les systèmes en danger »,
2011, http://www.fao.org/docrep/015/i1688f/i1688f00.pdf .

die bijdragen tot bodemdegradatie, wat dan
weer een bedreiging voor de biodiversiteit
en milieuvervuiling met zich meebrengt.

Europa gebruikt 9 700 km² land per persoon, oftewel 44% meer dan
het eigen landoppervlak. Een Europeaan gebruikt gemiddeld 1,3
hectare (ha), terwijl een Chinees of Indiër het met 0,4 ha doet.

in andere delen van de wereld, waarvan
sommige er niet in slagen te beantwoorden aan de basisvoedselbehoeften van de
eigen bevolking. Feit is dat de geïndustrialiseerde landen heel wat meer gebruiken
dan hun eigen deel. De oppervlakte die
gebruikt wordt in elk stadium van het productieproces verschilt sterk naargelang het
eindproduct. Op wereldniveau is het de productie van vlees en andere producten van
dierlijke oorsprong die een belangrijke impact heeft, vooral vanwege de veevoeders9.
Deze toegenomen zoektocht naar grond
om ons verbruik te verzekeren vertaalt zich
vaak in de rechtstreekse of onrechtstreekse
toe-eigening van gronden in het buitenland, dikwijls in de vorm van “landroof”10.
Dit verschijnsel, dat de laatste tijd sterk is
toegenomen, doet zich voor wanneer gemeenschappen of individuen de toegang verliezen tot grond die ze voorheen gebruikten
en zo hun bestaansmiddelen bedreigd zien,
omdat de grond in handen komt van externe
investeerders - of het nu gaat om leden van
een binnenlandse elite, grote bedrijven
uit het binnen- of buitenland, overheden,
beleggingsfondsen, …11 De productie van
biobrandstoffen, die zeer ernstige gevolgen
heeft voor het milieu en het sociale leven,
is aangewezen als de voornaamste oorzaak
voor de landroof die de laatste jaren in de
zuidelijke landen plaatsvindt12. De financiële
crisis van 2007/2008 - en het uiteenspatten
van de speculatieve zeepbel (subprimes)
- heeft financiële actoren op de grond- en
voedselmarkt getroffen die voorheen betrekkelijk gespaard bleven van speculatie.
9

Les Amis de la Terre Europe, « Terres volées - Comment la surconsommation en Europe alimente les conflits fonciers dans le monde »,
2013, http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/ressourcereport.pdf .
10 Volgens FIAN International is toe-eigening een fenomeen waarbij men een stuk grond bestemd voor commerciële/industriële
landbouwproductie in bezit neemt, waarvan de oppervlakte “disproportioneel” is ten opzichte van andere landbouwgronden in de
streek. Deze definitie is niet zozeer gericht op de oneerlijke praktijken die gepaard gaan met de verwerving van de gronden, maar
onderlijnt veeleer de negatieve gevolgen op de verdeling van het land
en de toegang tot middelen voor de lokale bevolking, nu en in de
toekomst.
11 T. Feodoroff, « Quelques clés de lecture pour comprendre et analyser l’accaparement des terres », L’Accaparement des Terres,
Planète (pas) à vendre, Possibles Zomer 2013 Vol. 36 nr. 3 http://
redtac.org/possibles/files/2013/10/AT_article1_Tfeodoroff.pdf
12 Delvaux et al., « Ruée vers les terres. Quelles complicités belges
dans le nouveau Far West mondial », 2013.

De overconsumptie en het binnenlands en
handelsbeleid van Europa zijn niet meer
houdbaar, te beginnen bij de plannen inzake
het gebruik van biobrandstoffen. Al deze
zaken spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het probleem.
De bronnen op aarde zijn niet onuitputbaar, en de wereldwijde consumptie blijft
toenemen. Onze toegang tot grond stuit op
fundamentele fysieke grenzen. Deze wereldwijde druk op het grondgebruik is ook
merkbaar in Europa. Het fenomeen landroof begint zich nu ook aan de grenzen van
Oost-Europa voelbaar te maken13. Maar het
is vooral de steeds ruimere toepassing van
het overheersende model van intensieve,
industriële landbouw die de situatie verergert. De toenemende omvang van velden
en akkers, en de daarmee gepaard gaande
toename van het gebruik van meststoffen
en pesticiden om de opbrengst te verhogen
en ongedierte te voorkomen zijn een ramp
voor de biodiversiteit en vruchtbaarheid van
de bodem.
De intensivering en de industrialisatie van
de landbouw hebben ten doel om wereldwijd de opbrengsten te verhogen: meer
produceren per hectare. Deze grootschalige productiemethode heeft onmiddellijke
gevolgen voor de concentratie van grond in
Europa. Deze race om “productiviteitsverhoging” en “concurrentiekracht” gaat ten
koste van het aantal landbouwbedrijven en
in cultuur gebrachte activa, en dus ook ten
koste van de levenskwaliteit op het platteland. Het Europese (en ook Amerikaanse)
beleid dat landbouwsteun verleent in functie van het aantal hectare landbouwgrond
(en niet de in cultuur gebrachte activa)
heeft ook een zekere impact op de concentratie van gronden. Het uitvoerige onderzoek en de casestudy’s die werden samengebracht in een verslag van de Europese
Coördinatiegroep Via Campesina en de
13 Zie het voorbeeld van Roemenië in J. Bouniol, « Main d’acier dans un
gant de velours: L’accaparement des terres en Roumanie, menace
pour les territoires ruraux », L’Accaparement des Terres, Planète
(pas) à vendre, Possibles Été 2013 Vol. 36 n. 3 http://redtac.org/possibles/files/2013/10/AT_article4_jbouniol.pdf .
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Coalitie Hands off the Land14 toont aan dat
de samenloop van deze twee fenomenen landroof15 en concentratie van gronden16 de toegang tot grond vandaag de dag steeds
moeilijker maakt voor jongeren in Europa.

2 Een
verontrustende
Europese
situatie inzake
grondrechten
In Europa doet zich op het ogenblik
een snel toenemende concentratie van
grondeigendom voor. De gegevens inzake grondeigendom in Europa moeten
met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien er niet één enkel
waarnemingscentrum bestaat en de verzamelde gegevens voor sommige landen
onvolledig zijn. Toch geven ze een idee van
de omvang van het verschijnsel. Bepaalde
onderliggende tendensen kunnen op
het hele Europese grondgebied worden
waargenomen: afname van landbouwgronden, concentratie van gronden, stijgende grondprijzen, toenemende ontkoppeling tussen prijs en gebruikswaarde van
landbouwgronden, een moeilijke generatiewissel en overdracht van boerderijen, ...
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14 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and
people’s struggles in Europe », 2014.
15 Zie de hoofdstukken gewijd aan casestudy’s in Hongarije, Roemenië,
Bulgarije, Servië en Oekraïne.
16 Zie de hoofdstukken gewijd aan casestudy’s in Spanje, Duitsland,
Italië, Frankrijk en Oostenrijk.

2.1 De grond onder druk
Dit verslag werd aangevuld door Terre
de Liens17 en is het resultaat van een
samenwerking tussen verschillende burgerinitiatieven die opkomen voor de toegang
tot grond18.

Loss of farmland to cities and speculators

Land used for farming diminished between 2005 and 2010 by:

Er zijn drie belangrijke factoren die
landbouwgrond onder druk zetten:

97,100 ha

113,200 ha

• Het verdwijnen van landbouwgronden: Tussen 1961 en 200319 hebben de
22 landen van de EU20 30 miljoen hectare landbouwareaal verloren, oftewel
een oppervlakte even groot als Italië. Dit
verlies is het gevolg van een toenemend
gebruik van landbouwgronden voor industrie, dienstverlening, transport, huisvesting of vrijetijdsbesteding. We spreken
van artificialisatie voor elke bebouwing
of verandering die het functioneren van
een natuurgebied, milieu of landschap
onomkeerbaar verandert. Het land verliest hierbij zijn functie van natuurlijke
bron of landbouwgrond. Tussen 1990 en
2000 gingen in Europa bijna 275 hectare
grond per dag verloren, oftewel 315 voetbalvelden (0,8 ha). Ondanks een lichte
vertraging is deze tendens de laatste jaren niet omgebogen. Overal in Europa
duikt het probleem van artificialisatie
op21. De artificialisatie van gronden is een
traag proces. Het is in de eerste plaats
een gevolg van de verstedelijking en de
uitbreiding van woonwijken en commerciële gebieden. Dit heeft ook gevolgen
voor het milieu: bodemafdichting, verstoring van de watercyclus, verspreiding van
vervuiling, verlies aan biodiversiteit, ...

twice the size of
its capital Vienna

five times the size of
its capital Bucharest

17 Terre de Liens is een Franse burgerbeweging die de ambitie heeft
om, onder andere, de aankoop van landbouwgronden te vergemakkelijken en zich in te spannen voor het behoud van landbouwareaal,
met name door te strijden tegen speculatie op de grondmarkt en
artificialisatie van landbouwgronden. http://www.terredeliens.org/
18 http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant
19 FAO (2007) in Pointereau, P. & Coulon, F, « Abandon et artificialisation des terres agricoles », Solagro, Courrier de l’environnement de
l’INRA, n°57, juli 2009.
20 In 2003 telde de EU 22 lidstaten. Na de opeenvolgende uitbreidingen
omvat de Unie nu 28 landen.
21 Zie tabel 1: Evolutie van oppervlakte cultuurgrond (OCG) van de
Europese landen tussen 1961, 1993 en 2003, in duizend hectare in
Pointereau, P. & Coulon, F, « Abandon et artificialisation des terres
agricoles », Solagro, Courrier de l’environnement de l’INRA, n°57,
juli 2009.

in Austria

in Romania

227,200 ha

331,200 ha

size of Luxembourg

an area twice London

in France

in Germany

Source : Transnational Institute (TNI)

• Het verdwijnen van boerderijen: Tussen
2003 en 2010 is het aantal landbouwbedrijven van 15 miljoen naar 12 miljoen
gedaald voor een oppervlakte cultuurgrond (OCG22) van 170 miljoen hectare23.
In vergelijking met 2003 is het aantal
landbouwbedrijven met 20% gedaald,
en de oppervlakte cultuurgrond met 2%.
Dit wijst op een tendens in de richting
van grotere bedrijven. In de Europese
Unie bestaat er een sterke concentratie

22 De oppervlakte cultuurgrond (OCG) is de som van alle terrein
bestemd voor landbouwproductie. Daarin zitten blijvend grasland, graanteelt, voedergewassen, tijdelijk grasland en braakland
inbegrepen.
23 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-11102011AP/FR/5-11102011-AP-FR.PDF

van de grond. Enerzijds is er een groot
aantal boeren met een zeer klein bedrijf, en anderzijds heeft een kleine groep
landbouwers zeer grote bedrijven. Dat
de grond in handen van een klein aantal
eigenaars is geconcentreerd, is bijzonder verontrustend omdat zo het al bestaande agro-industriële model nog versterkt wordt. De levensmiddelenindustrie
moedigt intensieve landbouw aan en sluit
kleine landbouwbedrijven uit.
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• Verkoop van openbare terreinen: In
Italië, Spanje, Engeland, Griekenland,
etc., “verkopen de Staat en lokale overheden landbouwgronden waarvan ze eigenaar zijn om uit de financiële problemen
te komen. Deze gronden worden vaak bij
opbod en onder hun waarde verkocht in
grote percelen, ten koste van plaatselijke
landbouwers en jongeren die zich wensen
te vestigen”24. Tegelijkertijd worden deze
gronden, zelfs wanneer ze niet verkocht
raken, niet gebruikt om het algemeen belang te dienen.

Top 1% of farms
controls 20% of

EU farming land.

Top 3% of farms
control 50% of

80% of farms,
control 14.5% of

EU farming land.

the land.

Big farms grow; small farms fold

Number of agricultural holdings in Europe by size – 2003-2010

> 50ha

10-50ha

< 10ha

Between 2003 and
2010, the number
of holdings less than
10ha dropped by
a quarter.

Family farms lose ever more land

Total utilised agricultural area of farms less than 10ha – 1990-2007

Bulgaria
17% 12%
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Germany
7% 3%

Spain
15% 9%

France
3% 2%

Italy
Hungary
34% 27% 18% 11%

Total utilised agricultural area of farms less than 10ha
No data
% The percentage of farms less than 10ha per country

Source : Transnational Institute (TNI)

2.2	Obstakels voor de Belgische
landbouwsector
Het Belgische landbouwmodel is er een van
conventionele landbouw in gezinsverband
die past in het kader van het overheersende
agro-industriële model. Meer dan 80% van
de boerderijen in België worden gekenmerkt
door een gespecialiseerde productie, zowel
wat betreft veeteelt als akkerbouw. Het
soort gewassen dat geteeld wordt is steeds
minder gebonden door de bodem, en monoculturen (graanteelt, akkerbouwgewassen) winnen aan terrein.
De totale oppervlakte die in België bestemd is voor landbouw ligt ongeveer op
50% van het grondgebied (landbouw en
blijvende graslanden). Toch zien we jaar na
jaar een toename van de verstedelijkte oppervlakte (+23% in 25 jaar tijd), wat leidt tot
een conflict met de landbouwsector, vooral
in Vlaanderen waar de bevolkingsdichtheid
zeer hoog ligt. België heeft 63% van zijn
landbouwbedrijven sinds 1980 verloren,
het gaat dan voornamelijk om boerderijen
van minder dan 5 hectare. Tegelijkertijd
is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf
meer dan verdubbeld25 in dezelfde periode,
wat wijst op een sterke concentratie van
landbouwgronden26.
24 http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant
25 Zowel in Vlaanderen (van 8,4 ha in 1980 naar 21,8 ha in 2010) als in
Wallonië (van 20,8 ha naar 51,1 ha). In 2010 bedroeg in de EU-27 de
gemiddelde omvang van een landbouwbedrijf 14 hectare.
26 FOD Economie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, «
Kerncijfers landbouw in 2013 », 2013.

Schema TeV (cf ppt Zoé) Verslag 3: Afname
van de Oppervlakte Cultuurgrond (RW)
De artificialisatie van gronden is een
probleem dat de laatste decennia alleen
maar aan belang gewonnen heeft. De
toenemende concurrentiestrijd om landverwerving leidt tot een prijsverhoging,
die meestal losstaat van de waarde van de
gronden als landbouwareaal. Uiteindelijk
bereikt de langdurige speculatie zijn doel:
de gronden worden wel bebouwd, maar
met als doel om ze zo snel mogelijk voor
andere doeleinden te kunnen gebruiken.
Het land kan, als werktuig, dus op geen
enkele wijze nog dienen voor landbouwactiviteiten. Dit belemmert de toegang tot
grond voor landbouwers en weegt op het
economisch evenwicht van de boerderijen.
De prijsinflatie van landbouwgronden is bijzonder sterk in België: in 10 jaar tijd is de
prijs verdrievoudigd27. Zo is de gemiddelde
prijs voor landbouwgrond tussen 1995 en
2006 gestegen van 9 727 euro naar 27 190
euro per hectare. België is dus een van de
landen met de hoogste grondprijzen, na
Nederland. In dezelfde periode is nergens
in Europa de grondprijs zo sterk gestegen.
Helaas is het moeilijk om een objectief
oordeel te vellen over de evolutie van de
laatste jaren, aangezien er geen officiële
statistieken beschikbaar zijn na 2007. In
2014 dook in de media regelmatig het getal
€60 000 per hectare landbouwgrond op28.
Daarenboven bestaat er vandaag de dag
geen centrale databank met gegevens over
grondbezit in België, en geeft het gebruik
van “drempelgeld”29 een vertekend beeld
van de bestaande gegevens.
Tegelijkertijd kan er een verontrustende
terugval van het aantal landbouwers in ons
land worden waargenomen, met name bij
de jongeren onder de 35 (die slechts 5%
van alle landbouwers uitmaken)30. Tussen
27 Eurostat, Land prices and rents, http://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_aland&lang=en.
28 RTBF, « Le prix des terrains agricoles », JT van 27 juli 2014, http://www.
rtbf.be/video/detail_le-prix-des-terrains-agricoles?id=1945494.
29 Het drempelgeld is een bedrag dat een beginnende landbouwer betaalt, ofwel aan de vorige eigenaar als prijs voor de pachtoverdracht,
ofwel aan de eigenaar, als “overnamesom” om het pachtcontract
toegewezen te krijgen.
30 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, « Kerncijfers
landbouw in 2013 », 2013.
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2007 en 2010 verlieten 10 landbouwers de
sector, terwijl er maar twee nieuwe, jonge
landbouwers zich vestigden. Binnen 15 jaar
zal 55% van de beroepsbevolking werkzaam
in de Waalse landbouwsector de pensioenleeftijd hebben bereikt. Uiteraard zijn er
verschillende redenen voor het uitblijven
van verjonging in de landbouw. Maar de belangrijkste oorzaak is de schaalvergroting
die nu plaatsvindt. Deze tendens ontmoedigt jonge boeren die zich willen vestigen
en schept geen werkgelegenheid. Om de
sector aantrekkelijk te maken voor jongeren moeten deze zicht hebben op een gegarandeerd minimuminkomen. Het kapitaal
dat nodig is voor wie een landbouwbedrijf
wil overnemen, wordt echter steeds groter,
terwijl de verkoopprijzen van voedingsmiddelen fluctueren31.
Deze verontrustende vaststellingen werden aangehaald door Het Comité van de
Verenigde Naties inzake economische, sociale en culturele rechten in zijn slotopmerkingen, die overhandigd werden aan België
in november 2013. Het Comité stelt dat het
“bezorgd is om de hindernissen32 waarmee
kleine boeren in België geconfronteerd
worden, in het bijzonder de jonge boeren,
iets wat de economische, sociale en culturele33 rechten in het gedrang kan brengen”
en adviseert “de kleinschalige landbouw
in België te beschermen en maatregelen
te nemen om het voortbestaan ervan te
garanderen”34.
31 P. Boikete, « L’agriculture belge, bilan et perspective », Institut Emile
Vandervelde, 2012.
32 Voor meer details, zie het gelijksoortig verslag opgesteld door
FIAN Belgium en de Liga voor de rechten van de mens: http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fNGO%2fBEL%2f14015&Lang=en
33 Comité van de Verenigde Naties inzake economische, sociale en
culturele rechten, Slotopmerkingen m.b.t het 4de periodieke verslag
van België (E/C.12/BEL/CO/4), november 2013.
34 Ibid.
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2.3 De overmacht van het
op productie gerichte,
agro-industriële model
(oorzaken)
Het op productie gerichte, agro-industriële model dat kadert in een bijzonder
destructief Europees landbouwbeleid, stelt
voorwaarden aan de toegang tot en het gebruik van landbouwgronden. Dit heersende
politieke beleid verscherpt de concurrentie tussen de verschillende functies van
de grond: voedingsdoeleinden of niet-voedingsdoeleinden; maar ook tussen de
landbouwers zelf. Deze verschillende oorzaken versterken elkaar wederzijds.

