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SAMENVATTING 

Deze nota is een reactie op een verzoek om beleidsaanbevelingen te doen aan de leden van 

de Commissie AGRI over mogelijke verbeteringen van de huidige mechanismen van 

rechtstreekse betalingen in het licht van de toekomstige uitdagingen voor de EU-landbouw. 

De toekomst van rechtstreekse betalingen is een centraal thema binnen het debat over het 

GLB van de toekomst, aangezien deze betalingen een aanzienlijk deel uitmaken van zowel 

de totale aan landbouwers uitgekeerde steun als van de GLB-begroting. Overdrachten van 

begrotingsmiddelen vormen het grootste onderdeel van de steun aan de 

landbouwinkomens in de EU. In de periode 2013-2015 waren rechtstreekse betalingen 

goed voor ongeveer 72 % van de GLB-begroting en voor net geen 30 % van de totale EU-

begroting. 

 

Deze nota wil structuur en synthese bieden, in een poging om de leden van de Commissie 

AGRI bij te staan door een stelselmatig overzicht te geven van de keuzes waarover zij 

beschikken als zij het GLB verder wensen te hervormen. 

 

Hoofdstuk 2 omschrijft de structuur van rechtstreekse betalingen na de hervorming van het 

GLB van 2013. Ontkoppelde betalingen, in de vorm van de basisbetalingensregeling en de 

regeling inzake een enkele areaalbetaling, blijven de belangrijkste laag. Er zijn echter 

andere lagen toegevoegd, met inbegrip van de voor lidstaten verplichte vergroeningssteun 

en betalingen voor jonge landbouwers, evenals de voor lidstaten optionele programma’s 

voor gekoppelde steun, kleine landbouwers en gebieden met natuurlijke beperkingen. De 

hervorming van 2013 zorgde ervoor dat de lidstaten veel meer flexibiliteit kregen bij de 

uitvoering van het stelsel voor rechtstreekse betalingen.  

 

De formule voor "externe convergentie" bracht een beperkte maar ongeziene herverdeling 

tussen de lidstaten teweeg van de middelen uit de eerste pijler van het GLB. Dit heeft 

echter de relatieve rangschikking van de landen niet gewijzigd. De verschillen in 

betalingsniveaus per hectare blijven overeind, in het bijzonder tussen de oude lidstaten en 

tussen de oude en de nieuwe lidstaten. 

 

Twaalf van de achttien landen die de basisbetalingensregeling toepassen, zullen in 2020 

nog steeds gebruikmaken van het model met gedeeltelijke convergentie. De oppervlakte 

subsidiabele grond is na de hervorming van 2013 waarschijnlijk toegenomen. Van de door 

de lidstaten te kiezen vrijwillige maatregelen was gekoppelde steun het populairst. Deze 

maatregel werd ingevoerd door alle lidstaten behalve Duitsland. Vijftien lidstaten kozen 

voor de regeling voor kleine landbouwers, goed voor 41 % van de landbouwers en 5 % van 

de landbouwgrond van de EU. 

 

De lidstaten hebben ook uitgebreid gebruik gemaakt van de hen geboden flexibiliteit om 

aan de vergroeningsbetaling verschillende voorwaarden te verbinden. 

 

In hoofdstuk drie wordt bekeken of het nieuwe stelsel van rechtstreekse betalingen zijn 

doelstellingen bereikt en of het op zijn taak berekend is. De landbouwinkomens zijn nog 

steeds in zeer grote mate afhankelijk van deze betalingen. Volgens ILB-gegevens over de 

periode 2004-2013 bedroeg de bijdrage van rechtstreekse betalingen aan het netto-

landbouwinkomen 47 %, andere overheidsoverdrachten waren goed voor 15 % en 

marktinkomen voor 38 %. Het gemiddelde aandeel van de rechtstreekse betalingen 

schommelde in deze periode tussen 7 % bij tuinbouwbedrijven en 101 % bij 

landbouwbedrijven met ander grazend vee. 
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De hervorming van 2013 voerde verschillende maatregelen in om de rechtstreekse 

betalingen gelijkmatiger te verdelen tussen landbouwbedrijven. Degressiviteit of het 

instellen van maxima heeft echter nauwelijks invloed gehad op de verdeling van de 

betalingen tussen landbouwbedrijven, hoewel de herverdelingsbetaling een belangrijkere, 

zij het nog steeds beperkte, rol kan spelen. Het merendeel van de rechtstreekse betalingen 

in de huidige programmeringsperiode zal nog steeds terechtkomen bij landbouwbedrijven 

met een inkomen uit landbouwactiviteiten dat hoger ligt dan het mediane 

landbouwinkomen. 

