
ZEGGENSCHAP OVER GROND RAAKT ONS ALLEMAAL

RECHT OP GROND VOOR KLEINSCHALIGE BOEREN

WIE CONTROLEERT DE GROND?
IN 2016 CONTROLEERDE 6,9% VAN DE 
EU-LANDBOUWBEDRIJVEN

68,2% VAN DE BENUTTE LANDBOUWGROND 
BINNEN DE EU

Het grondbeleid – dat controle heeft over de grond, hoe die wordt gebruikt, voor welke doeleinden en in 
wiens voordeel – dicteert hoe het voedsel dat je eet wordt geproduceerd, waar het vandaan komt en wat 
je ervoor betaalt. Het geeft vorm aan landelijke gebieden, heeft invloed op de klimaatverandering en de 
biodiversiteit en bepaalt wie subsidies ontvangt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB). Door een gebrek aan transparantie en machtsconcentratie oefenen machtige industriële actoren 
momenteel druk uit om het grondbeleid te controleren. De laatste jaren zijn veel voorbeelden van corruptie 
bekendgemaakt.

Grondroof is de controle 
over grotere dan plaatselijk 
gebruikelijke hoeveelheden 

landbouwgrond (door eigendom 
of andere overeenkomsten) met 

het oog op speculatie, ontginning, 
controle over hulpbronnen of 

vercommercialisering ten koste 
van boeren en boerinnen, agro-
ecologie, voedselsoevereiniteit 

en mensenrechten. 

Grond wordt behandeld als 
handelswaar en financieel bezit 
en wordt gebruikt om enorme 

winsten te maken door een klein 
aantal mensen, zonder rekening 

te houden met het feit dat toegang 
tot grond essentieel is om gezond 
voedsel te verbouwen, om klimaa-
tverandering en verlies van biodi-
versiteit tegen te gaan, om banen 
te verschaffen en gemeenschap-

pen in stand te houden.

Dit wordt vooral aangewakkerd 
door een landbouwbeleid zoals 
het GLB, dat landbouwbedrijven 

subsidieert op basis van hun 
grootte. Aangezien meer grond 

leidt tot meer geld, is de drijfveer 
zoveel mogelijk grond verwerven, 
met grondconcentratie tot gevolg. 

GRONDROOF KLEIN AANTAL MENSEN MEER GELD 

OMDAT ZE ZO GROOT ZIJN
ONTVANGT 1,95% VAN DE 6,7 MILJOEN LANDBOUWBEDRIJVEN

30% VAN DE TOTALE RECHTSTREEKSE GLB-STEUN

GEMIDDELD GAAT 80% VAN DE GLB-STEUN

NAAR 20% VAN DE GLB-BEGUNSTIGDEN

VOORTSCHRIJDENDE ONGELIJKHEDEN 
De toenemende grondconcentratie heeft 
vaak gevolgen voor gemarginaliseerde 

etnische, gender-, leeftijds- en klassengroepen. Het 
verhindert nieuwkomers in de landbouw de toegang 
tot grond en beïnvloedt de mogelijkheden van kleine 
boeren om hun grond te behouden wanneer zij 
geconfronteerd worden met machtige actoren. Met 
een vergrijzende boerenbevolking in Europa en kli-
maatverbintenissen die een export stop vergen, kan 
onvoldoende toegang tot land voor nieuwkomers in 
de toekomst leiden tot voedselonzekerheid.
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TOEGANG TOT GROND VOOR DE BOERENLANDBOUW

Grond kan niet worden behandeld als handelswaar: het is een eindige hulpbron met sterke sociale, cultu-
rele, ecologische en economische functies. De vergrijzing van de boerenbevolking impliceert dat miljoenen 
hectaren landbouwgrond in de komende twee decennia van eigenaar zullen veranderen en wat er gebeurt 
wanneer die gronden vrijkomen zal van cruciaal belang zijn. Aangezien agro-ecologische boerenlandbouw 
meer diverser en minder intensief is, helpt de toegang tot land voor kleinschalige boeren de biodiver-
siteit in stand te houden, banen te scheppen, het dierenwelzijn te waarborgen en te zorgen voor gezond, 
lokaal voedsel dat niet dezelfde impact heeft op de planeet of onze gezondheid als industriële landbouw.