2.3.1 Een gemeenschappelijk
landbouwbeleid dat
ongelijkheden op de spits drijft
Grondbeheer blijft een binnenlandse aangelegenheid, zelfs wanneer de impact van het
Europese beleid groot is, en dit in meerdere
sectoren: milieu, transport en landbouw.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) heeft, met zijn richtlijnen en beleidsinstrumenten, verschillende gevolgen voor
het beheer en de evolutie van de landbouwgronden. Deze analyse wordt ondersteund
door het Europese Coördinatiecentrum
Via Campesina, de Coalitie Hands off the
Land35. Ook Europa heeft de balans van 50
jaar GLB opgemaakt in 2012.

35 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and
people’s struggles in Europe », 2014.

50 jaar GLB gevierd door de Europese
Commissie
In 2012 vierde het Gemeenschappelijk
Lanbouwbeleid zijn 50ste verjaardag. Het
was dus een goed moment om een balans op te maken. Ter illustratie bevat
het inleidend hoofdstuk van Pocketbook
Eurostat 2010-11 een selectie van geharmoniseerde statistieken, die gebruikt werden bij de evaluatie van het GLB36.
Het GLB werd oorspronkelijk opgesteld
in 1962 ter verwezenlijking van de voedselsoevereiniteit. “Ze had tot doel de
voedselvoorzieningen veilig te stellen, de
landbouwinkomens te verzekeren door de
prijzen te stabiliseren d.m.v. variabele invoerheffingen, minimum interventieprijzen
en een productiviteitsstijging, zonder de
belangen van de consument te schaden.” In
werkelijkheid was het beginsel van soevereiniteit in voedingskwesties al gauw ver te
zoeken, zowel voor de EU als voor de rest
van de wereld37: Ook al zijn de modernisering en uitbreiding van landbouwstructuren
onweerlegbaar, het is maar de vraag of dit
ook daadwerkelijk heeft bijgedragen tot de
voedselveiligheid. Europa importeert meer
landbouwproducten dan het uitvoert38. Men
kan moeilijk de schadelijke gevolgen voor
de landbouw in de derde wereld en de ondoeltreffend van economische steun voor
het platteland ontkennen39. Onder de vele
hervormingen van de GLB is er één die
een bijzondere impact heeft gehad op het
Europese agrarische landschap.
Vanaf 1992 namen de prijssubsidies voor
landbouwproducten af en werden ze geleidelijk aan vervangen door directe steun
(inkomenssteun), ook wel compenserende
steun genoemd. “In 2003 werd de compen-

36 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSFK-12-001/EN/KS-FK-12-001-EN.PDF
37 Groupe PAC 2013, Guide de la Politique Agricole Commune, http://
www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/
Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf .
38 J-P Charvet, « Atlas de l’agriculture : Comment nourrir le monde en
2050 ? », Ed. Autrement, Paris, 2012, p. 49.
39 Voor een meer volledige analyse van het GLB, zi het werk van de
group GLB 2013: http://www.pouruneautrepac.eu/

serende steun ontkoppeld40. Landbouwers
genieten van een “DPU”, een toeslagrecht
(droit à paiement unique) per hectare. Dat
is een inkomenstoeslag die losstaat van de
productie. De exploitant kan rekenen op een
toeslag die evenredig loopt met het aantal
hectare dat hij bezit, ongeacht hoeveel hij
produceert. Niettemin dient er rekening
gehouden te worden met enkele milieu
voorwaarden” 41. Met de invoering van directe steun (“in de eerste pijler”), versterkt
de economische basis van de grondwaarde.
Al drie decennia lang draagt de toename
van het aantal verschillende rechten (recht
op productie, recht op betaling, recht op vervuiling, ...) bij tot de stijgende economische
waarde van de bedrijven. Bijgevolg worden
bij de verkoop van een bedrijf of een grond
deze rechten individueel overgedragen. Wie
deze beperkte rechten verwerft, zal zijn
toegang tot de grond dan ook strategisch
gebruiken. Deze nieuwe steunregeling bevordert de schaalvergroting van boerderijen
en de concentratie van gronden.
In verschillende Europese landen neemt
de overname van grond voor persoonlijk gebruik door grootgrondbezitters toe,
als gevolge van technische ontwikkelingen. De interesse voor deze beheersvorm
groeit bij grondeigenaars, mede dankzij de
invoering van “hectaresteun”. In werkelijkheid ontfermen deze eigenaars zich over
het teeltplan, de GLB-aangifte en ontvangen ze de premies, maar laten ze het werk
over aan bedrijven. Zo zijn ze zeker van
een inkomen dat hoger ligt dan dat bij een
huurovereenkomst. Hetzelfde geldt voor
particuliere eigenaren of gepensioneerde
landbouwers die hun gronden verhuren aan
“beheersvennootschappen”. Beide fenomenen dragen bij tot de toenemende vraag
naar landbouwgronden en de concurrentie
tussen landbouwers42.
40 De “gekoppelde” steun is afhankelijk van de jaarlijkse productie. De
“ontkoppelde” steun daarentegen gebeurt op basis van “historische”
productiegegevens (periode 2000, 2001, 2002) zoals de ontvangen
premiebedragen en de oppervlakte van het landbouwbedrijf.
41 Groupe PAC 2013, Guide de la Politique Agricole Commune, http://
www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/
Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf ,.p 17.
42 Conférence Permanente du Développement Territorial, Thème
7.3-7.4, Rapport final de la subvention 1999, Chapitre II : Evolution
des besoins en terre et disponibilités foncières : http://cpdt.wallonie.be/old/Data/recherches/finalisees/subv_98-99-00/rapport/
th7_3_4/99-00-th3-chII.pdf.
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In 2011, the top 1.5% farms captured a third of EU’s
Common Agricultural Policy (CAP)
subsidies.
From 2001 to 2011, subsidies for products have been replaced by subsidies for production,
which has provided incentives for bigger farms and more land concentration.

In 2011, Western Europe
with 44% of the farms
received

while Eastern Europe
with 56% of farms
received only

2.3.2 Druk op het grondgebruik

of CAP subsidies
Poland

UK

Top 1.3%
received

Top 2.5%
received

26%

24%

Spain
Top 5%
received

8.5%

alvorens aan export te denken. Ze moet een
voorbeeld stellen om te komen tot een efficiëntere productie en omzetting van plantaardige en dierlijke calorieën -bijna twee
derde van het landbouwareaal in Europa
dient voor veevoeders- met behulp van innovatieve, duurzame landbouwtechnieken
die winstgevend zijn voor de boeren, helpen
in de strijd tegen de klimaatverandering,
andere soorten landbouw niet in het gedrang brengen en het ecologisch evenwicht
waarborgen44.

Italy

France
Top 13%
received

44%

Top 0.3%
received

18%

Hungary
Top 10%
received

26.6%

Top 1%
received

38%

Romania
Top 1%
received

50%

Onder de verschillende gebruiken van
grond, kunnen we allereerst een onderscheid maken tussen de verschillende
productievormen (voeding, vezel, energie).
De ruimte die in een land wordt toegekend
aan deze verschillende gewassen is niet
willekeurig, en heeft een reële impact op de
voedselsoevereiniteit van de bevolking. Er
moet voorrang gegeven worden aan de productie van voedingsmiddelen. Eigenlijk is
de eerste rol van landbouw het verschaffen
van voeding. Toch kunnen de beleidsstrategiëen soms tegenstrijdig lijken. Het geval
van de biobrandstoffen is in dat opzicht erg
veelzeggend45.
• Biobrandstoffen

In België laat het eerste Waalse
Landbouwwetboek ruimte voor veranderingen door te stellen dat “de productie van
planten, grondstoffen en materialen met
niet-voedingsdoeleinden een bijkomstige
functie van de Waalse landbouw [is] ”51. De
voornaamste rol van dit wetboek is dus de
bevolking te voeden en hun toegang tot degelijke voeding te waarborgen. In werkelijkheid is een deel van de bebouwde grond in
Wallonië vandaag bestemd voor de industrie
(kerstbomen, engelwortel, lijnzaad, textiel,
hennep, zonnebloemolie, cichorei, tabak,
hop) en andere energiegewassen (HzKO52,
tarwe, koolzaad).

Wat de energiesector betreft, heeft de EU
zich tot doel gesteld dat in 2020 10% van
het energieverbruik voor transport uit hernieuwbare energiebronnen moet komen46.
Daarmee is een wedloop naar de ontwikkeling energiegewassen ingezet. In 2020 zal
naar schatting 15% van het landbouwareaal gebruikt worden voor biobrandstoffen,

Het belang van landbouwgrond die gereserveerd wordt om uitsluitend gezonde en voor
iedereen toegankelijke voedingsgewassen
op te verbouwen is in het bijzonder belangrijk voor de Europese landen die nu nog
sterk afhankelijk zijn van invoer om in de
voedingsbehoeften van hun bevolking te
voorzien.

Source : Transnational Institute (TNI)

De hervorming van het GLB, met het nieuwe
programma 2014-2020, beoogt om het
steunbeleid om te buigen in het voordeel
van de veeteelt en de werkgelegenheid, om
zo bepaalde ongelijkheden aan te pakken
die al veel te lang bestaan. Vandaag is het
zo dat hoe groter een bedrijf is, hoe meer
steun het krijgt. We stellen enkele kleine
verbeteringen vast: het plan om “historische referentie” (berekening van toeslagrecht per hectare) in te voeren, de begrenzing van directe steun (zelfs al is deze
beperkt), een poging om het begrip “actieve
landbouwer” concreter te omschrijven, de
mogelijkheid om een extra premie toe te
kennen voor de eerste hectaren, ...43
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43 Europese Commissie, Persbericht van 26 juni 2013, http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-13-613_fr.htm

Toch gebeurt het herstel van evenwicht
tussen bedrijven te traag en is het veel te
afhankelijk van eerder genomen beslissingen. De toekenning van directe steun afstemmen op de verschillende doelgroepen,
en evenwichtig verdelen naargelang het
aantal tewerkgestelden zou een van weinige
maatregelen zijn die het toekomstige GLB
rechtvaardig en aanvaardbaar kan maken in
de ogen van de burgers.
Eigenlijk zou de rol van de overheid en
het overheidsgeld moeten zijn om te betalen voor zaken die het algemeen beland
dienen, en niet om de negatieve gevolgen
van landbouwproductie te stimuleren. De
Europese Unie dient in de eerste plaats haar
eigen voedselvoorziening te verzekeren,

oftewel 17,5 miljoen hectare47. Een
voorbeeld: 65% van de plantaardige olie die
op Europese bodem geproduceerd worden
- voornamelijk koolzaad - is nu bestemd
voor biobrandstoffen48. De ontwikkeling
van biobrandstoffen verhoogt dus de druk
op landbouwgronden en werkt landroof in
de hand, zowel in Europa als in de ontwikkelingslanden. In 2010 was 60% van de
grondstoffen voor biobrandstoffen die in de
EU verbruikt werden, ook afkomstig uit de
EU49. Duitsland, koploper in de ontwikkeling van biobrandstoffen, zou als voorbode
van deze evolutie kunnen dienen: in 2006
bestreken biobrandstoffen daar al 10% van
het landbouwoppervlak50.

44 Groupe PAC 2013, Guide de la Politique Agricole Commune, http://
www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/
Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf .
45 In juni 2013 heeft het federaal parlement van België in alle
haast een wetsvoorstel goedgekeurd dat het minimumpercentage biobrandstoffen verdubbelt in benzine (naar 9%) en diesel
(naar 6%). Zie het persbericht van FIAN Belgium en zijn partners
http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/
la-belgique-veut-plus-d
46 Zie richtlijn 2009/28/CE “ter bevordering van het gebruik van energie
uit hernieuwbare bronnen”

47 COPA COGECA, « Biocarburants: une réponse des agriculteurs européens et de leurs coopératives aux préoccupations des citoyens »,
http://www.copa-cogeca.eu/img/user/File/BIOFUEL/bi_2062_F.pdf
48 Action Aid, « Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels
policy on developing countries», http://www.actionaid.org/sites/
files/actionaid/adding_fuel_to_the_flame_actionaid_2013_final_0.
pdf
49 European Commission, « Renewable energy progress report »,
COM(2013) 175 final, 27 maart 2013.
50 Terre de Liens, « un contexte européen préoccupant » : http://www.
terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant
51 Waals Landbouwwetboek, titel 1, hoofdstuk 1, Artikel D. 1
52 Hakhout met (zeer) korte omlooptijd
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• Gebruik van de grond voor recreatieve
doeleinden
Een andere manier waarop de oorspronkelijke bestemming van landbouwgronden verandert is door de grond te gebruiken voor
golfterreinen, maneges of paardenweides.
Deze bestemmingsverandering is minder
zichtbaar omdat het “natuurlijk en groen”
karakter van landbouwgronden behouden
blijft, en omdat de veranderingen niet zo
onomkeerbaar zijn als bij verstedelijking.
Toch is dit verschijnsel belangrijk genoeg53,
met name in Wallonië, om nog meer druk
op het grondbezit uit te oefenen. De huurprijzen voor grasland liggen 3 tot 4 keer hoger dan de pachtprijs voor landbouwgrond54,
wat een belangrijke financiële stimulans
voor landeigenaars met zich meebrengt.
• Verstedelijking en artificialisatie van de
grond
De nieuwe stedelijke gebieden zijn gronden
die oorspronkelijk een andere bestemming
hadden, in de eerste plaats landbouw of bebossing55. Ìn de laatste 25 jaar is het Waalse
grondgebied verstedelijkt aan gemiddeld
1800 ha per jaar, in de eerste plaats ten
koste van landbouwgronden56. Het stedelijke grondgebruik omvat vaak gronden van
zeer goede kwaliteit en gronden die dichtbij
woon- en werkgebieden liggen.
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53 België kent een van de hoogste concentraties van paardachtigen ter
wereld: 350 00 paarden, 105 000 in Wallonië. Hierdoor zijn er 160
000 ha nodig voor voedsel en graasland, oftwel 12,30% van het nationaal landbouwareaal. De gemiddelde grootte van een golfterrein
met 18 holes ligt tussen de 50 en de 60 ha. Er zijn 37 golfterreinen in
Wallonië, wat de totale oppervlakte op ongeveer 2 035 ha brengt.
54 Onder de pachtprijs verstaat men de huur van het contract tussen de
verhuurder en de boer, waarvan het bedrag op voorhand vastligt en
niet afhankelijk is van de opbrengsten van het land.
55 F. Jarrige et al., « Et si le capitalisme patrimonial foncier changeait
nos paysages quotidiens ? », in Courrier de l’environnement de l’INRA, n°49, juni 2003.
56 Service Public de Wallonie - DGARNE, « Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2012 », http://etat.environnement.wallonie.be/

« Le belge a une brique dans le ventre »
Dit toegenomen gebruik van landbouwgronden is bijzonder zichtbaar in België,
waar de stadsuitbreiding bijzonder sterk
is. De gemiddelde woonoppervlakte per
inwoner in België ligt ver boven dat van
de omringende landen. “In Wallonië bedraagt deze oppervlakte 626 m²/inwoner. Gemiddeld moet er dus meer dan
600m² grond geartificialiseerd worden
om iemand huisvesting te bieden. Voor
Nederland, Duitsland en Frankrijk gaat het
om respectievelijk 192m²/inwoner., 282
m²/inwoner. en 348m²/inwoner. [...] Deze
cijfers getuigen van het aanzienlijk ruimtegebruik dat kenmerkend is voor België,
en in het bijzonder voor Wallonië” 57. De
hoge artificialisatiegraad van de bodem
kan verklaard worden door de samenloop
van twee fenomenen. Enerzijds zoekt de
Belgische bevolking liefst een woning in
dunbevolkte gebieden. Anderzijds wordt er
een laks ruimtelijke ordeningsbeleid gevoerd. Tussenkomst van de overheid op de
grond- en vastgoedmarkt is hierin doorslaggevend. De grote uitdaging van een
duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van een efficiënt
grondbeleid zullen vooral in het tweede
deel van deze studie aan bod komen.

Getuigenis boer Terre-en-vue58 (maart
2014): druk op de gronden in de
voorstad
Laurent wilt een project opstarten met
1 ha grond dat wisselbouw van verschillende groentesoorten met een
automatische
oogstmachine,
een
fruitboom, kleinvee alsook teelt van geneeskrachtige planten en verwerking
van levensmiddelen (honing,kaas,..)
omvat. Hij wilt zich vestigen in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, te
Neerpede.

“ Verschillende bezoeken ter plaatse
leren ons dat we in Neerpede alle factoren die de toegang tot grond bemoeilijken in versterkte mate terugvinden, wat te wijten is aan de nabijheid
van de stad en mogelijkheid om deze
landbouwgebieden te verstedelijken. In
de landelijke omgeving van Neerpede
vinden we landbouw, golfterreinen,
paardenweides, terreinen die bestemd
zijn voor de bouw van (sociale) woningen. De mogelijke verandering in het
bestemmingsplan van de landbouwgronden in woonzones veroorzaakt een
prijsstijging. Zonder duidelijk beleid of
toewijzing van een beschermd gebied
voor teelt van voedingsgewassen, lijkt
het einde van de prijsstijging nog veraf.
Gelukkig telt Neerpede ook aan groot
aantal openbare gronden, die de mogelijkheid bieden tot samenwerking om
gronden beschikbaar te maken59.

Deze concurrentie tussen stad en landbouw
heeft twee andere schadelijke effecten: de
concurrentie tussen landbouwers om de
toegang tot beschikbare gronden et de speculatie op de grondmarkt.