 

Kapitalisatie-effecten doen de voordelen van rechtstreekse betalingen voor bestaande 

landbouwers afnemen en verhogen de start- en groeikosten voor jongere en groeiende 

landbouwers. Rechtstreekse betalingen hebben de uitstap van een aantal landbouwers uit 

de landbouw, evenals de nieuwe toewijzing van landbouwgrond aan efficiëntere 

landbouwbedrijven, vertraagd. Rechtstreekse betalingen dragen bij tot de stabilisering van 

het landbouwinkomen. Ze zijn echter niet goed gericht, aangezien ze niet specifiek zijn 

gericht op de landbouwbedrijven die worden geconfronteerd met de grootste variabiliteit in 

hun inkomen. Het verband tussen rechtstreekse betalingen en de productiviteit van een 

landbouwbedrijf is over het algemeen negatief, hoewel de verschuiving naar ontkoppelde 

betalingen heeft geleid tot een afname van het efficiëntieverlies dat in verband wordt 

gebracht met de voormalige gedeeltelijke gekoppelde steun. 

 

De beschikbare gegevens kunnen ons nog geen rechtstreekse informatie verschaffen over 

de milieuvoordelen van de vergroeningspraktijken. Het behoud van de vereiste over 

blijvend grasland en de verplichting inzake gewasdiversificatie heeft slechts minimale 

veranderingen in het bodemgebruik teweeggebracht. Het grootste deel van de grond die 

onder ecologische aandachtsgebieden valt, wordt gebruikt voor productie. Dit zijn 

aanwijzingen dat de aanvullende milieuvoordelen, vergeleken met de baseline vóór de 

vergroening, in ruil voor de uitgaven ter waarde van 12 miljard euro per jaar waarschijnlijk 

beperkt zullen zijn. Uit de vergroeningskeuzes van de lidstaten en de landbouwers blijkt 

niet dat de kansen om aanzienlijke waarde op te leveren op milieugebied werden benut. 

 

Er zijn geen specifieke uitdagingen of specifieke publieke goederen die als beleidsrespons 

een eengemaakte, vaste, ontkoppelde betaling per hectare zouden vereisen. De 

rechtstreekse betalingen moeten worden geherstructureerd als een reeks op duidelijk 

gedefinieerde doelstellingen gerichte betalingen. 

 

We stellen drie verschillende modellen voor om in kaart te brengen welke belangrijke 

beslissingen de AGRI-leden moeten nemen over de toekomst van de rechtstreekse 

betalingen. 

 In model 1 gaan we ervan uit dat besluitvormers de huidige structuur van 

rechtstreekse betalingen verlengen tot de volgende programmeringsperiode maar 

technische aanpassingen willen aanbrengen in de wetgeving om de doeltreffendheid 

ervan te verbeteren en de uitvoering ervan te vereenvoudigen. 

 Model 2 volgt het voorbeeld van de VS, waarbij ontkoppelde rechtstreekse 

betalingen worden weggewerkt en de besparingen worden gebruikt om anticyclische 

betalingen of een reeks inkomensstabiliseringsinstrumenten in te voeren. 

Anticyclische betalingen lijken niet zinvol. Er kan worden gepleit voor een 

verschuiving van de middelen naar inkomensstabiliseringsinstrumenten maar deze 

moeten voornamelijk op het niveau van de lidstaten worden beheerd. 
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 In model 3 wordt de vergroeningsbetaling opnieuw bekeken en worden vier opties 

overwogen om die te vervangen. Deze opties omvatten een terugkeer van de 

vergroeningsverplichtingen naar de randvoorwaarden, de vergroeningsverplichting 

vervangen door een "à la carte"-aanpak op niveau van de lidstaten/regio’s, 

"voorwaardelijke vergroening" waarbij deelname aan een agrarische, milieu- en 

klimaatmaatregel in de tweede pijler een voorwaarde wordt om in aanmerking te 

komen voor de basisbetaling, en overdracht van de vergroeningsbetaling voor 

vrijwillige agrarische, milieu- en klimaatmaatregelen in de tweede pijler. 