Meer 
transparantie, 

via een 
Europese 

grond-
observatiepost, 

die 
toezicht houdt 

op grond-
transacties

Een onafhanke-
lijke toetsing van 
de impact van het 

grondbeleid 
door een 

institutionele 
taskforce 

op hoog niveau, 
die samenwerkt 

met kleinschalige 
producenten

HOE VERANDEREN?

Coherentie 
tussen EU-

beleidslijnen 
zoals de Green 

Deal, 
de F2F-strategie 

en het GLB, 
met inbegrip 

van het 
stopzetten 

van de vrijhan-
delsovereen-

komsten

Een nationaal 
en regionaal 

grondbeleid dat 
democratische 

en transparante 
toegang tot 

gronden voor 
agro-ecologie 

mogelijk maakt, 
aangemoe-

digd door deze 
maatregelen op 

EU-niveau

GROND- 
EN VOEDSEL-
SOEVEREINITEIT 
Voedselsoevereini-

teit garandeert het recht op 
gezond en cultureel passend 
voedsel dat wordt gepro-
duceerd volgens ecologisch 
en duurzame methoden, en 
het recht om onze eigen voed-
sel- en landbouwsystemen te 
bepalen. Het is een proces dat 
streeft naar solidariteit, niet 
naar concurrentie, waarbij een 
rechtvaardiger wereld vanaf 
de basis wordt opgebouwd. 
Zonder toegang tot grond heb-
ben boeren niet de autonomie 
om te verbouwen wat en hoe 
ze willen, en wordt burgers het 
volledige verhaal ontzegd ach-
ter het voedsel dat ze eten.

70% VAN DE WERELDBEVOLKING

WORDT GEVOED DOOR 
NETWERKEN VAN KLEINSCHALIGE 

HET INKOMEN VAN DE BOER.INN.EN LIGT

 50% LAGER
DAN DAT VAN DE REST 

VAN DE EUROPESE SAMENLEVING

INFO + DOCS : https://www.eurovia.org/main-issue/
land BRONNEN : Roots of Resilience, Nyeleni ECA, 
‘How can public policy support small-scale family 
farms?’, 2021 / ECVC et al, ‘Who will feed us’, 2015 
/ ETC Group, 2017

DE EU VERLOOR TUSSEN 2005 EN 2016
MEER DAN

   3,5 MILJOEN
 LANDBOUWBEDRIJVEN 

VAN MINDER DAN 5 HA

Betere 
begeleiding van 
de lidstaten bij 
grondbeheer 
en openbare 

beleidsdoels-
tellingen 

inzake grond 
die coherent, 

doeltreffend en 
transparant zijn 
door middel van 

een EU-
grondrichtlijn

Een 
gegarandeerd 
rechtvaardig 
inkomen voor 

boeren via 
GLB-subsidies 

gekoppeld aan het 
aantal werkne-

mers en niet aan 
de omvang van 

het grondgebied, 
en marktregu-

lerende mecha-
nismen

EEN MENSENRECHT
Artikel 17 van de VN- 
Verklaring van de Re-
chten van Boeren en 

plattelands medewerkers (UN-
DROP) noemt de toegang tot land 
een mensenrecht. 

‘Er moeten maatregelen worden 
genomen om de landbouwher-
vorming door te voeren teneinde 
de boeren een ruimere, meer 
gelijke en gegarandeerde toe-
gang tot land te verschaffen. 
Het moet de grondconcentratie 
en buitensporige grondcontrole 
beperken, met respect voor de 
sociale functie van grond.’
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OPLOSSING

https://www.eurovia.org/main-issue/land
https://www.eurovia.org/main-issue/land