57 J-M.Halleux, « Le gaspillage de l’espace wallon »,
Les cahiers nouveaux, Nr. 85, juni 2013.

58 Terre-en-vue brengt burgers, organisaties en publieke actoren
samen die de toegang tot grond in België willen vergemakkelijken:
http://www.terre-en-vue.be/.
59 http://www.terre-en-vue.be/les-projets/bruxelles/
anderlecht/#public

• Marktmechanismen en grondspeculatie
Marktmechanismen hebben een grote invloed op de ruimtelijke ordening van onze
gronden, in het bijzonder in de voorstedelijke gebieden. De grondprijzen komen zo tot
stand in functie van de sociale rapportage
die de overhand heeft op het bodemgebruik.
“Wanneer we kijken naar een zeer landelijk gebied waar er geen politieke factoren
zijn die doen vermoeden dat het bestemmingsplan in de nabije toekomst zal wijzigen,
blijkt dat de grondprijzen de waarde van de
grond als landbouwterrein benaderen.” Als
de vraag naar woonruimte daarentegen stijgt en de stedenbouwkundige documenten
in voor wijziging vatbaar zijn, dan stijgen de
grondprijzen, inclusief die van gronden die
niet bebouwd kunnen worden60. Eigenlijkt
stijgt de verkoopswaarde van grond zodra
de status veranderd.
Het begrip prijs omvat hier de verschillende
waarden van de grond: de agro-economische waarde (voor landbouwproductie
gaat het om de topografie, samenstelling
van de bodem, klimaat, ...) en de waarde als
beschermd gebied (erfgoed). De (werkelijke of verwachte) prijsstijging van gronden
leidt ertoe dat landbouwers hun grond eerder beschouwen als een reserve van activa
dan als een belangrijk onderdeel van het
productieproces61.
In de voorsteden zijn de prijsverschillen
tussen gronden die uitsluitend bestemd
zijn voor landbouw en gronden die bebouwd
mogen worden zijn groot. Op die manier
moedigt de markt het wijzigen van het
grondgebruik aan. Ook de landbouwers zijn
hier niet ongevoelig voor, en kunnen zo bijdragen tot de grondspeculatie. “De keuze
wordt nog moeilijker voor kleine percelen
waar één landbouwer die zelf het al het
land bewerkt met pensioen gaat en er geen
opvolger is”62.
60 F. Jarrige F. et al., op. cit. n°55.
61 L. Lefebvre et C. Rouquette, « Les prix du foncier agricole sous la
pression de l’urbanisation », Economie et Statistique, N° 444-445,
2011
62 F. Jarrige F. et al., op. cit. n°55.
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2.4 Strategieën van de
landbouwers (gevolgen)
De grote druk op landbouwgronden heeft
vele uiteenlopende gevolgen voor de
landbouw en de territoriale dynamieken.
“We bevinden ons [...] in een kluwen van
politieke, economische en sociale machtsverhoudingen, persoonlijke strategieën,
overheidsmaatregelen en marktdynamieken.”63 Françoise Jarrige et al. bespreekt
de “strategieën van landbouwers m.b.t.
grondverwerving “. Landbouwbedrijven die
zich dichtbij bouwterreinen (waar de grondmarkt onder grote druk staat) bevinden
nemen een “speculatief afwachtende houding” aan, die erin bestaat het geschikte
moment af te wachten om zo veel mogelijk winst te maken bij de verkoop. Het vasthouden van de grond heeft twee mogelijke
gevolgen. De mogelijkheid ontstaat om op
korte termijn grond te verhandelen op basis van mondelinge afspraken, wat leidt
tot onzekere, onrechtstreekse inkomsten.
Daarnaast kan het bijhouden van gronden
zonder ze te (laten) bewerken leiden tot
een toename aan braakgronden, verhuur
aan niet-landbouwers als paardenweides,
... Een andere strategie bestaat erin de
grond te verkopen en rente te innen. “Deze
strategie is kenmerkend voor landbouwers
die bijna met pensioen gaan en geen
opvolger hebben. [...]Wanneer de koper een
landbouwer is draagt deze strategie bij tot
de concentratie van de grond. In het andere geval is er een onherroepelijk verlies
van landbouwgrond in het voordeel van de
verstedelijking”64.
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Het “onaantastbare” recht op
privé-eigendom van de bodem
Het begrip eigendom staat centraal in
de analyse van landbouwgrond en werpt
een licht op de visie van onze patriarchale
samenlevingen. De doelstellingen van het
GLB - modernisering van de landbouw en
structurele schaalvergroting - baseren
zich al sinds het ontstaan ervan op het
model van familiebedrijven. “Een model
waar de landbouwer het geheel van productiemiddelen zelf beheert en gebruikt,
indien mogelijk met inbegrip van de
grond, en waarbij hij bij zijn pensionering
geacht wordt dit alles aan zijn nageslacht
over te dragen (overname in familieverband). Het is dit model dat aangemoedigd
en gesubsidieerd wordt”65. Dit grondbeleid, dat werd overgenomen door alle
lidstaten, begunstigt de grondverwerving
door landbouwers. Individueel privébezit
blijft dus het overheersende model waar
men naar streeft.
De tendens is een beetje anders in België
waar 70% van de landbouwgronden gepacht (gehuurd) wordt, wat mogelijk wordt
gemaakt door een relatief betrouwbare
wetgeving m.b.t. pachtovereenkomsten.
Niettemin worden de eerste hectaren
grond, op het moment van de vestiging,
nog vaak gekocht om de aanvang van
het project en de toegang tot de rest van
de (gehuurde) gronden te vergemakkelijken, maar ook om het vertrouwen van
de banken te winnen. In dat opzicht bevordert het juridisch kader de overdracht
van landbouwbedrijven in familieverband.
Dit beleid verscherpt dus de concurrentie
tussen landbouwers bij het verwerven van
gronden.
De concentratie van grond en de afname
van het aantal landbouwgronden hebben
als belangrijkste gevolgen het verdwijnen
van landbouwers en de steeds moeilijke
toegang tot grond voor nieuwe, beginnende
boeren.

63 P. Cacciabue, « Terre de liens, l’enjeu d’une implication citoyenne »,
Une autre finance pour une autre agriculture, Yves Michel, 2013.
64 F. Jarrige F. et al., op. cit. n°55.

65 P. Bonhommeau, « Nouveaux enjeux, nouveaux contextes pour la
politique foncière », Le foncier agricole : lieu de tensions et de bien
commun, Revue Pour, Nr. 220, december 2013.

3 Een moeilijke
toegang tot grond
voor potentiële
landbouwers
Er zijn verschillende factoren die de toegang
tot de grond voor aankomende landbouwers
belemmeren: gebrek aan (toegankelijke) informatie over grondtransacties, gebrekkige
toegang tot krediet, hoge grondprijzen, ...
De toegang tot het beroep van landbouwer
wordt dus bijzonder moeilijk gemaakt door
de huidige stand van zaken.

3.1	Het nieuwe profiel van jonge
landbouwers
Al sinds enige jaren zijn de kinderen van
landbouwers niet meer talrijk genoeg om
de landbouwbevolking in stand te houden.
De landbouwersbeweging FUGEA66 stelt dat
“het beroep maar weinig aantrekkelijk is en
weinig financiële perspectieven biedt, waardoor jongeren hun interesse verliezen en
ervan uitgaan dat ze als landbouwer niet in
staat zullen zijn om in hun levensonderhoud
te voorzien”67. Dit gebrek aan kandidaten
om zich te vestigen heeft vier belangrijke
oorzaken volgens de Fédération des Jeunes
Agriculteurs (FJA)68 : de lage prijzen voor
landbouwproducten, de prijsregeling (gebrek aan voorspelbaarheid), het belang van
kapitaal69 en de prijsstijgingen en overwaardering van de grond70.

66 de Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs
(Overkoepelende federatie voor veeteelt- en landbouworganisaties)
promoot duurzame, kleinschalige en multifunctionele landbouw die
op de productie van voedingsmiddelen gericht is.
67 FUGEA, Memorandum de l’agriculture, oktober 2013.
68 http://www.fja.be
69 Het totale kapitaal dat in Wallonië geïnvesteerd werd, is tussen 1980
en 2009 met 64% toegenomen in reële termen.
70 G. Van Binst (Projectleider FJA), « L’installation des jeunes
en agriculture », Comice Basse Hesbaye, Presentatie
van
27
januari
2014,
http://agriculture.wallonie.be/
BG/140127GVanBinstJeunesComiceBasseHesbaye.pdf .
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Het gebrek aan betrouwbare statistieken
over het profiel van kandidaat-landbouwers
is voor België een echte hindernis als we
de verschillende vestigingstrajecten en hun
specifieke behoeftes in kaart willen brengen. Deze steeds terugkerende eis van de
FJA werd andermaal aangehaald door de
voorzitter, Gary Vanvinckenroye, op de Foire
de Libramont in juli 2014. “We zijn misnoegd
dat we niet beschikken over betrouwbare
statistieken over de vestiging van jonge
landbouwers. (...) We zijn misnoegd, en we
hopen dat hier iets zal aan worden gedaan.
Daarom volgt een eerste eenvoudige en zinvolle maatregel, die we u [de Gewestelijke
minister van landbouw] zouden willen aanbevelen: laten we de verzameling van alle
beschikbare informatie op de identificatiekaart (CTI) verbeteren en ze koppelen aan
de gegevens die verzameld werden in het
kader van de aanvragen voor vestigingssteun. Dat laatste is bijzonder belangrijk (...)
als we de integratie van het generatiewisselvraagstuk willen nastreven (..)”
Bij gebrek aan concrete cijfers is onze analyse hier gebaseerd op de vaststellingen van
veldwerkers en gelijkaardige onderzoeken
in Frankrijk.
Het beroep van landbouwer trekt meer
en meer initiatiefnemers aan die geen
Een
landbouwachtergrond
hebben71.
voorbeeld hiervan is het groeiend aantal
kandidaat-landbouwers dat zich niet op
een familiebedrijf vestigt (HCF) en dat het
persoonlijke begeleidingstraject (CAPInstallation72) van de FJA volgt. Vandaag
wordt het profiel van kandidaat-landbouwers
dus gekenmerkt door nieuwe eigenschappen, die hen onderscheiden van het tot dusver heersende model.
Dit soort vestiging gebeurt steeds vaker in
het kader ven een beroepsomscholing; de
“nieuwe boeren”73 hebben vaak een statuut
van werkzoekende.
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71 P. Bonhommeau, op. cit. n°65.
72 Vestigingstraject
voor
initiatiefnemers
van
landof
tuinbouwprojecten.
73 Verwijzing naar het nummer van Hors-Série du Monde verschenen
in oktober 2012.

Ze vestigen zich vaak op projecten die sterk
afwijken van het intensieve landbouwmodel, zowel uit professionele overwegingen
als uit noodzaak. “ Ze vestigen zich op kleinere gronden en beschikken over minder financiële middelen. Ze doen vaker beroep op
innovatieve technieken die minder duur zijn
en meer toegevoegde waarde hebben. Zo
vermijden ze grote schulden: nichemarkten,
rechtstreekse verkoop van producten op de
boerderij, biologische landbouw” 74. Deze
bedrijven stuiten des te meer op de gebruikelijke hindernissen en ervaren nieuwe
moeilijkheden75.

3.2 Belangrijkste obstakels
voor nieuwkomers op de
grondmarkt
3.2.1	Ondoorzichtigheid van de markt
Kandidaat-landbouwers ondervinden grote
moeilijkheden om toegang te krijgen tot de
grond, die nog heel vaak in handen is van wat
Paul Bonhommeau “landbouwersgezinnen”
noemt, d.w.z. ouders, broers, nonkels en
tantes van de uitbater. De ondoorzichtigheid
van overnames en andere praktijken in het
agrarische milieu bemoeilijkt de toegang
tot informatie over grondtransacties 76. “ [de
HCF] worden rechtstreeks geconfronteerd
met corporatisme in de landbouwsector77
[…] De problemen die ze ervaren duiden op
een grondbeleid dat in functie van familiebedrijven staat” 78. Bovendien is het zo dat, ook
wanneer initiatiefnemers over voldoende
informatie beschikken, de hoge grond- en
overnameprijzen de aankoop of huur onbetaalbaar maken voor de HCF en/of personen die over weinig kapitaal beschikken.
Het wordt moeilijk voor initiatiefnemers om
74 P. Bonhommeau, op. cit. n°65.
75 Onze analyse richt zich op de toegang tot grond, maar men zou evengoed het niet of nauwelijks bestaan van opleiding of research over
deze multifunctionele en biologische landbouw kunnen aankaarten.
76 Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais, « Trouver de la terre en NPDC »,
http://www.terredeliens-npdc.org/wp-content/uploads/2013/02/12MOYEN-ACCES-TERRE-GUIDE.pdf
77 Dient opgevat te worden als het aggregaat van de agro-industrie dat
voortkomt uit de modernisering van de landbouw
78 P. Bonhommeau, op. cit. n°65.

zich te vestigen en te wonen op hun nieuwe
vestigingsplaats. Wanneer ze ondanks alles
de grond toch kopen, zitten ze met aanzienlijke schulden opgezadeld79.

3.2.2 Verhuur van gronden
“ In de EU wordt 46% van het landbouwoppervlak verhuurd, en veel landbouwers
huren gronden als aanvulling op het land
dat ze bezitten. De bedenkelijke omstandigheden waarin huurcontracten vandaag de
dag in Europa tot stand komen is bijzonder
verontrustend. De huidige tendensen wijzen op een liberalisering van de huurprijzen, huurcontracten die niet automatisch
verlengd worden, huurcontracten van kortere duur” 80.
In landen waar de grond meestal verpacht
wordt, zoals Frankrijk en België, gaat het
bij een vestiging als landbouwer eerder
om de overdracht van het bedrijfskapitaal81
dan om de toegang tot de grond door aankoop82. In België worden ongeveer 70% van
de landbouwgronden verpacht (zie kader
over de pachtovereenkomst). Bovendien
zijn de percelen sterk verkaveld en worden de gronden vaak aan een groot aantal verschillende eigenaars verhuurd voor
eenzelfde landbouwer. Dit brengt heel
wat problemen met zich mee, met name
bij de overdracht van gronden. Dit grote
aantal eigenaars werkt de versnippering
van de boerderijen in de hand wanneer de
landbouwer in kwestie met pensioen gaat,
en draagt bij tot de schaalvergroting van de
al bestaande landbouwbedrijven83.

79 Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais, « Trouver de la terre en NPDC »,
http://www.terredeliens-npdc.org/wp-content/uploads/2013/02/12MOYEN-ACCES-TERRE-GUIDE.pdf
80 Terre de Liens, Un contexte européen préoccupant, http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant .
81 Het kapitaal van een landbouwbedrijf bestaat uit alle productiemiddelen. Het omvat de materiële goederen en de financiële middelen die de exploitatie van het grondkapitaal mogelijk maken. Het
bestaat uit de vaste activa en de productie-installaties (gebouwen,
landbouwwerktuigen, werkkapitaal en kasmiddelen).
82 W. Loveluck, « La pratique du pas-de-porte en agriculture ou la surévaluation du capital d’exploitation : Frein à l’installation agricole
dans les régions de fermage en France ? L’exemple du Nord-pasde-Calais», Le foncier agricole : lieu de tensions et de bien commun,
Revue Pour, Nr. 220, december 2013.
83 Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais, « Trouver de la terre en NPDC »,
http://www.terredeliens-npdc.org/wp-content/uploads/2013/02/12MOYEN-ACCES-TERRE-GUIDE.pdf

Kadertekst pachtovereenkomst
In België is de huidige wettelijke instrument dat de relaties tussen eigenaars
en landbouwers vastlegt de pachtovereenkomst. Dit pachtcontract is voor de
landbouwer het belangrijkste middel om
toegang tot de grond te verkrijgen, en om
hun werkinstrument over te dragen aan
een nakomeling of echtgeno(o)t(e).
De pachtovereenkomst omvat “de onroerende goederen die (...) hoofdzakelijk
dienen voor landbouwactiviteiten, met
uitzondering van de bosbouw” 84.
De pacht is gebaseerd op twee basisprincipes: exploitatiezekerheid en en kaderregeling voor pachtovereenkomsten85.
Dit politieke instrument werd verworven
na een hevige strijd van de landbouwsector die in 1951 leidde tot de opname
van pacht- of huurzekerheid in het
beleidskader.
Toch speelt de huurmarkt sinds het begin van de jaren 60 zijn rol niet meer, wat
de opkomst van een informele markt
bevordert (drempelgeld, onderverhuur
door oudere landbouwers, beheersvennootschappen,...). Bijgevolg is er geen
prijsplafond meer, zijn er minder gronden beschikbaar voor familiebedrijven en
moeten landbouwers zwaardere financiële inspanningen leveren, waardoor ze
kwetsbaarder en minder flexibel zijn. Het
vooruitzicht van de regionalisering van de
wetgeving betreffende de pacht in 2015
opent nieuwe perspectieven om wijzigingen aan te brengen in het wettelijke kader van de relatie tussen verpachters en
huurders.

84 Wet van 4 november 1969 - Regels betreffende de pacht in het bijzonder in het Burgerlijk Wetboek (boek III titel VIII hoofdstuk II afdeling 3).
85 Voor gronden en gebouwen die verhuurd worden, komt de toegestane maximum pachtprijs overeen met het kadastrale inkomen
vermenigvuldigd met een coëfficiënt. In Wallonië worden deze coëfficiënten om de 3 jaar vastgelegd door provinciale commissies die
bestaan uit 3 huurders, 3 eigenaars en een ambtenaar. Het bedrag
van de huur ligt dus vast voor de hele periode.