 

Het huidige stelsel van rechtstreekse betalingen is noch houdbaar op lange termijn, noch 

ontworpen om de huidige en toekomstige uitdagingen voor landbouwers en 

grondbeheerders in Europa aan te pakken. Hoofdstuk 5 bevat een aanbeveling voor de 

toekomstige structuur van rechtstreekse betalingen, op basis van de volgende reeks 

beginselen. 

 Betalingen moeten zijn gericht op specifieke doelstellingen die duidelijk zijn gericht 

op resultaten. 

 Betalingen moeten worden gestructureerd in een geprogrammeerd, meerjarig GLB 

dat uit één pijler bestaat. 

 Nationale cofinanciering moet een vereiste zijn voor alle GLB-uitgaven. 

 Ontkoppelde rechtstreekse betalingen moeten geleidelijk worden afgeschaft 

gedurende een vooraf aangekondigde overgangsperiode. 

 Besparingen moeten worden bijgestuurd naar meer uitgaven voor risicobeheer, 

verbeterd mededingingsvermogen, klimaatmaatregelen en collectieve 

milieugoederen. 

 Toeslagrechten moeten worden vervangen door een contractueel kader tussen 

landbouwers en overheidsinstanties.  

 Randvoorwaarden en de vergroeningsbetaling moeten worden vervangen door 

"voorwaardelijke vergroening" waarbij deelname aan een door de lidstaat 

ontworpen, elementair (oppervlakkig) milieuprogramma een voorwaarde wordt om 

overheidssteun te ontvangen. 

 De toekenning van begrotingsmiddelen moet zijn gebaseerd op stimulansen zodat 

middelen worden toegekend aan lidstaten op basis van zowel prestaties als 

behoeften. 

 

Er werd een indicatieve GLB-begroting voor 2025 opgesteld om een beeld te schetsen van 

deze verschillende keuzes. Alle elementen in de aanbevolen structuur voor toekomstige 

rechtstreekse betalingen aan landbouwers zijn bekend in het huidige GLB. Voorgesteld 

wordt om deze betalingen opnieuw te ontwerpen zodat ze doeltreffender worden in het 

bereiken van hun doelstellingen, duidelijker worden voor de landbouwers, meer flexibiliteit 

bieden aan de nationale autoriteiten en ook de belastingbetalers meer waar voor hun geld 

geven. Beleidsmakers kunnen beslissen hoe snel de overgang kan gebeuren. Belangrijk is 

dat individuele wijzigingen aan onderdelen van het stelsel van rechtstreekse betalingen in 

overeenstemming zijn met de richting die werd uitgestippeld voor de lange termijn. 

 

Een verschuiving naar een gerichtere aanpak zou echter dermate grote voordelen 

opleveren dat het jammer zou zijn om deze verschuiving uit te stellen. 
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SAMENVATTING 

Sinds 1993 is de aanpak van landbouwmarkten binnen het GLB aanzienlijk veranderd. 

Marktgerichtheid en rechtstreekse betalingen hebben strakke prijs- en aanbodmaatregelen 

als beginselen vervangen. Marktmaatregelen bleven bestaan, zij het voor de meeste 

producten in zo goed als slapende vorm, beschikbaar om ingezet te worden in 

uitzonderlijke omstandigheden. Er werd een crisisreserve opgericht. Steun voor 

verzekeringen en onderlinge fondsen werd mogelijk. Het gebruik hiervan verschilt al 

naargelang de lidstaat. Ondanks deze nieuwe risicobeheersinstrumenten hebben recente 

hausses en crises de landbouwsector in die mate in beroering gebracht dat men zich 

afvraagt in hoeverre het nieuwe GLB in staat is om marktverstoringen aan te pakken. 