27-

Vanuit het standpunt van de eigenaars
zijn de belangrijkste problemen met de
huidige regelgeving rond pachtcontracten
vooral van financiële aard. De rentabiliteit van de grondverhuur is zo goed als
verwaarloosbaar (te lage pachtcoëfficiënt); de overbescherming van de pachter (voorkooprecht, bevoorrechte pachtoverdracht, erfopvolging van de pachter,
...) leidt tot een gebrek aan flexibiliteit
voor de verpachter die de duur van het
pachtcontract als “zo goed als onbepaald” bestempelt. Jean-Pierre Delwart,
Voorzitter van de NTF (Nature, Terres et
Forêts, de vereniging die de morele en materiële belangen van eigenaars van agrarische goederen - bossen en landbouwgronden - verdedigt in Wallonië) legt uit
dat “het pachtcontract steeds vaker als
straatje zonder einde, zelfs een valstrik
wordt gezien door de eigenaars”86.
Bij de eigenaars onderscheiden we de bijzondere positie van sociale spaarcoöperaties zoals Terre-en-vue. In hun ogen
biedt de pachtovereenkomst niet genoeg
rechtszekerheid met betrekking tot de
voedingsbodems (vrijheid om te kiezen
welke gewassen men verbouwt, te soepele
regelgeving omtrent de pachtcontracten).
Daarom overwegen ze om andere rechtsinstrumenten in te zetten (erfdienstbaarheid en erfpachtcontract) om zo het
milieubehoud en het groene karakter van
de verhuurde terreinen te verzekeren.
De landbouworganisaties blijven voorstander van een pachtcontract dat de
huurders beschermt en dat in overeenstemming is met de fundamentele beginselen die hen toelaten een project op
lange termijn op te zetten. Een herdefiniëren van de pachtrechten (voorkooprecht, pachttermijn, pachtoverdracht,
...) zou een nieuwe bedreiging voor de
landbouwers betekenen. Er is echter een
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86 NTF, “ Terres agricoles : patrimoine et bail à ferme – Verslag van de
conferentie georganiseerd door NTF en SNPC op 8 octoktober 2013
in Namen”

hervorming nodig in de strijd tegen dubieuze handelspraktijken en misbruiken
van de pachtovereenkomsten.
Vanuit het standpunt ven het maatschappelijke middenveld (algemene belang)
dient de grondmarkt doeltreffend te blijven om de inbreng van grondkapitaal voor
landbouwers te verzekeren en om een
eerlijke risicodeling met de grondeigenaars mogelijk te maken. Het landbouwmodel (kleinschalig, lokaal, gericht op de
productie van voedingsmiddelen) moet
beantwoorden aan de behoeftes van de
samenleving en evenwichtige en creatieve
oplossingen bieden.

Kadertekst Chapeau
(drempelgeld)
Naast de aankoopprijs van de grond is
er nog een andere historische factor
die het kandidaat-landbouwers moeilijk
maakt: de overnameprijs voor de pacht.
Men spreekt hier van de arrière-fumure,
de chapeau, de claw-back of het drempelgeld87. “Een praktijk waarbij men munt
probeert te slaan uit de toegang tot gepachte landbouwgrond, als een soort vergoeding voor het gebruik van de grond.
Dit komt meestal voor bij de vestiging
van nieuwe landbouwbedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven. De prijs
die gehanteerd wordt na deze overdracht
kan soms hoger liggen dan de prijs van de
bezette landbouwgrond”88.
De “chapeau” was een traditie in NoordFrankrijk en Wallonië waarbij de boer
vergoed werd voor het bemesten van zijn
land. Vandaag de dag gaat het om een bedrag dat een nieuwe landbouwer dient te
betalen, ofwel aan de vorige landbouwer
voor de overdracht van de pacht, ofwel
aan de eigenaar als “sleutelgeld” om de
pachtgrond toegewezen te krijgen. Het
gaat om een bedrag tussen de €2000 en
de €15000 per hectare naargelang de
ligging van de gronden89. Deze handel in
pachtcontracten is volstrekt onwettig,
aangezien een pachtovereenkomst geen
handelswaarde heeft en niet te gelde gemaakt kan worden. Om de wet te omzeilen
“gaat de overdracht van de pacht gepaard
met de verkoop van gebouwen of materialen, die overgewaardeerd worden om
zo het drempelgeld te dekken”90.

87 Zie « Le Prix de la terre », la BD-enquête de Damien Brunon, Manon
Rescan et Sébastien Vassant.
88 W. Loveluck, op. cit., n°82.
89 Actes Journée «Installation et transmission en Nord-Pas de Calais»
- 3 oktober 2011 http://www.terredeliens-npdc.org/wp-content/
uploads/2011/12/ActesJITBasseDef.pdf
90 D. Barthélémy, « La montée des pas-de-porte en agriculture »,
Etudes Foncières, nr. 32, sept. 1986.

Deze praktijk belemmert de toegang
tot landbouwgronden voor kandidaat-landbouwers die op een andere
manier aan rendabele landbouw willen
doen, bijvoorbeeld met kleinschalige
projecten, biologische landbouw of
landbouwproductie bestemd voor de
lokale markt. “Het bestaan van een
informele handel met drempelgeld
schept een precedent voor wat betreft de overname van pachtcontracten
en bedrijven. Dit heeft gevolgen voor
alle toekomstige bedrijfsovernames
(ongeacht de vorm of d economische
logica”91.
• Overdracht
De overdracht houdt in dat twee partijen
elkaar tegemoet komen en overeenstemming bereiken over dat wat er overgedragen wordt, en de waarde ervan. Voor de
opkoper gaat het om een louter economische waarde, in functie van de verwachte
opbrengst van de grond om zo zijn lening
te kunnen afbetalen. Voor de verkoper/cedent gaat het in eerste instantie om een
patrimonium dat in een geldelijk vermogen
wordt omgezet, en daarnaast om de overdracht van zijn knowhow (al dan niet tegen
een vergoeding).
Het verenigen van tegengestelde belangen
is echter allesbehalve evident. Enerzijds wilt
de verkoper de best mogelijke prijs krijgen
(voor zijn pensioen, voor het nalatenschap
van zijn kinderen,...), iets wat in sterke mate
afhangt van hoe aantrekkelijk de grondmarkt is. Die markt wordt bovendien steeds
meer gedomineerd door speculatie, vooral
in voorstedelijke gebieden. Anderzijds is het
zeer goed mogelijk dat de koper geen interesse heeft voor alle extra’s zoals werktuigen en knowhow van de verkoper92.
Zo zijn er, wat de verkoper betreft, verschillende mogelijke hindernissen bij de
overname:
91 W. Loveluck, op. cit., n°82.
92 P. Bonhommeau, « De l’installation à la transmission. Quelles réorientations de la politique d’installation ? », mei 2007.
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• Het gezinsaspect: onbeslistheid van de
kinderen/ voorrang voor familieleden,
mening van de kinderen over de toekomst
van de boerderij;
• Het patrimonium: het huis,de productiefaciliteiten (met inbegrip van de grond), de
waarde van het patrimonium;
• Het pensioenproject: einde van de loopbaan, het leven na de overname;
• De koper: zijn identiteit, zijn project, het
vinden van...93.
De marktwaarde van landbouwbedrijven is
zo gestegen dat dit zelfs bij overnames in
familieverband tot ernstige moeilijkheden
kan leiden. “Voor jonge boeren die een familiebedrijf willen overnemen wordt een
schatting van het overnamebedrag bemoeilijkt door de stijgende grondprijzen.
Dit verscherpt met name de uiteenlopende
belangen binnen het gezin”94. Het wordt dus
erg moeilijk om de productiefaciliteiten over
te dragen aan één kind, zonder de anderen
te benadelen. Sommige gezinnen kiezen
er daarom voor om het hele bedrijf met al
zijn faciliteiten te verkopen95. Deze situatie
doet zich steeds vaker voor in Wallonië, met
name bij de melkveebedrijven.
Getuigenis landbouwer: Boerderij Arcen-ciel in Wellin, juli 2014
Marcelle en Rudolf hebben sinds 1987
een boerderij in Wellin. Ze doen aan
ecologisch verantwoorde landbouw en
experimenteren met agro-ecologische
landbouwtechnieken. Ze werden bijgestaan door Serge die,sinds 1994 de
officiële groentekweker is. Sinds Rudolf
met pensioen is gegaan staat het familiebedrijf op naam van Marcelle, die zelf
met pensioen gaat in 2015.

-30

93 InPACT, « Des idées pour transmettre sa ferme », 2014.
94 FJA, « L’installation des jeunes: un enjeu majeur pour l’avenir de
l’agriculture familiale en Wallonie », Propositions de la FJA –
Voorlopige uitgave met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014.
95 W. Loveluck, op. cit., n°82.

Deze boerderij omvat 10 hectare
landbouwgrond, een stenen gebouw
waarin meerdere woonruimtes zijn
voorzien en een zeer energiezuinig gebouw van hout om gasten in te ontvangen en hun kennis en knowhow door
te geven (keuken, refter, slaapzalen en
vakantiehuisje op de boerderij, alsook
opslagplaatsen voor groenten).
Marcelle en Rudolf willen de boerderij in zijn geheel overdragen, en niet
bijdragen aan de speculatie op de
grond- en huizenmarkt. Ze ondervinden moeilijkheden bij overdracht van
de boerderij aan hun schoonzoon Serge
en een van hun dochters, zonder dat de
andere dochter zich tekortgedaan voelt.
Daarbij komt nog dat de successierechten behoorlijk hoog zijn. Ze zouden
graag ook hun kleinkinderen de kans
willen geven om binnen enkele jaren
de grond te gebruiken, en mogelijk
zelfs de boerderij open te stellen voor
“buitenstaanders” die aan het project
willen meewerken. Momenteel zijn ze
op zoek naar een juridische constructie die kan beantwoorden aan al deze
verwachtingen96.

waarvoor ze bestemd waren, ondervinden
ze bijzonder grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig
hebben voor hun broodwinning. De grote
verscheidenheid aan kandidaat-opkopers
en de huidige beperkingen dwingen deze
nieuwe landbouwers ertoe te kiezen voor
innovatieve en zuinige landbouwprojecten
met een hoge toegevoegde waarde. De
overdracht van de wetgeving betreffende
de pacht naar de Gewesten zou een dialoog mogelijk moeten maken over het gemeenschappelijke grondbeleid voor heel
Wallonië.
Landroof en de concentratie van gronden
zijn vandaag de dag cruciale kwesties in
Europa. Dit eerste deel geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken wat de verschillende gevolgen kunnen zijn van de subsidieregeling en van andere maatregelen
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op de toenemende artificialisatie
van de grond. De druk op de grondmarkt is
schrikbarend toegenomen en vormt een bedreiging voorde toekomst van de landbouw.
De toegenomen concurrentie tussen de
verschillende gebruiken van de grond doet

twijfel rijzen over de voorrang die gegeven
wordt aan voedselproductie bij het verdelen van landbouwgronden. In België is de
moeilijke toegang tot landbouwgronden
voor boeren, en met name voor jongeren
die zich willen vestigen als landbouwer, een
belangrijk obstakel voor de generatiewissel. Maar weinig jongeren zijn geneigd het
familiebedrijf over te nemen, en terecht!
De intensieve landbouw biedt weinig perspectieven, een aanzienlijke schuld en een
steeds kleiner wordende autonomie. Toch
voelen jongeren (en ook anderen) zich aangetrokken tot lokale, milieubewuste en gemeenschapsvormende landbouwprojecten.
Men wil zijn kans wagen en meehelpen aan
de hervorming van het bestaande systeem,
maar de falende grondmarkt bestraft
deze nieuwe landbouwers. De toegang tot
landbouwgrond is een probleem dat ons
allemaal aangaat. De afbrokkeling van
onze rijke landbouwsector, het verlies van
biodiversiteit en de achteruitgang van het
platteland zijn helemaal geen onvermijdelijk noodlot: de toekomst kan zeker andere
perspectieven bieden voor de kleinschalige
landbouw en het grondgebruik.

De
toenemende
marktwaarde
van
landbouwbedrijven beperkt de toegang tot productiefaciliteiten voor kandidaat-landbouwers die een productiesysteem willen opzetten dat niet enkel
op economische rentabiliteit en kostenefficiëntie gericht is97.
De huidige tekortkomingen van de
Belgische grondmarkt maken de toegang
tot de grond moeilijker en moeilijker voor
kandidaat-landbouwers. In een context
waar de druk op de grondmarkt de informele handel in de kaart speelt, en de
pachtcontracten niet meer de rol vervullen
96 http://www.fermearcenciel.be/
97 W. Loveluck, op. cit., n°82.
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II Welke hefbomen bestaan
er voor een beter grondbeleid
in Europa en in België?

De toegang tot de grond is een cruciale
kwestie in tal van Europese landen, en
een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van lokale en kleinschalige landbouw.
De problemen die zich vandaag de dag
voordoen rond het grondbeheer in Europa
zijn te verklaren door twee belangrijke
tendensen: landroof en concentratie van
de gronden, veroorzaakt door het agro-industriële model. Beide tendensen worden
nog versterkt door de concurrentie tussen
de verschillende gebruiken van landbouwgronden en de opkomst van zeer grote financiële investeringen. “In dit opzicht vormt
Europa geen uitzondering op de regel, in de
context van de wereldwijd toegenomen druk
op landbouwgronden en voedselproductie.
Toch wordt het vraagstuk van het grondgebruik nog grotendeels terzijde geschoven
door onze verkozenen98. In de collectieve
verbeelding blijven problemen met grondbeheer een zaak van de “zuidelijke landen”.
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98 Terre de Liens, Un contexte européen préoccupant, http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant .

Landbouwgrond wordt nog al te vaak gezien als een handelswaar. Het beheer ervan
beperkt zich dan ook tot een louter technische kwestie. Europa doet zich dus voor
als “een uitstekend voorbeeld van goed
grondbeleid (...) gekenmerkt door een sterke regelgeving van (private) eigendomsrechten en instellingen voor grondbeheer
die naar behoren werken (kadasters, registers, grondmarkten, rechtbanken,...)”99.
Deze beperkte benadering gaat voorbij aan
de sociale, culturele en ecologische veelzijdigheid van de grond. “Landbouwgrond
is, in de eerste plaats, de basis van de
voedselproductie en van het voortbestaan
van duurzame ecosystemen. De prijs, de
beschikbaarheid, de kwaliteit en het gebruik ervan moeten deze doelstellingen
weerspiegelen”100. De huidige toestand in

99 C. Guffens, F. Kroff, P.Seufert, « The myth of good land and natural
resource governance in Europe » Land concentration, land grabbing
and people’s struggles in Europe, 2014, http://www.tni.org/briefing/
land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-europe-0 .
100 Terre de Liens, Un contexte européen préoccupant, http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant .

Europa (die grotendeels aan bod komt in
het eerste deel van deze studie) wijst erop
dat er dringend nood is aan een hervorming
van het beleid inzake beheer van gronden
en natuurlijke hulpbronnen.

De nood aan een verantwoord grondbeleid
was al het onderwerp van verschillende internationale verklaringen, die verplichtingen opleggen en aanbevelingen doen aan
de landen. We onderscheiden met name de
belangrijkst teksten:

1 Internationaal
beleidskader

• Universele Verklaring voor de definitieve uitroeiing van honger en ondervoeding, 1974104 (die de Staten oproept om
de belemmeringen voor de voedselproductie weg te nemen, met inbegrip van
hervormingen van het landbouw- en
grondbeleid).

Een meer holistische benadering van de
grond nodigt ons uit om het beheer ervan te beschouwen als “een fundamenteel
probleem van mensenrechten”101 . Hoewel
er in Europa een groot aantal mensen is dat
niet rechtstreeks van de toegang tot grond
afhangt om zich te voeden (bijvoorbeeld
doordat markt als tussenschakel functioneert), berust de toegang tot voedsel
absoluut op een toegang tot de grond. “Het
beleid inzake het beheer van gronden en
natuurlijke hulpbronnen zou de duurzame
productie van een gezonde voeding moeten garanderen, en zowel op nationaal als
op internationaal vlak het recht op voedsel
moeten veilig stellen” 102. Om dit doel te bereiken moet de Europese grondmarkt gereguleerd worden. De overheidsinstanties,
met inbegrip van de EU, spelen hier een
sleutelrol in. “Ze moeten ervoor zorgen dat
de grond gebruikt wordt overeenkomstig de
maatschappelijke belangen op lange termijn. Ze moeten erop toezien dat de grond voor
landbouw gebruikt blijft worden. Ze moeten
de duurzame productie van kwaliteitsvolle
voeding garanderen, waken over het
behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, ervoor zorgen dat het evenwicht
tussen stedelijke en plattelandsgebieden
niet verstoord geraakt, de generatiewissels
bevorderen en instaan voor het behoud van
het landschap”103. Daarnaast moeten ze
verzekeren dat het grondgebruik in Europa
niet leidt tot schending van de mensenrechten buiten de Europese grenzen.

101 C. Guffens et al., op. cit. n°101.
102 Ibid.
103 Terre de Liens, Un contexte européen préoccupant, http://www.terredeliens.org/un-contexte-europeen-preoccupant .

• Déclaration de principes et programme
d’action tirés de la Conférence mondiale
sur la réforme agraire et le développement rural, 1979105 (die oproept tot een
reorganisatie van de hervorming van
de pacht en eigendom van grond; ruilverkavelingswerkzaamheden; bevordering van landbouwcoöperaties en collectieve landbouwbedrijven; communautaire
controle van natuurlijke hulpbronnen;
en de vermindering van ongelijkheden
tussen regio’s en gemeenschappen).
• Verklaring van de Wereldtop over voedselzekerheid van 1996, Artikels 15, 16, 17
en 19; et de follow-up in 2002, Artikel 4;
en de Wereldtop over voedselzekerheid
van, 2009, paragraaf 25 (waarin een betere toegang tot de grond en de andere
natuurlijke hulpbronnen gevraagd wordt,
zowel voor mannen als voor vrouwen)106.
• Déclaration
de
la
Conférence
Internationale sur la Réforme Agraire
et le Développement Rural, 2006107 (die
oproept tot een eerlijkere verdeling van
de gronden d.m.v. een landbouwhervorming, waarbij de nadruk gelegd wordt op
het dialoog met de nationale instanties).
• De vrijwillige richtsnoeren inzake het recht op voedsel108.
104 Goedgekeurd
op
16
november
1974
door
de
VNWereldvoedselconferentie ter uitvoering van de resolutie 3180
(XXVIII) van de algemene vergadering op 17 december 1973.
105 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
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Meer recentelijk hebben de Staten de vrijwillige Richtsnoeren voor een verantwoord
grondbeheer op het vlak van gronden,
viswaters en bossen in de context van de
nationale voedselzekerheid goedgekeurd.
Deze richtsnoeren zullen het nieuwe referentie-instrument worden voor een verantwoord grondbeleid gebaseerd op de
mensenrechten.