We hebben de EU-zuivelmarkt gebruikt als casestudy om een beeld te geven van de 

werking van een eerder typische landbouwcrisis. Om een beeld te schetsen van de werking 

van de zuivelmarkt en contrafeitelijke beleidsscenario’s te simuleren, bouwden we een 

vereenvoudigd ad-hocmodel dat alleen was geijkt op de jaren 2013-2015.  

Landbouw wordt gevoelig voor prijsverstoringen, maar deze gevoeligheid is gedeeltelijk te 

wijten aan de huidige overheidsinterventie. De huidige rechtstreekse betalingen voeden de 

werking van de aanbodrespons en maken zo deel uit van het probleem.  

De crisisreserve is als instrument te zwak om marktverstoringen aan te pakken. De 

overdracht van begrotingsmiddelen van basisbetalingen is noodzakelijk om financiële 

middelen rechtszeker te maken en ze beter af te stemmen op de uitdaging van de 

prijsvolatiliteit. De reserve mag niet enkel zijn gericht op het redden van 

landbouwbedrijven die onder financiële druk staan; ze moet ook een boodschap voor de 

toekomst uitdragen. Er moeten lessen worden getrokken uit de crisis in de bankensector 

om risicovolle bedrijfsplannen en onvoorzichtig gedrag aan aanbodzijde te ontraden en 

risicobeperkingsinitiatieven bij landbouwers te belonen. 

Ex-post curatieve marktmaatregelen kunnen doeltreffend zijn, maar zijn zelden de beste 

eerste oplossing. Het lijdt geen twijfel dat producten uit de handel nemen op korte termijn 

doeltreffend is om de prijzen te doen stijgen, hoewel lekkage niet kan worden vermeden. 

Doeltreffendheid is echter niet hetzelfde als efficiëntie. Als men strikte stabilisatie nastreeft, 

is het best dat de leidende instelling de openbare voorraden verkoopt wanneer de prijzen 

weer beginnen te stijgen. Het is duidelijk dat het GLB van de jaren '70 en '80 er niet in 

slaagde om hiermee minimale successen te boeken. 

Het grote nadeel van maatregelen waarbij producten uit de handel worden genomen, is dat 

deze maatregelen te laat komen in het economisch proces: de goederen zijn reeds 

geproduceerd en hebben reeds middelen gekost. Aanhangers van interventie moeten 

worden herinnerd aan de langdurige overschotten van het GLB voor 1993 en aan de 

weinige stimulansen die bestonden om waarde te creëren. De doelstellingen van openbare 

opslag in de eengemaakte gemeenschappelijke marktordening zijn aan herformulering toe. 

Deze geherformuleerde doelstellingen moeten breder zijn dan "verstoringen van de markt 

vermijden".  

Het moet in het systeem mogelijk zijn om alleen financiële stimulansen te bieden aan 

producenten die bereid zijn tot coördinatie op het gebied van crisispreventie en -beperking. 

Interventie verhoogt de prijzen voor alle producenten in een eengemaakte markt en 

verschaft zo dus een ander type publiek goed. Publieke goederen geven echter snel 

aanleiding tot meeliften. Interventie is dan ook niet het goede instrument om de juiste 

stimulansen te bieden. 
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Steun voor particuliere opslag lijkt een aantal van de voordelen van openbare opslag te 

bieden, zonder de vraag in te perken. Het zou kunnen helpen om afzetmarkten in 

buitenlandse markten te ontwikkelen, maar wat men wint aan marktaandeel in 

buitenlandse markten voor basisproducten is snel omkeerbaar wanneer het prijsvoordeel 

verloren gaat. Steun voor particuliere opslag zou op een meer houdbare manier 

buitenlandse afzetgebieden kunnen verzekeren als meer kwaliteitsvolle verwerkte 

producten ervoor in aanmerking zouden komen. Een soepelere tenuitvoerlegging van steun 

voor particuliere opslag zou kunnen helpen om commerciële afzetkansen te benutten. 

Voedselhulp is in de EU veel minder uitgebreid dan in de VS, waar het de bedoeling is om 

de vraag uit te breiden en tegelijkertijd de armen te helpen. Voedselhulp kan nauwelijks 

worden beschouwd als een instrument om verstoringen aan te pakken, aangezien de 

doelstellingen ervan van andere aard zijn.  

Tot nog toe zijn risicobeheersprogramma’s in de EU onderontwikkeld, met name op het 

gebied van inkomensstabilisering. Instrumenten die natuurlijke risico’s van gewone omvang 

afdekken, zouden, aangezien ze vaak van lokale aard zijn, in de tweede pijler kunnen 

blijven. Prijsrisicobeheer en -regulering houden echter te zeer verband met 

marktmaatregelen om te worden ontworpen, gefinancierd en opgevolgd onder het 

subsidiariteitsbeginsel. Ze moeten worden opgesteld en toegepast in samenhang met 

marktmaatregelen, en zelfs met de crisisreserve. 

Artikel 39 van Verordening (EG) 1305/2013 (inkomensstabiliseringsinstrument) dient te 

worden herzien en uitgebreid. De definitie van inkomen is te algemeen en zou ongewenste 

distributie-effecten tussen landbouwers en lidstaten met zich mee kunnen brengen en het 

gelijke speelveld in de eengemaakte markt kunnen ondermijnen. 

De term "onderlinge fondsen" is misleidend. Prijsschokken zijn in een eengemaakte markt 

van systemische aard. Ze kunnen dan ook niet worden verzekerd door bijdragen samen te 

brengen van landbouwers die op hetzelfde moment met dezelfde prijsschokken worden 

geconfronteerd. Wij zijn voorstander van een "matchingfonds" waarbij uit EU-middelen 

bedragen worden betaald die even groot zijn als de bijdragen van de landbouwers. 

Beperking is de belangrijkste strategie om om te gaan met exogene schokken. De 

belangrijkste instrumenten zijn: deelname aan inkomensstabiliseringsinstrumenten, 

voorzorgssparen en beperking van het risico dat voortvloeit uit buitensporige specialisering 

of gewaagd financieel gedrag. Interventie en maatregelen waarbij producten uit de handel 

worden genomen hebben een beperkte reikwijdte, behalve bij producten zoals fruit en 

groenten, waar de volatiliteit uitzonderlijk hoog ligt en voornamelijk te wijten is aan 

natuurlijke en exogene oorzaken. 

Preventiestrategieën zijn mogelijk voor conjunctuurgevoelige sectoren en zijn het meest 

efficiënt. Deze strategieën vereisen echter dat een gebrek aan coördinatie tussen 

producenten en producentengroepen wordt omzeild, wat alleen mogelijk is met 

beleidsinstrumenten die sterk genoeg zijn om gedrag te beïnvloeden, maar tegelijkertijd 

zacht genoeg om het met productiecontingenten vereenzelvigde politiek falen te vermijden. 

Een veelbelovende toekomst voor de EU-landbouw gaat verder dan verbeterde prijs- en 

inkomensstabiliteit. Waardecreatie en waardedeling in de voedselketen, de werking van de 

eengemaakte markt om een gelijk speelveld te garanderen en het al dan niet 

prijsgebonden mededingingsvermogen van de landbouwsector van de EU zijn strategische 

vraagstukken. Het GLB en de eengemaakte GMO pakken een aantal van deze vraagstukken 

gedeeltelijk aan, hoewel het GLB te zeer gericht is op landbouw in plaats van op wat er 

gebeurt in de levensmiddelenindustrie.  
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Mededingingsautoriteiten hebben voldoende macht om toezicht te houden op kartels, maar 

lijken mild als het gaat over fusies en de concentratie van kopersgroepen in de 

distributiesector. Over de economische logica hiervan kan worden gediscussieerd.  

Wij bevelen een algemene aanpak aan, gebaseerd op "soft ruling": ervoor zorgen dat 

marktfalen wordt aangepakt en tegelijkertijd vermijden dat overheden falen. De stimulans 

die een beleid biedt aan actoren is essentieel. 

Wij stellen voor dat alle beleidsinstrumenten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, invloed 

uitoefenen op prijzen en inkomensstabiliteit worden samengebracht in een eengemaakt 

kader zoals een derde pijler. 