1.1 De Vrijwillige richtsnoeren
voor het grondbeleid
De vrijwillige richtsnoeren voor een verantwoord grondbeleid met betrekking tot
land, water en bos in de context van nationale109 voedselveiligheid kunnen dienen als
een belangrijk en relevant evaluatieschema bij het tot stand komen van een beter grondbeleid in Europa. Ze werden formeel goedgekeurd door de 125 lidstaten
van de Committee on World Food Security
(Commissie voedselzekerheid in de wereld)
in mei 2012. Het is het eerste instrument
van internationaal recht ter bevordering van
veilige grondrechten en een eerlijke toegang tot de grond. De richtsnoeren leggen
principes en praktijken vast die internationaal erkend worden. Ze vormen een kader
waarnaar lidstaten kunnen verwijzen om
hun eigen strategieën, wetten en programma’s op te stellen. Ze hebben ten doel om
de overheid, de privésector, het middenveld
en de burgers de mogelijkheid te verschaffen om het grondbeleid te evalueren en verbeteringen aan te brengen.
De richtsnoeren werden onderhandeld in
het kader van een participatief en innovatief governanceproces. Bij deze onderhandelingen waren, naast overheidspartijen en andere deelnemers (privésector,
Wereldbank, VN-organen, ...) ook een 45-tal
vertegenwoordigers van 20 maatschappelijke organisaties aanwezig, verenigd
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109 http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf

in het Forum voor het Maatschappelijk
Middenveld (FMM), iets wat de richtsnoeren
een aanzienlijke legitimiteit verschaft110.
De richtsnoeren zijn onlosmakelijk verbonden met de rechten van de mens, en
zijn bedoeld om overheden te helpen bij
het opstellen van een beter beleid inzake
grondbeheer en natuurlijke hulpbronnen.
Rekening houdend met hun betrokkenheid
bij het opstellen en onderhandelen van de
Richtsnoeren, hebben de EU en België een
morele en wettelijke verantwoordelijkheid
om ze om te zetten in nationale wetten en
voorschriften en om deze toe te passen,
zowel op hun eigen grondgebied als in hun
relaties met andere landen111.
Ondanks hun “vrijwillige” aard, zijn de
Richtsnoeren onlosmakelijk verbonden met
de rechten van de mens. Ze kunnen altijd
geïnterpreteerd worden “als een toepassing
en een verduidelijking van rechten van de
mens in de specifieke context van het beheer van gronden, (vis)waters en bossen”112.
De Richtsnoeren bieden dus een verduidelijking van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Staten. Als referentiedocument sporen de Richtsnoeren alle Staten
ertoe aan concrete maatregelen te nemen
om “Het eigendomsbeleid m.b.t. gronden,
(vis)waters en bossen te verbeteren, om
uiteindelijk te komen tot universele voedselveiligheid en tot de geleidelijke toepassing van het recht op voedsel in de context
van de nationale voedselzekerheid”113.

1.2	Uitvoering van de
Richtlijnen
Zoals aangegeven wordt in de Richtlijnen,
is het de verantwoordelijk van de overheden om hun uitvoering te verzekeren, op
te volgen en te evalueren. Een van de algemene beginselen voor de tenuitvoerlegging
ervan (Deel 7 van de Richtsnoeren) is dat de
Staten de verantwoordelijkheid hebben om:
• Informatie te verspreiden over de
Richtsnoeren om de rechtstreeks betrokken personen bewust te maken van hun
rechten en de uitoefening daarvan.
• Hun beleid te onderzoeken en, daar waar
het nodig is, in overeenstemming te brengen met de Richtsnoeren, zowel wat betreft de impact van dit beleid op nationaal
niveau als de gevolgen voor de toegang
tot de grond in het buitenland;
• Een nationaal discussieplatform opzetten
om het dialoog tussen verschillende actoren, met name uit het maatschappelijke
middenveld, te bevorderen.
Op Europees niveau zijn er al verschillende
belangrijke maatregelen om de gevolgen
van ons beleid op de zuidelijke landen te
beperken:
• De hervorming van ons landbouwbeleid
zodat Europa en België minder afhankelijk worden van de massale invoer van
producten die landroof veroorzaken, zoals
soja en palmolie;
• De regulering van de landbouw- en grondmarkt om speculatie tegen te gaan;
• De
onmiddellijke
begrenzing
van
biobrandstoffen, die de toegang tot de
grond onder druk zetten ten koste van de
voedselproducerende landbouw;

110 FIAN Belgium & Oxfam Solidarité, De Vrijwillige richtsnoeren inzake het grondbeleid, Fact sheet, 2012, http://www.fian.be/IMG/pdf/
fiche_fian_separees_fr-final.pdf
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Voorwoord bij De Vrijwillige richtsnoeren voor het grondbeheer

• Het terugdringen van de overconsumptie
en de verspillingen, die wereldwijd onnodige druk zetten op de grond;
• De klimaatveranderingsprogramma’s en
ontwikkelingssamenwerking
bevorderen, rekening houdend met de vrijwillige
Richtsnoeren.
Het nationale en Europese investeringsbeleid (PAC) steunt of rechtvaardigt een
grondbeheer dat bijdraagt tot de teloorgang
van de kleinschalige landbouw. Al enkele
decennia lang is geweten dat dit beleid - en
het agro-industriële model dat het ondersteunt - een van de belangrijkste oorzaken
is van de ernstige tekortkomingen van het
Europese grondbeheer, en bijdraagt tot
de discriminatie en marginalisatie van de
kleine boeren. Dit is in strijd met de bepalingen van de Richtsnoeren, die non-discriminatie (Paragraaf 3 B.2) en in het bijzonder
het verbod op discriminatie m.b.t. toegang
tot economische middelen (Paragraaf 4.6)
aanvoeren als grondbeginselen. Zoals blijkt uit de casestudy’s van Via Campesina en
Hands off the Land114 en uit de getuigenissen
uit België, draagt dit in sterke mate toe tot
een ongelijke toegang tot de grond en tot de
discriminatie van landbouwers in Europa,
met name jonge kandidaat-landbouwers
die niet over voldoende financiële middelen
beschikken om een perceel te huren of te
kopen.
De richtlijnen roepen de Staten op om een
proactief beleid te voeren ter ondersteuning van individuen die “niet in staat zijn
om met hun eigen middelen grondrechten
te verwerven om zich te voeden”. Dit is een
belangrijke uitdaging voor Europa, aangezien het gebruik van “virtuele gronden”
onmisbaar is om de Europese bevolking
van voedsel te voorzien. Europa blijft de
grootste importeur van landbouwproducten
ter wereld115.
114 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and
people’s struggles in Europe », 2014.
115 Sinds het jaar 2000 is de Europese invoer met 24% gestegen, van 107
miljoen ton naar 132 miljoen ton in 2008. Het zijn vooral grondstoffen en onafgewerkte producten die de EU in toenemende mate importeert. Het geval van de plantaardige eiwitten is bijzonder veelzeggend: bijna 70% van de eiwitrijke diervoeders wordt geïmporteerd.
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De vrijwillige Richtsnoeren voor het grondbeheer onderstrepen duidelijk de nood aan
positieve maatregelen “ter bevordering
van eerlijke landeigendomsrechten en een
eerlijke toegang tot de grond, viswaters en
bossen voor iedereen: mannen en vrouwen,
jongeren, en kwetsbare of gemarginaliseerde bevolkingsgroepen” (Paragraaf
3.B.3). Momenteel zijn op Europees niveau
de kleine boeren, kandidaat-landbouwers
en vrouwen de meest gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen.

1.3 Aandachtspunten
Twee principes lopen als een rode draad
door onze analyse en komen ook naar voor in
de originele tekst van de Richtsnoeren. Het
betreft de interpretatie van twee fundamentele beginselen116 m.b.t. de mensenrechten:
de non-discriminatie en de participatie.
• Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen (Paragraaf 1.1)
In Europa en in België is dit in het bijzonder van toepassing op de kleine boeren
die sterk gediscrimineerd worden door
het beleid en de uitvoering daarvan, zowel
op nationaal als op Europees vlak. De
verschillende steunmaatregelen van het
Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid
(GLB) bevorderen de schaalvergroting van
landbouwstructuren en benadelen alternatieve projecten die toegevoegde waarde
genereren. De overheidssteun aan de
agro-industrie discrimineert en marginaliseert de kleine boeren en de kandidaat-landbouwers. Voor België betekent dit
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116 Voor een gedetailleerde uitleg van de zgn. “PANTHER”-principes,
zie: FAO, « Les droits humains - une stratégie pour la lutte contre
la faim », Informatiefolder, 2 Maart 2012, http://www.fao.org/docrep/016/ap560f/ap560f.pdf

dat de toegang tot landbouwgrond verschaft
moet worden onder transparante en gelijke
voorwaarden; voorrang geven aan kleine en
middelgrote bedrijven en de vestiging van
nieuwe landbouwprojecten ondersteunen.
• Het systematisch toepassen van een
participatieve aanpak (Paragraaf 4.10)
Het maatschappelijke middenveld raakt
steeds meer betrokken bij de strijd om een
plaatselijke voedselsoevereiniteit. Er moet
met de belangen van alle partijen rekening
gehouden worden wanneer er besluiten
worden genomen over het gebruik van de
grond. Een verantwoord grondbeleid moet
het algemeen belang dienen. De eerste
stap in de uitvoering van de richtlijnen op
nationaal niveau is de oprichting van inclusieve discussieplatforms. In België dient
rekening gehouden te worden met het feit
dat landbouwbeleid een gewestelijke bevoegdheid is, en dat er dus op gewestelijk niveau overleg plaats moet vinden. In
het Waalse Gewest kondigde de minister
van Landbouw Carlo Di Antonio in 2013 de
oprichting van een thematische werkgroep
voor grondbezit aan. Uiteindelijk is deze
werkgroep niet tot stand gekomen door een
gebrek aan tijd, middelen en ongetwijfeld
ook vanwege politieke belangen (het Waalse
Landbouwwetboek moest in alle haast nog
goedgekeurd worden voor het einde van het
mandaat). De politieke gewoonte om voorrang te geven aan kortetermijndoelstellingen maakt een degelijk overleg met alle
betrokken partijen onmogelijk. Een langetermijnvisie - onmisbaar om een duurzaam
en representatief grondbeleid te voeren kan niet tot stand komen zonder een eerlijke en evenwichtige vertegenwoordiging
van belangen en een grotere transparantie van de besluitvormingsprocedures.

2 Actie ondernemen
op nationaal
niveau: het geval
van België
De omzetting van de Richtsnoeren in een
nationaal beleid maakt het mogelijk om
het huidige Belgische grond(belastings-)
stelsel volledig te herzien. Deze omzetting dient welteverstaan ook in de rest van
Europa te gebeuren, om ervoor te zorgen
dat er meer rekening gehouden wordt met
de verschillende nationale omstandigheden. Aangezien de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden op het hele Europese
grondgebied, kunnen de onderstaande aanbevelingen dienen als uitgangspunt voor het
beleid van tal van andere Europese landen.
De volgende analyse werd in de eerste
plaats ontwikkeld op Europees niveau, in
het kader van het laatste hoofdstuk van het
verslag van de Europese Coördinatiegroep
Via Campesina en Hands off the Land117. Ze
werd aangevuld op Belgisch niveau, in het
kader van de eisen die gesteld werden door
een zestigtal organisaties op de internationale dag van de boerenstrijd op 17 april
2014. Het gaat vooral om wettelijke regelingen, sommige bestaan al en anderen zijn
voor verbetering vatbaar.

117 C. Guffens, F. Kroff, P.Seufert, op. cit., n°91.

Kadertekst Dag van de
boerenstrijd te Haren,
17 april 2014
In het kader van de internationale dag
van de boerenstrijd kwamen meer dan
60 organisaties - Ngo’s, vakbonden,
activisten, milieuverenigingen- overal
in België samen op straat om de voedselsoevereiniteit te verdedigen. Samen
hebben ze hun steun betuigt aan de
boeren die toegang tot de grond eisen,
in België en in de rest van de wereld.
Het hoogtepunt van deze dag was een
symbolische actie waarbij aardappelen werden gepland op een terrein dat
bestemd was voor de bouw van een
mega-gevangeniscomplex in Haren.
Hiermee willen de actievoerders zich
een stukje bedreigde landbouwgrond
opnieuw toe-eigenen en de verdere betonnering van landbouwgrond aan de
kaak stellen.
De gezamenlijke inspanning die werd
geleverd ter gelegenheid van deze
dag maakte het mogelijk synergieën
te creëren en de banden tussen de
verschillende bestaande initiatieven
te vesterken, dit alles onder het gemeenschappelijke symbool van de aardappel. 17 april is de startdatum van
een beweging voor de voedselsoevereniteit in België, die zich op lange termijn nog verder zal ontplooien en waar
iedereen zich kan bij aansluiten, via verschillende burgerinitiatieven die allemaal strijden voor een ander landbouwen voedingsmodel118.

118 http://luttespaysannes.be
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2.1 Erkenning van de
landeigendomsrechten
2.1.1	Openbare gronden
Openbare gronden hebben een bijzondere
functie. In plaats van de privatisering van
deze hulpbronnen te bevorderen119, vragen de Richtsnoeren van de Staten dat
ze “het gebruik en de toewijzing van deze
hulpbronnen afstemmen op meer algemene sociale, economische en milieudoelstellingen” (Paragraaf 8.1). Rekening
houdend met het bovenstaande, worden
de Staten ertoe opgeroepen om te bepalen welke hulpbronnen ter beschikking
moeten worden gesteld van andere gebruikers, en onder welke voorwaarden dit
gebeurt (Paragraaf 8.5). Daarnaast dient
het gebruik en het beheer van de openbare
gronden “een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het land, het water of het bos
te bevorderen”. Dit alles moet gebeuren in
het kader van een inclusief overlegproces
waarbij vooral de oorspronkelijke of traditionele gebruikers van deze hulpbronnen
betrokken worden (Paragraaf 8.6 en 8.7).
In België zijn het de kleine boeren en de
kandidaat-landbouwers die geen toegang
tot de grond krijgen en gediscrimineerd
worden. Om de in de Richtsnoeren vastgestelde doelstellingen te bereiken, moeten
deze groepen dan ook voorrang krijgen bij
de toewijzing en het gebruik van openbare
gronden (Paragraaf 1.1)120. Het zijn ook de
overheidsinstanties die de toewijzing van
deze gronden aan duurzame landbouwprojecten in goede banen moet leiden.
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119 Dit fenomeen wordt nog versterkt in tijden van crisis.
120 C. Guffens, F. Kroff, P.Seufert, op. cit., n°91.

De Richtsnoeren roepen ook op om informatie uit te wisselen over alle beschikbare
overheidsgronden, om zo een openbare discussie op gang te brengen over het gebruik
van die gronden (Paragraaf 8.4). In Wallonië
bestaat er geen openbare databank met een
volledige inventaris van de naar schatting
200 000 grondbezitters121. Zo kan de verdeling van landbouwgronden in particuliere
en publieke handen ook niet nauwkeurig
worden gemeten. Toch blijkt uit de getuigenissen van nieuwe boeren en de ervaring
van actoren in praktijk dat een belangrijk
deel van de landbouwgronden in handen is
van overheids- en semi-overheidsorganen
zoals de Franse gemeenschap122, de kerk,
de OCMW’s123, etc124. Hoewel dit vaak gezien
wordt als een kans om er landbouwactiviteiten op te starten (deze gronden worden vaak kosteloos of in ruil voor diensten
ter beschikking gesteld), blijft het gebruik
van deze gronden toch - al te vaak - onzeker. De nieuwe bepalingen van het Waalse
Landbouwwetboek stellen dat, wanneer
“onroerende landbouwgoederen die in handen van de Staat zijn onder bezwarende
titel ter beschikking worden gesteld, de
Regering mag afwijken van de bepalingen
[...] m.b.t. de Pachtwet, door een schriftelijke overeenkomst te sluiten die niet onderworpen is aan deze bijzondere regels”
(Art. D. 354). Men kan zich dus voorstellen
dat het Gewest milieuvoorwaarden kan toevoegen die verband houden met de verhuur
van het onroerend goed.

121 NTF, “ Terres agricoles : patrimoine et bail à ferme – Verslag van de
conferentie georganiseerd door NTF en SNPC op 8 octoktober 2013
in Namen”
122 De Franstalige Gemeenschap is een van de drie federale gemeenschappen in België. Sinds 25 mei 2011 noemt ze zichzelf de
Federatie Wallonië-Brussel, ook al is deze benaming niet bij grondwet vastgesteld.
123 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
124 “De overheidsgronden maken ongeveer 20% uit van alle huurgronden.” » in Table ronde sur la problématique du foncier en Wallonie
in Réseau wallon du Développement Rural, Actes du séminaire international « Entrepreneuriat rural et créativité », 21&22 november
2013 in Amay.

Getuigenis Antoine, veeteelt bij Bercail
te Watermael-Boitsfort
“Het klooster stelt gratis 0,8 ha grond ter
beschikking, in ruil voor het onderhoud
ervan. Op deze oude paardenweides
staan momenteel 19 ooien, voor een
project van stedelijke landbouw. Deze
gronden zijn beschermd en mogen niet
bebouwd worden. De overeenkomst die
we hebben gemaakt met het klooster
blijft onzeker en zou opgezegd kunnen
worden de dag dat de laatste zusters
vertrokken zijn”125.

De Richtsnoeren voor het grondbeheer wijzen de Staten erop dat er verschillende
soorten grondrechten bestaan voor
overheidsgronden, gaande van een beperkt gebruik tot volledige eigendom, en
onderstrepen dat het beleid “alle grondrechten en houders van grondrechten dient te
erkennen” (Paragraaf 8.8) . De terbeschikkingstelling van overheidsgronden aan
jonge boeren of productiecoöperaties betekent in de praktijk te vaak een schending
van de Pachtwet; Er wordt dan voorrang
gegeven aan langlopende huurovereenkomsten. De Richtsnoeren stellen ook dat
er bij dergelijke beleidsmaatregelen “indien
dat nodig blijkt, steun moet worden voorzien aan de personen die de grondrechten
toegewezen krijgen opdat ze die rechten
ook kunnen uitoefenen” (Paragraaf 8.8).

2.1.2	Gemeenschappelijke goederen
Het begrip ‘grond’ verwijst naar een bepaald grondgebied en omvat ook de natuurlijke hulpbronnen. Daarom blijft het altijd
een deels “gemeenschappelijk” goed. Het
absolute eigendomsrecht van de grond
blijkt dus een mythe. In werkelijkheid gaat
het om een aantal verschillende soorten
grondrechten126. De Richtsnoeren wijzen
erop “dat geen enkel eigendomsrecht, ook
niet het recht op privé-eigendom, absoluut
is” (Paragraaf 4.3).
Bij de bescherming van de rechten van
grondgebruikers gaat het niet louter om
individuele eigendomsrechten. Het bestaan
van gemeenschappelijke goederen staat
ons toe om na te denken over de invoering
van het collectief grondbeheer. Naast de
grondeigendomsrechten in de strikte zin,
gaat het ook om de mogelijkheid om een geheel van gemeenschappelijke goederen te
beheren, en rekening te houden met meerdere rechten op eenzelfde terrein. Het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
kan niet enkel “van bovenaf” gewaarborgd
worden door de overheidsinstanties.
In België moet er een transparant en participerend grondbeleid gevoerd worden, en
moeten er procedures gebruikt worden die
helder, toegankelijk en begrijpelijk zijn voor
iedereen en alles. Mede dankzij de inspanningen van plaatselijke actiegroepen127 zijn
gemeenten zich steeds vaker bewust van
hun verantwoordelijkheid, en voeren ze een
verantwoord plaatselijk grondbeleid uit.
De gemeente Hotton heeft begin 2014 zijn
deelname aan de coöperatie Terre-envue officieel gemaakt. Door een bedrag
van €2500 toe te kennen aan de boerderij Renaud128, te Bourdon, wordt Hotton de
eerste gemeente die aandelen heeft in de
coöperatie.