Als men wil dat marktmaatregelen, de crisisreserve, steun voor beheersprogramma's voor 

prijsrisico's en rechtstreekse betalingen elkaar ondersteunen in plaats van tegenwerken, 

dan moet cross compliance op het gebied van crisispreventie tussen beleidsvoordelen en 

deelname aan disciplines de norm worden. Deelname aan een 

inkomensstabiliseringsinstrument en naleving van beleidsregels om een marktcrisis te 

vermijden of aan te pakken, zoals inperking van het aanbod tijdens een hausse, moeten 

met name voorwaarden worden om in aanmerking te komen voor basisbetalingen en 

noodsteun uit de reserve. De lessen getrokken uit het "too big to fail"-verschijnsel tijdens 

de bankencrisis hebben aangetoond welke gevolgen milde regulering kan hebben voor 

risicovol gedrag en de daaruit volgende herhaling van de crisis.  

Om samenhang in de timing van overheidsmaatregelen, evenals de aanpak van 

asymmetrische vraag naar deze overheidsmaatregelen en een politiek evenwicht tussen de 

instellingen van de trialoog inzake marktregulering te garanderen, zou een onderscheid 

tussen ontwerp en tenuitvoerlegging van het beleid een robuuster institutioneel kader 

bouwen. Aan het begin van het meerjarig financieel kader zouden de instellingen van de 

trialoog, onder het mom van onwetendheid om de billijkheid van de regels te waarborgen, 

doelstellingen en regels voor maatregelen opstellen. Een onafhankelijke autoriteit zou het 

programma dat werd vastgelegd in het door de trialoog verschafte mandaat uitvoeren. 

Als men er niet in slaagt om een evenwicht te vinden dat een beperkte maar billijke 

regulering van de landbouwmarkten verzekert, zou dat leiden tot probleemoplossing door 

middel van diepe crisissen en politieke spanningen en zou het vertrouwen in de Europese 

instellingen verloren gaan.  

Een aantal van de 27 in de studie vermelde voorstellen wordt hieronder vermeld: 

 invoering van een nieuwe pijlerstructuur die beter strookt met de subsidiariteit en 
het onderscheid tussen Europese en lokale openbare goederen; 

 herschikking van de rechtstreekse betalingen en versterking van de crisisreserve; 

 oprichting van een onafhankelijke administratieve autoriteit voor marktmaatregelen 

en steun voor risicobeheersprogramma’s met een mandaat op basis van een 
geherformuleerde GMO; 

 integratie van marktmaatregelen met inkomensstabiliseringsinstrumenten en 
overblijvende basisbetalingen in een alomvattend systeem van crisispreventie en -

beperking met een wederzijds versterkend effect; 

 uitvoering van cross compliance op het gebied van crisispreventie en met 

stimulansen verenigbare steunverdeling om wederzijdse versterking van 
beleidsinstrumenten te garanderen; 

 verschuiving van de nadruk van crisisbeheer naar preventieve maatregelen en het 
nemen van maatregelen zowel in tijden van prijszeepbellen als in tijden van 

instortingen. 
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SAMENVATTING 

De analyse van de evolutie van het Europees beleid voor plattelandsontwikkeling wijst uit 

dat het beleid bijna dertig jaar geleden is ontwikkeld. Met de formulering van de tweede 

pijler in de Agenda 2000-besluiten is plattelandsontwikkeling een afzonderlijk structureel 

onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geworden. De verdere 

ontwikkeling van het Europees beleid voor plattelandsontwikkeling laat zien dat het belang 

ervan op politiek niveau geleidelijk is toegenomen.  

Vanwege het brede toepassingsgebied van het niet-agrarische beleid dat van invloed is op 

plattelandsgebieden, is er gedurende de gehele programmeringsperioden sprake gebleven 

van spanningen tussen de sectorale en territoriale maatregelen en is het aspect van 

samenhang tussen het GLB en het cohesiebeleid van cruciaal belang gebleven.  

Dit heeft geleid tot herhaaldelijke discussies over doelstellingen, prioriteiten, schaal en 

organisatorische problemen ten aanzien van het Europees beleid voor 

plattelandsontwikkeling, alsook tot de ontwikkeling van een meer strategische en 

geïntegreerde benadering, die gericht is op duurzame en evenwichtige territoriale 

ontwikkeling.  