125 Interview vond plaats op 20 mei 2014.

126 M. Merlet, « Propriété de la terre : une remise en cause conceptuelle
désormais incontournable », Les Biens communs, modèle de gestion des ressources naturelles, Passerelle dph n°02.
127 Het gaat om een vzw die ten doel heeft de plattelandsontwikkeling
te bevorderen. Ze start verschillende projecten op in samenwerking
met plaatselijke actoren. http://www.reseau-pwdr.be/menu-degauche/r%C3%A9seau-gal.aspx
128 http://www.terre-en-vue.be/les-projets/luxembourg/ferme-renaud/
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2.2 Regulering van de
grondmarkten
2.2.1 Inachtneming van het algemeen
belang
Voor wat betreft de grondmarkt, wordt in
de Richtsnoeren aan de Staten gevraagd
om “te erkennen dat niet-gereguleerde
markten niet altijd rekening houden met de
sociale, culturele en ecologische waarden.
De Staten zouden de meer algemene belangen van de maatschappij moeten verdedigen, door middel van beleidsmaatregelen
en een gepaste wetgeving betreffende de
grondeigendom” (Paragraaf 11.2).
Het wordt dus hoog tijd om de huidige
werking van de Belgische grondmarkt te
herzien, aangezien die er niet in slaagt de
hoofddoelstellingen van goed grondbeheer te verwezenlijken, maar eerder de
concentratie van gronden en de speculatie
op de grondmarkt bevordert. Daarenboven
benadrukken de vrijwillige Richtsnoeren
expliciet de verplichte regulering van de
grondmarkten. Vooral de landeigendomsrechten van kleine producenten en nieuwe
landbouwers moeten beschermd worden, gezien “de belangrijke rol die kleine
landbouwproducenten spelen in de nationale voedselveiligheid en de sociale stabiliteit” (Paragraaf 11.8). In dit verband mag
niet vergeten worden dat het Comité voor
economische, sociale en culturele rechten
van de Verenigde Naties expliciet aanbeveelt “de kleinschalige landbouw in België
te beschermen en plannen te ontwikkelen
om het behoud ervan te verzekeren”129.
De huidige bezetting en gebruik van de
grond in Wallonië heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de verschillende
aspecten van het milieu (lucht, water, bodem, fauna, flora, habitats). De voortschrijdende verstedelijking, die ten koste gaat
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129 Ibid.

van de landbouwgronden, leidt tot de versnippering van natuurlijke habitats, een
verstoring van de natuurlijke watercyclus,
het verlies van de natuurlijke functies van
de bodems en een verstoring van de goede werking van de ecosystemen130. Het
inperken van de verstedelijking op plattelandsgebieden maakt deel uit van de doelstellingen van de Waalse Regering voor 2020
en 2040, in het kader van de herziening van
het ontwikkelingsplan voor de gewestelijke
ruimte (Schéma de développement de l’espace régional of SDER)131.

Wetboek extra (menselijke of financiële)
middelen verschaffen aan de overheidsdienst (DAFOR132) die zich bezig houdt
met inventarisatie. Op dit moment daalt het
aantal ambtenaars voortdurend, terwijl de
werkdruk verhoogt.

2.2.3	Overheidsingrijpen
De overheden beschikken over verschillende concrete werkinstrumenten om
de grondmarkt te reguleren:
• Het herverdelingsbeleid

2.2.2	Transparantie van de
grondmarkt
Een van de belangrijkste obstakels voor een
betere toegang tot de grond is nog te vaak
het gebrek aan informatie. Als er al gegevens bestaan, worden ze niet systematisch
verzameld en blijven ze dus moeilijk toegankelijk. Het is dus absoluut noodzakelijk dat
alle gronden, (vis)waters en bossen in kaart
worden gebracht als één geheel. Om die reden stelt het Waals Landbouwwetboek voor
om een waarnemingspost voor grondgebruik op te richten die “als doel heeft om
alle verkoop van onroerende landbouwgoederen op het hele gewestelijke grondgebied
te inventariseren en te analyseren.” (Art.
D.357). Dit zou het eindelijk mogelijk moeten maken om een volledig overzicht te krijgen van de grondtransacties in Wallonië.

Gezien de aanzienlijke concentratie van de
grond wordt de herverdeling van de gronden aan kandidaat-landbouwers zonder
grond dringend. Het herverdelingsbeleid
“maakt een ruime en eerlijke toegang tot
de grond mogelijk en bevordert een plattelandsontwikkeling waar iedereen beter
van wordt” (Paragraaf 15.1). Dit is in het
bijzonder van toepassing op plaatsen waar
“een sterke concentratie van de eigendom
in verband staat met een grote plattelandsarmoede die te wijten is aan het gebrek aan toegang tot gronden” (Paragraaf
15.3). Een herverdelingsbeleid is bijzonder
doeltreffend om gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en aankomende landbouwers
toegang tot de grond te verschaffen.

Er is nog maar weinig geweten over de precieze werking van deze waarnemingspost.
Hij zou in ieder geval een inventaris van
de landbouwgronden moeten opstellen en
zorgen voor een adequaat toezicht op de
prijsontwikkelingen. De kennis van deze
gegevens is onmisbaar om een gewestelijk grondbeleid te voeren. Dit beleidsinstrument zal pas echt doeltreffend blijken als de uitvoeringsbesluiten van het

Het herverdelingsbeleid mag zich niet beperken tot de “verandering van een particuliere eigendom in een staatseigendom,
zonder structurele veranderingen. In tegendeel: de herverdeling van percelen aan
boeren die zelf over weinig land beschikken
is op zich al de aanzet van een landhervorming”133. De hele samenleving moet betrokken worden bij deze hervormingen, en
bij de opstelling en invoering van relevante
beleidsvoorstellen. “Daar het demografisch
gewicht van de boeren kleiner en kleiner

130 Service Public de Wallonie - DGARNE, « Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2012 », http://etat.environnement.wallonie.be/
131 SPW, SDER, Project goedgekeurd door de Waalse Regering op 7 november 2013, zie doelstelling IV.1 « Préserver les espaces non bâtis
et organiser la multiplicité de leurs fonctions».

132 Direction de l’Aménagement Foncier Rural
133 M. Merlet, Des réformes agraires sont toujours nécessaires, mais
sous des formes nouvelles », Le foncier agricole : lieu de tensions et
de bien commun, Revue Pour, Nr. 220, december 2013.

is geworden (...), zullen de landhervormingen van morgen er niet komen zonder dat
ook andere bevolkingsgroepen mee druk
zetten”. Ze moeten beantwoorden aan de
behoeften van de hele samenleving, door
tegelijkertijd de voedselproductie te maximaliseren en zo veel mogelijk banen te
creëren”134.
De ervaring van Terre-en-vue bevestigt dat
de Belgische burgers graag zouden worden
betrokken bij het beheer van hun grondgebied. “Door een financiële bijdrage te leveren aan de vestiging van producenten die
voldoen aan hun verwachtingen op het vlak
van milieu en maatschappelijke keuzes,
eisen de leden van deze plaatselijke verenigingen een recht op grondbeheer op, ook al
zijn ze zelf geen producenten”135.
De aankoop van 5 ha beboste grond in
een landbouwgebied door DAFOR in
de gemeente Rebaix is een interessant
voorbeeld van directe grondverwerving
door het Waalse Gewest. Het project wordt
momenteel onderzocht door Terre-en-vue
om er jonge landbouwers te vestigen.
De onteigeningsbevoegdheid wordt zelfs
voorzien door het Waalse Landbouwwetboek
(Art. D.359) “wanneer een verwerving noodzakelijk is om de homogeniteit of de toegankelijkheid van een eenheid landbouwgronden te verzekeren, om te strijden
tegen de grondspeculatie of omwille van
naar behoren gemotiveerde technische,
culturele of milieuredenen”, ook al kunnen de kosten voor de gemeenschap hoog
oplopen en draagt dit vaak nog bij tot de
grondspeculatie.
Het is hoe dan ook duidelijk dat de herverdelingen niet duurzaam zullen zijn als ze
niet gekoppeld worden aan beleidsveranderingen. Dit wordt ook onderstreept door
de Richtsnoeren (Paragraaf 15.6), wat betekent dat bepaalde Europese wetgevingen
134 Ibid.
135 Ibid.
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zoals die van het GLB, die de concentratie
van gronden in de hand werken, moeten
worden herzien136.
• Belastingen
De belastingen kunnen “de ongewenste
gevolgen van grondspeculatie en concentratie van de grondeigendom voorkomen”
(Paragraaf 19.2). Een belastingsbeleid kan
zowel stimulerend als repressief werken.
Zo zouden we, in België, kunnen overwegen
om een belastingstelsel in te voeren dat de
aankoop van gronden door landbouwers
stimuleert tot aan een bepaalde oppervlakte (differentiële registratierechten). Een
herziening van de onroerendgoedbelasting (kadastraal inkomen137 en onroerende
voorheffing138) kan onroerend goed minder
aantrekkelijk maken voor investeerders.
In het kader van stedenbouwkundige hervormingen zal ook een mechanisme om de
meerwaarde van grondbezit te recupereren
in werking treden, om zo de prijzen voor
landbouwgronden in sterk verstedelijkte
gebieden omlaag te halen. De onroerende
voorheffing op landbouwgronden kan aanzienlijk verhoogd worden wanneer de percelen voor vrijetijdsbesteding gebruikt worden (golf, paarden,...) om zo te voorkomen
dat landbouwgronden niet gebruikt worden voor de productie van levensmiddelen.
Omgekeerd zou men de verkoper die een
vestiging op zijn gronden toelaat kunnen
belonen met een fiscaal voordeel.
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136 C. Guffens, F. Kroff, P.Seufert, op. cit., n°91.
137 Het kadastrale inkomen (KI) is het gemiddelde netto-inkomen dat
het onroerend goed normaal gezien in één jaar tijd oplevert voor de
eigenaar, daarbij rekening houdend met de situatie op de huurmarkt
op dat moment, namelijk op 1 januari 1975. Het dient als uitgangspunt voor de inning van de onroerende voorheffing, en maakt het
mogelijk om de inkomsten uit onroerende goederen in een concreet
bedrag uit te drukken. Dit bedrag dient vermeld te worden bij de
aangifte in de personenbelasting.
138 Gewestbelasting in België

• Het recht van voorkoop (recht om als
eerste te weigeren)
De mogelijkheid van landen om rechtstreeks in te grijpen op de grondmarkt
wordt gekenmerkt door het recht van voorkoop. Deze procedure biedt een natuurlijk
persoon de mogelijkheid om een onroerend
goed, bebouwd of niet bebouwd, te kopen
bij voorkeur boven ieder andere persoon.
Het recht van voorkoop geldt enkel in van
tevoren vastgestelde gebieden (ruilverkavelingsgebieden in België). De eigenaar van
het goed staat dus niet vrij om zijn goed te
verkopen aan een verwerver naar keuze,
of aan de voorwaarden die hij wenst. Eric
Méganck, 1ste attaché bij de “Direction de
l’Aménagement Foncier Rural”, SPW legt
uit dat “het doel is om de verbetering van
landbouwstructuren mogelijk te maken in
gebieden die geschikt zijn voor herverkaveling”. Maar dit beleidsinstrument kan ook
de overname van bedrijven of de vestiging
van jonge boeren vergemakkelijken, compenseren voor onteigeningen, de ruimtelijke ordening in plattelandsgebieden
mogelijk maken of de gevolgen van de GLBhervormingen opvangen, ... 139
Het Waalse Landbouwwetboek bevestigd
het bestaan van deze procedure, die zich beperkt tot “gebieden waar er ruilverkaveling
aan de gang is” (Art. D.358)140. Eigenlijk vindt
het recht van voorkoop zijn oorsprong in de
maatregelen betreffende de wettelijke ruilverkaveling van landbouwgronden. Er dient
te worden opgemerkt dat het toepassingsgebied van de Waalse Waarnemingspost
voor grondbezit (Art.D.357) alle landbouwgronden van het Gewest omvat, terwijl het
recht van voorkoop slechts op een derde
van het Waalse grondgebied geldt Het is
zeer wenselijk dat deze twee beleidsinstrumenten geharmoniseerd worden om de
regulering van grondmarkt zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.
139 Réseau wallon du Développement Rural, Actes du séminaire international « Entrepreneuriat rural et créativité », 21&22 november
2013 te Amay
140 Het gaat vandaag de dag om bijna honderd Waalse gemeentes.

Als het recht van voorkoop al werkzaam zou
zijn, dan nog wordt het maar zelden toegepast door de Waalse overheid. Na kennisgeving door de notaris heeft het Waalse Gewest
slechts een maand de tijd om het aanbod te
aanvaarden (en beroep te doen op zijn recht
van voorkoop) of af te wijzen. Deze termijn
is veel te kort aangezien er een begrotingsprocedure moet worden opgestart in overleg
met de Minister. De termijn wordt dan ook
verlengd naar twee tot drie maanden in
het nieuwe Waalse Landbouwwetboek, wat
nog steeds relatief kort is. Daarnaast blijven er nog andere “culturele” hindernissen
bestaan. De notarissen zijn het nog niet
gewoon dat het Gewest eventueel gebruik
kan maken van het recht van voorkoop. Ze
zijn dan ook geneigd om de kandidaat-kopers te bevoordelen.
In een recent voorbeeld deed het Waalse
Gewest beroep op zijn recht van voorkoop
voor de verwerving van 25 ha landbouwgrond in Rèves. Er ontstond een conflict
tussen het Gewest en de koper, die het recht van voorrang van het Gewest in vraag
stelde. De aankoopakte is nog steeds niet
getekend en het juridisch getouwtrek gaat
voort.
Toch kan het recht van voorkoop een
uitstekend instrument voor overheidsinterventie op de grondmarkt blijken, en het
verkoopproces transparanter maken, doordat alle informatie die relevant is voor de
verkoop systematisch aangegeven moet
worden bij de openbare administratie. Deze
procedure maakt het ook mogelijk om informele handelspraktijken aan het licht te
brengen. Bij een te lage verkoopsprijs wijst bijvoorbeeld vaak op de betaling van een
steekpenning (“chapeau”) om de registratiekosten te drukken.

het voorkooprecht van de huurder (overeenkomstig de Pachtwet)
Het voorkooprecht staat de huurder van
een landbouwgrond toe om, krachtens
een pachtovereenkomst, zich te laten
vervangen door eender welke andere koper in het geval dat de landbouwgrond
verkocht wordt. Om te kunnen genieten
van dit recht, moet de huurder houder zijn
van een pachtovereenkomst. Het goed in
kwestie moet een landbouwgoed zijn, dat
voornamelijk door de huurder gebruikt
wordt voor zijn landbouwbedrijf, met
uitsluiting van bosbouw. Enkel de huurder geniet het recht van voorkoop, maar
hij kan het zowel uitoefenen voor zichzelf
als voor zijn nakomelingen of echtgeno(o)
t(e), als die ook daadwerkelijk deelnemen
aan de uitbating van het landbouwbedrijf.

Het voorkooprecht van de SAFER
in Frankrijk
Al meer dan vijftig jaar dragen de Safer141
bij aan het beheer van landbouwgronden. Bij hun oprichting kregen ze een opdracht van algemeen belang toegewezen,
namelijk om de modernisering van de
landbouw te ondersteunen. Sindsdien
heeft hun actieradius zich uitgebreid.
Beetje bij beetje zijn de Safer de grondoperator van het platteland en de voorstad
geworden, en vandaag ondersteunen ze
de tenuitvoerlegging van het overheidsbeleid inzake ruimtelijke ordening142.

141 Een Safer is naamloze vennootschap, zonder winstoogmerk (zonder winstuitkering), die opdrachten van algemeen belang vervult
onder toezicht van de ministers van Landbouwen van Financiën.
Vandaag de dag bestaan er 26 Safer verspreid over het hele Franse
grondgebied.
142 FNSAFER, Le Livre blanc des Safer : 19 propositions pour mieux
contribuer à l’aménagement du territoire.
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De Safer koopt land(bouw)eigendommen
om ze vervolgens te verkopen aan boeren,
gemeenschappen, nationale of lokale
openbare inrichtingen, particulieren
waarvan de projecten beantwoorden aan
het doelstellingen van hun opdracht. De
wet143 geeft aan de Safer de mogelijkheid
om te beschikken over een recht van
voorkoop, zodat ze een samenhangende
actie kunnen voeren in het kader van hun
opdrachten. Ze worden stelselmatig op de
hoogte gehouden over verkoopsprojecten
door de notarissen, en kunnen de aankoop doen in de plaats van de oorspronkelijke koper. De bedoeling hiervan is om
de grond dan door te verkopen aan een
andere koper waarvan het project beter
beantwoordt aan de lokale uitdagingen op
het vlak van ruimtelijke ordening.
Het recht van voorkoop beantwoord, ten
behoeve van het algemeen belang, aan
de volgende doelstellingen: de bestemming voor landbouw van een goed behouden, prijsstijgingen voorkomen; de lokale
ontwikkeling bevorderen; het milieu
beschermen.
De Safer maken minder en minder gebruik van het recht van voorkoop: Het betrof slechts 14% van de aankopen in 2012.
De Franse boerenbond Conféderation
Paysanne verwijt de Safer de onderhandse verkoop zo in de hand te werken,
en geen efficiënte strijd te voeren tegen
de grondspeculatie. In werkelijkheid
vertegenwoordigde de voorkoop met herziening van de prijzen slechts 1% van alle
grondtransacties in 2008144.
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143 Artikelen L 143-1 en L 143-2 van de code rural
144 Confédération Paysanne, Livre blanc, Safer : 50 ans d’opacité, 2010.

• Een openbare grondbank

• De herziening van de Pachtwet

Dit gecoördineerde beheersinstrument
beoogt de verwerving en het beheer van
goederen voor publieke doeleinden. Het
moet gezien worden als een voortzetting
van een waarnemingspost voor grondbezit, die vraag en aanbod centraliseert. Op
het Waalse niveau, wordt het idee van een
grondbank geïntroduceerd in het Waalse
Landbouwwetboek krachtens het “begrotingsfonds” (Art.D.355). Deze bank zou een
gecentraliseerd beheer van de landbouwgronden die in handen van het Gewest zijn
mogelijk maken, waarbij er ruimte wordt
gelaten voor andere overheidsinstanties
die het beheer van hun gronden uit handen zouden willen geven. Dit fonds zou het
ook mogelijk moeten maken om op pro-actieve wijze grond te kopen, in het bijzonder daar waar de druk op de grond hoog
is. Deze gronden zullen dan vervolgens
opnieuw verhuurd worden aan eigenaars
of gebruikers. Hoewel de gunningscriteria
nog niet bekend zijn145, zou een openbare
grondbank zich vooral moeten richten op
jonge kandidaat-landbouwers, mensen die
geen gemakkelijke toegang tot de grond
hebben, innovatieve projecten, duurzame
landbouwpraktijken,...Hoewel deze doelstellingen zijn vastgelegd in artikel 1 van het
nieuwe Waalse Wetboek van Landbouw,
zou de tenuitvoerlegging ervan concreter
moeten worden uitgewerkt, zoals in het
volgende voorbeeld.

Sinds 1 juli 2014 kent de zesde hervorming
van de federale Belgische staat meer wetgevende autonomie toe aan de Gewesten
en de Gemeenschappen. Van alle bevoegdheden die zijn overgedragen, is die van de
Pachtwet voor de landbouwsector de belangrijkste. In Wallonië zou een georganiseerde
herziening van de Pachtwet kunnen bijdragen tot een transparantere grondmarkt en
een gemakkelijkere toegang tot de grond
voor jonge boeren, en meer in het bijzonder
voor zij die niet uit een landbouwersmilieu
afkomstig zijn. Een evenwichtigere pachtovereenkomst tussen eigenaar en pachter
zou het drempelgeld (de “chapeau”) kunnen beperken of zelfs helemaal overbodig
maken.

Een andere indirecte rol van de grondbanken
is hun vermogen om gronden in bewaring te
houden of op te slaan in afwachting van een
kandidaat-koper die aan de voorwaarden
voldoet. Het is dan de gemeenschap die de
kosten van deze opslag draagt. De tijd die
nodig is om een project op te starten en financiële middelen te verwerven, is meestal
niet afgestemd op de snelle dynamieken
van de landbouwgrondmarkt.

145 “De administratie selecteert landbouwprojecten volgens de selectieprocedure en -criteria die zijn opgelegd door de regering (Art. D356)

De grondkwestie is niet enkel een zaak
van eigenaars en huurders, maar ook van
het maatschappelijke middenveld. Als we
uitgaan van een op mensenrechten gebaseerde aanpak van deze kwestie, is het
belangrijk dat de eventuele hervorming
van de Pachtwet de pachter zekerheid blijft
bieden over zijn gewassen en investeringen op lange termijn. Daarnaast moeten
ook enkele voorwaarden gesteld kunnen
worden ter bevordering van duurzame
landbouwmodellen.
Naar aanleiding van de regionalisering van
de Pachtwet werd er in juli 2014, op initiatief van MAP146 een discussieplatform opgericht dat gewijd was aan het thema van de
toegang tot de grond en o.a. landbouwbonden, Ngo’s en verschillende verenigingen
samenbracht. Dit platform zou het mogelijk
moeten maken om de gemeenschappelijke eisen van iedereen die opkomt voor een
kleinschalige landbouw op tafel te leggen
bij het volgende ministerieel overleg.

146 Mouvement d’Action Paysanne (Landbouwersbeweging), syndicat
agricole de Wallonie.(Waalse landbouwvakorganisatie).

2.3	Het investeringsbeleid
herzien
Zoals hierboven al vermeld werd, bevordert
het huidige investeringsbeleid in Europa en
België de concentratie van de grond en stimuleert het het agro-industriële model dat
schaalvergroting in de hand werkt waardoor kleine boeren gemarginaliseerd worden en duurzame, kleinschalige landbouw
geen kans krijgt. Dit is niet in overeenstemming met de vrijwillige Richtsnoeren, die
onderstrepen dat het verantwoord grondbeheer een zou moeten leiden tot meer
duurzame landbouwproductie (Paragraaf
12.1). De Richtsnoeren sturen aan op een
investeringsbeleid “dat de verwezenlijking
van meer algemene sociale, economische
en ecologische doelstellingen bevordert,
en dit voor verschillende landbouwsystemen” (Paragraaf 12.1). Daarnaast erkennen
ze het belang van kleine producenten en
vragen ze aan de Staten om hun investeringen te ondersteunen (Paragraaf 12.2).
De Belgische doelstellingen in navolging
van de invoering van het nieuwe PAC 20142020 zijn helaas allerminst ambitieus. Om
een voorbeeld te geven: de nationale vestigingssteun in Wallonië is niet voldoende om
land te kopen.
Landroof is ook in België een realiteit.
Een vaak aangehaald voorbeeld is dat van
de naamloze vennootschap van Albert
Frère die meer dan 1000 hectare bezit147 ;
Anderen hebben het over een buitensporige
inpalming van landbouwgronden in de omgeving van Luik. Het blijft moeilijk om exact
te bepalen om hoeveel oppervlakken het
gaat, aangezien het huidige systeem van
grondbeheer ondoorzichtig blijft. In deze
context roepen de Richtsnoeren op tot het
invoeren van maatregelen die “de legitieme landeigendomsrechten, de rechten
van de mens, de voedselzekerheid en het
147 T. Denoël, Terre agricole : nouveau lingot, Le Vif, 17/05/2013, http://
mr-ic-seneffe.be/site/wp-content/uploads/2013/05/MR-IC-Artcilesite-Terres-agricoles-placement-en-or-Vif-20130517.pdf
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milieu beschermen tegen de risico’s die
grondtransacties op grote schaal met zich
kunnen meebrengen” (Paragraaf 12.6). Een
van de maatregelen die voorzien worden in
de Richtsnoeren tegen landroof is de invoering van een begrenzing van het aantal
toegestane grondtransacties148. Men zou
ook de vrijstelling van successierechten
op gronden kunnen afschaffen, behalve
wanneer de opvolger een de eigenaar van
het landbouwbedrijf is en voor een beperkt
bedrag.

2.4 Een proactief beleid
De verantwoordelijkheid van de overheid
gaat verder dan het loutere beheer van
overheidsgronden. Ze moet ook gebruik maken van haar bevoegdheden
om het behoud van landbouwgronden te
garanderen.
In Wallonië liggen de ruimtelijke ordening en de stedenbouw vast in plannen
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148 C. Guffens, F. Kroff, P.Seufert, op. cit., n°91.

(sectorplannen, gemeentelijke plannen
van aanleg) en in stedenbouwkundig voorschriften. De grote druk op de grond (artificialisatie van gronden voor woonzones,
verbindingswegen en economische activiteiten) die we op dit moment in België
vaststellen, getuigt niet van een ruimtelijke ordening die strookt met het eerste
beginsel van een “zuinige omgang met
de bodem”. De sectorplannen hebben al
verschillende malen wijzigingen ondergaan, waarbij het meestal gaat om de het
inplannen van bebouwbare zones (meestal
economische bedrijfsruimte) in (en op) de
plaats van niet-bebouwbare zones (meestal
landbouwgebieden). Tussen 1986 en 2007
werden zo meer dan 3000 ha grond gelegen
in agrarisch gebied herbestemd voor stadsontwikkeling, via wijzigingen in de sectorplannen149. Anderzijds waren wijzigingen
van de voorschriften in de bovenvermelde
zones (gebied waarvan de inrichting door de
gemeente onderworpen is aan een overleg)
goed voor de herbestemming van 22 000 ha
grond voor de uitbreiding van nieuwe stedelijke gebieden150.

149 Service Public de Wallonie – DGARNE, « Tableau de bord de l’environnement wallon 2010 », Révisions partielles des plans de secteur
en Région wallonne (1986-2007).
150 Ibid.

In deze context roepen de vrijwillige
Richtsnoeren voor het grondbeleid op tot een
ruimtelijke ordening die een verantwoord
grondbeheer aanmoedigt (Paragraaf 20.1).
Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen moet de ruimtelijke ordening “de
belangen van de openbare sector, de gemeenschappen en de particuliere sector
met elkaar verzoenen en prioriteren, en
rekening houden met de behoeften die
voortvloeien uit de verschillende gebruiken
(plattelandsgebieden, landbouw, nomadische bevolkingsgroepen, stedelijke gebieden, milieu)” (Paragraaf 20.3). De noodzaak
om over te schakelen op en grondbeleid dat
de kleinschalige landbouw bevordert wordt
in het bijzonder onderstreept door de erkenning van het “belang van een duurzaam
en divers beheer van gronden, viswaters en
bossen151 “ (Paragraaf 20.5) teneinde een
duurzame voedselproductie te garanderen
en om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken.
De gemeentes hebben meer mogelijkheden
om de landbouwgronden op hun grondgebied te beschermen dan louter regelgevingsinstrumenten. Ze kunnen strijden
tegen de schaalvergroting en de versnippering van de landbouwbedrijven, waarvan
de gevolgen te vergelijken zijn met die van
de desindustrialisatie: banenverlies, verlies
van toegevoegde waarde, ... Hierbij spelen actieve burgers een centrale rol in het
aanzetten tot en zelfs het meewerken aan
veranderingen. De Plaatselijke Groepen
(PG) zijn hier een uitstekend voorbeeld van
in Wallonië. De gemeentes kunnen met
hun grondbeheer kansen creëren (de aankoop van grond financieren, grondtransacties stimuleren,...); de aanwezigheid van
landbouwgronden verzekeren; een impuls
geven aan de landbouw op hun grondgebied

151 De agro-ecologie is een multidimensionale fenomeen, daar het tegelijkertijd gaat om een wetenschappelijke discipline, een systeem
van praktijken en een sociale protestbeweging. M. Altieri, een van de
grondleggers van de agro-ecologie, omschrijft het als “het gebruik
van ecologische principes en concepten om duurzame agro-ecosystemen te bestuderen, te ontwikkelen en te beheren”.

(het voortbestaan van een landbouwbedrijf garanderen, werktuigen ter beschikking stellen om uitgetest te worden, het
landschap open houden, de vestiging van
landbouwbedrijven mogelijk maken, ...)152.
Een voorbeeld: de streek rond Neerpede is
een van de laatste getuigen van het landelijke verleden van het Brusselse Gewest. En
zijn braakliggende terreinen en landbouwgronden terug te vinden. Het project van
de gemeente Anderlecht bestaat er in
de eerste plaats in om vast te stellen van
welke terreinen het pachtcontract op het
punt staat te verstrijken. Daarnaast streeft
men, in samenwerking met de bestaande
ondernemingen, een duurzame, milieu- en
mensvriendelijke landbouw te ontwikkelen153. Een alert en actief grondbeleid om
alle mogelijkheden te benutten wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door een collectieve aanpak.

3 De kracht van het
goede voorbeeld:
burgerinitiatieven
De politieke beleidsmakers blijven een
sleutelrol spelen om een beter grondbeleid
in Europa en België te ontwikkelen, en om
to onderzoeken of een volledige herziening
van het huidige kadaster mogelijk is. Ook
de drijvende kracht en de rijke ervaring
van het maatschappelijke middenveld mag
niet onderschat worden. De stijging van het
aantal burgerinitiatieven om het prangend
probleem van de toegang tot grond in
Europa aan de kaak te stellen, is een bewijs van de groeiende belangstelling voor het
probleem. Het betrekken van de burgers
maakt het mogelijk om nieuwe wegen te
beproeven.
152 Terre de Liens Rhône-Alpes, « Communes, intercommunalités,
comment préserver les terres agricoles ? », http://www.terredeliens.org/collectivites-recueil-rhone-alpes .
153 h t t p : / / v i l l e d u r a b l e . b e / b r u s s e l s g r e e n c a p i t a l / c a s /
promotion-de-lagriculture-durable-dans-la-zone-de-neerpede

47-

3.1 Europees netwerk van
burgerinitiatieven voor de
toegang tot de grond
In het afgelopen decennium werden er in
Europa een aantal proefprojecten opgezet
door burgers om oplossingen te bieden
voor de moeilijkheden die vele landbouwers
ondervinden bij de toegang tot de grond.
Hun aanpak bestaat erin om boeren grond
te verschaffen onder gunstige voorwaarden, ofwel door gronden aan te kopen
(met behulp van publieke donaties), ofwel
door overeenkomsten te sluiten met de
grondeigenaars. “Deze burgerinitiatieven
ondersteunen de lokale voedselproductie,
een ecologische landbouw, en beantwoorden aan de toenemende vraag van consumenten naar lokaal geproduceerde kwaliteitsvoeding. Ze versterken ook de band
tussen landbouwers en consumenten, en
tussen de stad en het platteland. Tenslotte
maken ze de burgers bewust van het belang
van een goed grondgebruik en de bescherming van het milieu”154.
Sinds 2010 heeft het Franse Terre de liens155
samen met zijn partnerorganisaties al deze
initiatieven in kaart gebracht om hun zichtbaarheid te vergroten en de netwerkvorming te bevorderen. Tegelijkertijd bevordert
het ontstaan van dit informele Europese
netwerk van actoren op het terrein de
uitwisseling van ervaringen en goede praktijken. In België zijn er meerdere organisaties lid van dit Europese netwerk: Terre-envue, Land-in-zicht en De Landgenoten.
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154 Terre de Liens, Alternatives européennes pour l’accès au foncier, http://
www.terredeliens.org alternatives-europeennes-pour-l-acces-au-foncier.
155 V. Roufiol, S. Wartena, « Terre de Liens », Nouvelle formes d’accès
au foncier pour une agriculture soutenue par les communautés
locales, Forum Synergies, http://www.forum-synergies.eu/docs/
a012_terre_de_liens.pdf

Terre-en-vue, Wallonië

Land-In-Zicht, Vlaanderen

Terre-en-vue brengt burgers, organisaties
en publieke spelers samen die de toegang
tot grond in Franstalig België (Wallonië en
Brussel) willen vergemakkelijken: Hun
activiteiten verlopen via een drieledige
structuur: een vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap
met sociaal oogmerk en een stichting.

Land-in-Zicht werd opgericht door de
boeren van twee biologische landbouwbedrijven, die door een moeilijke toegang tot
de grond problemen ondervinden om zich
te vestigen of om landbouwactiviteiten
voort te zetten. Om de gronden te kunnen
kopen (gemiddeld €25000/ha) hebben ze
beroep gedaan op een renteloze lening,
verkregen via een solidariteitsspaarfonds.
Vandaag zijn de leningen terugbetaald, en
is er, naast de oorspronkelijke vereniging,
een Stichting opgericht om gronden op te
kopen en ze permanent ter beschikking te
stellen van bio(dynamische) boeren.

Terre-en-vue werd opgericht in 2011 en
kende een snelle groei. Vandaag hebben ze al verschillende hectares grond
verworven. De boeren zijn als coöperanten
ook mede-eigenaars van de gronden, en
tekenen een overeenkomst betreffende
het gebruik van de gronden, op zeer lange
termijn156.

De Landgenoten, Vlaanderen
De Landgenoten is een coöperatieve
vennootschap met sociaal oogmerk die
toegang tot grond faciliteert. Zij zag het
levenslicht in voorjaar 2014. Tientallen organisaties en coöperatieve vennootschappen zetten hun schouders onder dit
initiatief. Vooral het CSA-Netwerk, Landin-Zicht en Landwijzer waren hierbij actief
betrokken. Bioforum en Hefboom leveren
logistieke steun. De Landgenoten werkt
nauw samen met Terre-en-vue door kennis
en ervaring in beide richtingen uit te wisselen. De Landgenoten koopt gronden aan,
en verleent de gebruiksrechten op deze
gronden aan biologische landbouwbedrijven. Om dit alles mogelijk te maken, werkt
De Landgenoten, net als Terre-en-vue op
twee niveaus tegelijkertijd. Op lokaal niveau ondersteunen ze initiatieven, kopen
ze grond op en beheren ze die. Op regionaal en federaal niveau oefenen ze druk
uit op de politieke besluitvorming om een
wettelijk kader te verzekeren dat gunstig
is voor de kleine boeren, in samenwerking
met de Waalse organisatie Terre-en-vue.
156 Voor het bepalen van de preciese huurprijs is momenteel een studie
lopend.

De privatisering van de grond, de onaantastbaarheid van het privé-eigendom en
de verschillende betrokken belangen zijn
machtig en gevestigd. Deze burgerinitiatieven hebben zich dus voorgenomen om
van start te gaan door concrete en betekenisvolle acties te ondernemen, zonder daarbij te verwachten dat ze de eeuwenoude
institutionele (wan)verhoudingen kunnen
verstoren. Deze proefprojecten hebben gemeenschappelijke beginselen:
• Het betrekken van de burgers: de burgers en de regionale actoren ertoe brengen zich te buigen over de landkwestie. De
burger wordt gezien als belangrijk figuur
in de discussie over het grondbeheer.
Landbouw is een zaak die ons allen aangaat, en samen kunnen we het kapitaal
bijeenbrengen dat nodig is om toegang te
krijgen tot de grond en om landbouwers
de kans te geven om zich te vestigen.
• Concrete
acties:
De
landkwestie
wordt eindelijk het onderwerp van een
maatschappelijk en openbaar debat,
door informatie- en sensibiliseringscampagnes, door steun aan de overheden, of
door de oprichting van publiek-private
partnerschappen. Deze alternatieven
leggen allemaal concrete actieplannen
voor, met de totstandbrenging van financiële structuren gericht op de collectieve

aankoop van gronden (vereniging, coöperatie, stichting, ...).
• Geld als een middel en niet als een doel:
Al deze initiatieven passen in het kader
van de sociale en solidaire economie.
Om te voorkomen dat het kapitaal van de
burgers zou bijdragen tot de neerwaartse
spiraal van speculatie, mag de rentabiliteit van de investering niet hoger liggen dan de inflatie. De nieuwe aangekochte gronden worden dus verhuurd aan
landbouwers waarvan het project langetermijngaranties kan bieden op het vlak
van agronomisch evenwicht, economische
levensvatbaarheid en milieubehoud157.
Deze initiatieven dragen bij tot het ontstaan
van een sterke collectieve dynamiek die
de burgers opnieuw betrekt bij de vraagstukken rond ecologische en kleinschalige
landbouw. De omvang van de financiële
bijdrage van de aandeelhouders en schenkers, en de honderden vrijwilligers die
overal in Europa op straat zijn gekomen,
getuigen van de interesse van de burgers
voor de ontwikkeling van andere vormen
van landbouw. Ook al beschikt dit initiatief
over een bescheiden aantal hectare grond
of landbouwinstallaties, toch heeft het een
echte maatschappelijke discussie op gang
gebracht over de individuele en collectieve
verantwoordelijkheid voor wat de toekomst
van ons platteland betreft.

3.2 De testruimtes voor
landbouw
Jonge boeren hebben het moeilijk om
toegang te krijgen tot de eerste hectaren
landbouwgrond. Daarom hebben de ondersteunende netwerken en speciale vorm
van begeleiding ontwikkeld voor jongeren
die zich willen vestigen maar niet afkomstig
zijn uit het landbouwersmilieu. Een netwerk
157 P. Cacciabue, « Terre de liens, l’enjeu d’une implication citoyenne »,
Une autre finance pour une autre agriculture, Yves Michel, 2013.
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van landbouwers en partners begeleiden het proefproject om zo de risico’s te
beperken.
Op deze testruimtes zijn de nodige productiefaciliteiten en begeleiding aanwezig om
kandidaat-landbouwers de kans te geven
hun project uit te testen. Het wettelijke kader is zo opgesteld dat men voldoende ingedekt is en geen eigen onderneming dient op
te starten. Soms gaat het om boerderijen
die speciaal voor deze proefprojecten zijn
opgericht, soms gaat het om een deel van
een boerderij dat ter beschikking wordt
gesteld door de lokale boer...158 Het vraagstuk van de toegang tot de grond blijft altijd
centraal staan, ook al wordt de grond hier
onder elkaar verdeeld. In Nord-Pas-deCalais, bijvoorbeeld, heeft het proefproject
“Le Gemoir” beroep gedaan op Terre de
Liens om 4 ha grond te verwerven, en ter
beschikking te stellen van verschillende
initiatiefnemers159.
De testruimtes voor landbouw zijn de
laatste jaren sterk toegenomen in Frankrijk,
en beginnen stilaan hun gading te vinden in
België. Dankzij de steun van de plaatselijke actiegroep Condruses in de provincie
Luik, is men er in 2011 in geslaagd om een
terrein van 6 hectare groot, onderverdeeld
in percelen van 50 are, ter beschikking te
stellen van initiatiefnemers van een project. De inwijding van de eerste proefruimte
in Wallonië, Point Vert, maakt het mogelijk
om de infrastructuren te delen en om de
initiatiefnemers te begeleiden in een “ondernemingscouveuse”160. Sinds 2010 heeft
de ondernemingscouveuse Créajob een afdeling speciaal voor landbouw en toerisme.
Het proefproject ging de eerste drie jaar
van start in de provincie Luxemburg, alvorens zich uit te breiden naar WaalsBrabant. Nog maar eens een bewijs dat de
vraag naar gespecialiseerde begeleiding
voor kandidaat-landbouwers die niet uit het
landbouwersmilieu afkomstig zijn stijgt.
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158 J. Le Blanc, M. Pigache, « De l’intérêt et de la nécessité de se faire
accompagner pour monter son projet », Une autre finance pour une
autre agriculture, Yves Michel, 2013.
159 CELAVAR, L’espace test en agriculture, http://www.celavar.org/IMG/
pdf/espacetestagri_VF_leger.pdf.
160 ghttp://www.galcondruses.be/index.php/economie/80-point-vert-favoriser-la-reussite-dun-projet-de-maraichage

3.3 Steun voor een stedelijke
landbouw voor de lokale
markt
De toegang tot de grond in (voor-)stedelijke gebieden wordt steeds moeilijker, wat in
de eerste plaats te verklaren valt door de
verstedelijking, zoals eerder al werd aangetoond. Hoewel de aanwezigheid van boerderijen in dichtbevolkte gebieden beantwoordt
aan de toenemende vraag naar streekproducten, vallen de beslissingen op het vlak
van stadsplanning nog te vaak uit in het
voordeel van de artificialisatie van de gronden. De vele facetten van de voorstedelijke
landbouw geven weer hoe de nabijheid van
steden een dubbele rol speelt in de evolutie
van dit soort landbouw. Het is een complex
spel van concurrentie om de natuurlijke
rijkdommen, van de toenemende druk op
de grond, van centrale overheden die enerzijds pleiten voor milieubehoud en anderzijds de afzet van (landbouw)producten en
de diversificatie van de activiteiten willen
stimuleren161.
Hoewel de primaire productie van levensmiddelen nauwelijks nog plaatsvindt in stedelijke gebieden, komen burgers in actie om
te experimenteren met een andere vorm van
landbouw: de stedelijke landbouw. Onder
stedelijke of voorstedelijke landbouw verstaat men alle landbouwactiviteiten (teelt,
verwerking, distributie) in en rond het stedelijke gebied. Bij dit soort landbouw wordt
er gebruik gemaakt van gronden, ruimtes of
terreinen die zowel voor landbouw als voor
andere doeleinden gebruikt mogen worden. Stedelijke en voorstedelijke landbouw
worden vooral gekenmerkt door de nadruk
op groenteteelt, alternatieve productiemethoden en sociale innovatie (met name
d.m.v. korte distributiekanalen)162.

161 F. Jarrige F. et al., op. cit. n°55.
162 http://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2013-01/verdir-brochure_2013-01-25_15-01-35_540.pdf

De stedelijke en voorstedelijke productiesystemen zullen zo vooral de productie
van streekproducten die bestemd zijn voor
de lokale markt bevorderen. Deze innovatieve projecten worden opgezet door jonge
landbouwers (biologische landbouw, op de
lokale markt gericht,...). Het gaat meestal
om beginnende landbouwers die zich vestigen om gronden van bedenkelijke kwaliteit.
De vernieuwingen gebeuren niet alleen op
het vlak van landbouwproductie. De nabijheid van de stad maakt het mogelijk om
meerdere activiteiten uit te voeren en alternatieve inkomstenbronnen te vinden. Maar
ook binnen het bedrijf zelf kan de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van
verwerking en afzet de landbouwproductie
rendabeler maken163.
De (voor-)stedelijke landbouwinitiatieven
leiden er vooral ook toe dat het groeiende
aantal stadsbewoners opnieuw voeling krijgt met de natuur en zich bewust wordt van
de huidige toestand van onze landbouwsector. Het belang van een autonome voedselvoorziening voor steden is niet te onderschatten. Toch wordt de toegang tot de
grond bijzonder moeilijk gemaakt in (voor-)
stedelijke gebieden. Het opzetten van
landbouwprojecten, professioneel of niet,
kan dus als een concreet voorbeeld dienen
om de bevolking beter bewust te maken
van het belang van landbouw in en rond de
steden164.
Het verschijnsel van stedelijke landbouw is
vandaag de dag uitgebreid gedocumenteerd,
met name in de Verenigde Staten, en wekt
de interesse van Europa165. In België kunnen
als voorbeeld de aanleg van een moestuin
op het dak van de Koninklijke Bibliotheek,
en enkele volkstuinen (met name via de vzw

163 F. Jarrige F. et al., op. cit. n°55.
164 De stad Brussel, bijvoorbeeld, heeft heel goed begrepen dat men
zich over deze vraagstukken moet buigen. het Centrum voor
Stadsecologie organiseerde zijn eerste bijeenkomst op 31 maart
2012. Het doel was om te laten zien met welke problemen en uitdagingen de stadslandbouw in Brussel vandaag de dag geconfronteerd
wordt: http://www.urban-ecology.be/wp-content/uploads/2012/02/
resume-atelier-agriculture-urbaine-CEU.pdf
165 Vertigo, « L’agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le
développement des villes et des communautés », Volume 10 nr. 2,
september 2010.

Le Début des Haricots) worden genoemd.
Ook in Brussel, werd een tuin aangelegd
op het dak van de parking Place SainteCatherine, waar groenten en uitheemse
boomsoorten geteeld worden. Ook andere
(institutionele) actoren zijn hierbij betrokken: De Universiteit van Luik ontwikkelt
het project VERDIR166 dat ten doel heeft om
bepaalde verlaten industrieterreinen om te
bouwen tot een plek waar aan (voor-)stedelijke landbouw gedaan kan worden.

Een participatief en ecologisch
stadslandbouwproject in Brussel:
Chant des Cailles
Het project situeert zich in WatermaalBosvoorde, in de tuinwijk Le Logis die beheerd wordt door een coöperatieve huurdersvennoorschap. Midden in dit groene
stadsmilieu bevindt zich een veld met een
oppervlakte van 2,4 hectaren, eigendom
van Le Logis CHV.
Op dit veld langs de Kwartellaan werden
jarenlang voornamelijk granen geteeld
door de famillie Stordeur. In 2010 besloot
Pierre Stordeur echter “zijn schup af te
kuisen” omwille van de te grote afstand
tussen zijn woonplaats in Waver en het
veld.
Twee jaar later lag het veld nog altijd braak. Buurtbewoonster Magdalena
Swienarska zag echter het enorme potentieel en contacteerde de mensen van de
vzw Le Début des Haricots. Enkele geïnteresseerde leden zetten zich rond de tafel
om een plan te bedenken.
Net op dit moment overwoog Le Logis verschillende pistes voor het toekomstige beheer van het veld en bleek geïnteresseerd
in het project. In juli 2012 werd het voorstel aanvaard door de raad van bestuur van
Logis. Dit is het begin van een mooi participatief landbouwproject167 .

166 www.verdir.ulg.ac.be
167 http://www.chantdescailles.be/
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Een heroriëntatie van de landbouw riching
voedselsystemen die op de lokale markt gericht zijn (gebaseerd op een samenwerking
tussen producenten, leveranciers, consumenten en plaatselijke ontwikkelingsactoren) zou het mogelijk maken om aan de
verwachtingen van de consumenten en de
samenleving te voldoen. Al deze initiatieven
hebben ten doel om burgers weer te betrekken bij de zoektocht naar oplossingen
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voor landbouw- of voedingskwesties, ook al
verschillen de projectdoelstellingen sterk
(nadruk op sensibilisering, sociale of economische aspecten). Toch merken we dat
burgers, en met name stadsbewoners,
meer en meer interesse beginnen te vertonen voor deze kwesties. Dit kan wijzen
op een groeiend besef van de noodzaak van
een ander landbouwmodel.
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Conclusie

Het Europese continent wordt getroffen door
fenomenen zoals landroof en concentratie
van gronden - voornamelijk in landen waar
de concentratie van grondeigendom al langer een probleem is (in publieke handen in
het Westen, in private handen in Engeland).
Deze fenomenen dragen rechtstreeks bij tot
de marginalisatie van kleine landbouwbedrijven, en beletten dat nieuwe boeren zich
vestigen. Dit alles heeft een reële impact op
de verwezenlijking van het recht op voedsel
van de Europese burgers, die zo nog verder verwijderd raken van mogelijke voedselsoevereiniteit. Maar ook de mensen in
het Zuiden worden hard getroffen door de
hegemonie van het op productie gerichte
landbouwmodel, doordat hun gronden
ingepalmd worden om veevoeders voor de
Europese markt te produceren.
In België leidt de overwaardering van de
grond (door de meerwaarde die gerealiseerd kan worden op gronden met een
andere bestemming) , het bestaan van een
overdreven hoge “drempelvergoeding” en
het totale gebrek aan transparantie op de
grondmarkt tot het verdwijnen van kleine
boerderijen en het uitblijven generatiewissels in de landbouwsector. Elk jaar gaat er
bouwland verloren door wijzigingen in de
bestemmingsplannen uit de jaren 70, die
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om de bestemming (bestemmingsplan,
stedenbouwkundige voorschriften,..) en het
gebruik (huur, erfpacht) ervan in overeenstemming te brengen Er moet rekening
worden gehouden met de belangen van de
verschillende betrokken partijen, o.a. door
de oprichting van overlegplatforms. Er dient
in het bijzonder aandacht te worden besteed
aan kwetsbare personen.

worden herzien om de ontwikkeling van
economische activiteiten te ondersteunen.
Deze tendens wordt nog versterkt door de
sterke stadsuitbreiding in België, die kan
worden verklaard door gebrekkige stedenbouwkundige voorschriften die een verstandig en verantwoord grondgebruik in de
weg staan. Er ontstaat concurrentie tussen
de verschillende gebruiken van de grond,
net zoals de strategieën van de oudere
landbouwers die profiteren van de gronden pachtprijzen. Deze kritieke situatie is
de laatste decennia nog verergerd door
de invoering van een Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid dat er maar moeilijk in lijkt te slagen om de kleinschalige landbouw
voorrang te geven168.
Het is hoog tijd dat de dieperliggende oorzaken van de ernstige tekortkomingen op
de grondmarkt worden aangepakt. Een regelgeving moet steunen op de uitvoering van
Richtlijnen op Europees en Belgisch niveau
voor een beter grondbeleid. De grond moet
weer aan belang winnen als gemeenschappelijk goed, d.m.v. een verantwoord
openbaar beheer en een herziening van
de
belangrijkste
beleidsinstrumenten
168 De Commissie heeft meermaals geprobeerd de directe steun en het
toeslagrecht te begrenzen, maar telkens weer wezen de lidstaten dit
af.

Men dient voorrang te geven aan het gebruik
van de grond voor kleinschalige landbouw
en voor voedselproductie, en niet aan louter commerciële belangen. Het beste model om grond te beheren is kleinschalige,
ecologische landbouw in familieverband.
De kleinschalige productiemethode is
rendabeler, neemt minder ruimte in en is
groener. Ze laat toe de bodem gezond en
vruchtbaar te houden en koolstof te gebruiken om de klimaatverandering te bestrijden, maar maakt het vooral ook mogelijk
om de landbouwers eerlijk te verlonen169.
Zoals vele studies aantonen, is dit de enige
begaanbare weg voor de toekomst van de
landbouw. De toegang tot de grond komt
toe aan diegenen die ze bewerken, om zo te
komen tot voedselsoevereiniteit170.
De verschillende burgerinitiatieven om
landbouwgronden te beschermen en vrij
te maken (Europese projecten zoals Terreen-vue, proefprojecten voor landbouw, stedelijke landbouw,...) geven hoop en creëren
een perspectief voor een andere toekomst
voor onze landbouw. Maar burgerinitiatieven moeten ondersteund en aangemoedigd
worden door de overheid. Plaatselijke acties
kunnen een probleem aan de kaak stellen
en tot concrete stappen bewerkstelligen in
de ontwikkeling van een ander landbouwmodel, maar ze moeten zich kunnen verankeren in een grootschalige hervorming van
het systeem om tot een definitieve verandering van het model, in het voordeel van
kleinschalige landbouw, te kunnen leiden.
169 GRAIN, « Op zoek naar grond : de kleine boeren voeden de wereld
met minder dan een kwart van alle landbouwgronden », 2014.
170 ECVC & HOTL Alliance, « Land concentration, land grabbing and
people’s struggles in Europe », 2014.

Onze
aanbevelingen
beleidsmakers;

voor

politieke

Op Europees niveau:
• De vrijwillige Richtsnoeren voor het
grondbeleid in de praktijk brengen via het
nieuwe Europese Parlement
• Een grondige hervorming van het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid:
begrenzing van alle vormen van steun
per arbeidseenheid, ondersteuning voor
ecologisch verantwoorde landbouw; monitoring van extraterritoriale gevolgen;
bevordering van de Europese autonomie door steun voor bepaalde gewassen
(zoals oliehoudende zaden); concrete et
efficiënte ondersteuning van kleine boerderijen; ...
• De Europese bevoegdheden inzake
grondbeleid versterken om landbouwgronden te vrijwaren van elke vorm van
bestemmingsverandering.
• Op Europees niveau toezicht houden op de
gegevens en belangen inzake grondbezit
(nood aan volledige, betrouwbare en vergelijkbare statistieken en analyses);
• Het
gebruik
terugdringen

van

biobrandstoffen

• De verschillende behoeften controleren
(verspilling, overconsumptie,...)
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Op Belgisch niveau
(federaal en gewestelijk):
• Bijdragen aan de transparantie van de
grondmarkt
• Voorrang geven aan kleinschalige
landbouwprojecten bij het toekennen van
(het gebruiksrecht van) overheidsgronden.
• Een zo volledig mogelijk overzicht van
gronden en hun eigenaars opstellen;
• De administratie (DAFOR) van voldoende
middelen voorzien om zijn nieuwe functies
te kunnen uitvoeren, na de goedkeuring
van het Waals Wetboek van Landbouw;
• Het recht op voorkoop uitbreiden naar
alle gronden;
• Het ruimtelijke ordeningsbeleid intensiveren om het landbouwoppervlak te
behouden.
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• De betrokken partijen (verpachters, huurders, middenveld) raadplegen bij de uitvoering van het grondbeleid zoals dat
beschreven staat in het Waalse Wetboek
van Landbouw, met name wat betreft de
rol van de belangrijkste instrumenten:
waarnemingspost grondrechten, recht
van voorkoop, grondkredietbank;
• Een ambitieus hervormings- en herverdelingsprogramma van landbouwgronden opstarten.
• Een constructief debat op gang brengen
over de hervorming van de pachtovereenkomst met de verschillende partijen en
voorrang geven aan het algemeen belang;
• Burgerinitiatieven ondersteunen.
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OCMW:

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

CFS:

Committee on World Food Security (Commissie voedselzekerheid in de wereld)

DPU:

Droit à Paiement Unique (Franse toeslagrecht)

FAO :

Food and Agriculture Organization of the United Nations (De Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

FJL:

Federatie van Jonge Landbouwers

FUGEA :

Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (Overkoepelende federatie voor
veeteelt- en landbouworganisaties)

GAL:

Groupe d’Action Locale (Lokale actiegroep)

HCF:

Hors Cadre Familial (buiten familieverband)

MAP:

Mouvement d’Action Paysanne (actiegroep voor landbouwers)

MSC:

Mécanisme de la Société Civile (Faciliteit voor het Maatschappelijk Middenveld)

GLB:

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

SAFER:

Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

OCG:

Oppervlakte Cultuurgrond

SRH:

Superficie Résidentielle par Habitant (Woonoppervlakte per Inwoner)
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