De uitdagingen voor de volgende hervorming betreffen, met name, de aanpassing van het 

regelgevingskader zodat deze een effectievere tenuitvoerlegging kan ondersteunen, het 

benutten van het territoriaal kapitaal en potentieel op regionaal niveau, en het bieden van 

stimulansen voor strategieën die innovatie bevorderen en vorm geven aan de 

voorzieningen in plattelandsgebieden. 

Plattelandsontwikkeling in de Europese Unie 

Plattelandsgebieden worden steeds vaker gekenmerkt door hun integratie in de bredere 

ruimtelijke context. Deze ontwikkelingen zijn in de laatste decennia geïntensiveerd als 

gevolg van de voortdurende sociaaleconomische en technologische veranderingen, de 

effecten op ecologische prestaties en in het algemeen door een netwerk van onderlinge 

betrekkingen dat de uitdagingen en mogelijkheden van plattelandsgebieden doet 

veranderen.  

Met name hebben de krachten van de globalisering en de versterking van de onderlinge 

koppeling tussen plattelands- en stedelijke gebieden de 'relationele aspecten' van de 

plattelandsgebieden en 'nabijheidseffecten' hoog op de agenda gezet. Het grote aantal in 

deze complexe structuur betrokken factoren vraagt om een nieuw perspectief op 

plattelandsgebieden met inbegrip van een beoordeling van beleidsmaatregelen van een 

brede reeks sectoren bevat alsmede een intensiever streven naar coherentie van deze 

maatregelen.  

Plattelandsgebieden zijn op internationaal niveau geclassificeerd om vergelijkend onderzoek 

van rurale contexten en beleidsresultaten mogelijk te maken. De eerste internationaal 

overeengekomen classificatie die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) verstrekt is, is door de Europese Commissie/Eurostat aangepast en 

uitgewerkt en vervolgens opnieuw door de OESO aangenomen. In veel andere 

typologiestudies zijn de beperkingen van vastomlijnde ruimtelijke categorieën (voor 

plattelands- en stedelijke gebieden) benadrukt, waarbij gewezen werd op grote 

overgangsgebieden en het belang van de onderlinge betrekkingen tussen plattelands- en 

stedelijke gebieden. Nog belangrijker voor het toekomstig Europees beleid voor 

plattelandsontwikkeling is dat bij plattelandsgebieden onderscheid gemaakt kan worden 

tussen verschillende soorten, hetgeen in de beleidsbenadering moet worden onderkend.  
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Bij de beoordeling van de tenuitvoerlegging van programma's voor plattelandsontwikkeling 

wordt er rekening gehouden met de ervaringen die bij de start van de huidige 

programmeringsperiode 2014-2020 zijn opgedaan. Studies hebben aangetoond dat de vrij 

geleidelijke wijzigingen van programma's voor plattelandsontwikkeling overheersen. Dit 

sluit aan bij de vaststelling dat het GLB en plattelandsontwikkeling tot een beleidsgebied 

behoren dat gekenmerkt wordt door een hoge afhankelijkheid van het gekozen pad en 

traagheid, in vergelijking met de behoefteanalyse. De nieuwe structuur van de tweede 

pijler, die zes prioriteiten heeft in plaats van de voormalige drie (of vier) 

hoofddoelstellingen voor programma-activiteiten, heeft niet geleid tot significante 

wijzigingen in de toewijzing van financiële middelen aan instrumenten. 

Ten aanzien van de voorgaande periode heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden 

in de programmering (lidstaten en regio's). Deze veranderingen werden mogelijk gemaakt 

door middel van een mechanisme om met fondsen te schuiven tussen de twee pijlers van 

het GLB. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in een aantal landen meer middelen aan de 

tweede pijler zijn toegewezen, en dat de financiële middelen van het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling in totaal met ongeveer 3 % zijn toegenomen.  

De meest opvallende bevinding uit de evaluatie van de huidige toepassing van de 

programma's voor plattelandsontwikkeling is dat er binnen de gemeenschappelijke 

beleidsstructuur aanzienlijke nationale en regionale variatie is bereikt ten aanzien van 

programmastrategieën en prioriteitstelling. Er wordt van uitgegaan dat deze grote 

diversiteit in de toepassingspraktijk niet alleen een weergave is van de uiteenlopende 

behoeften van plattelandsgebieden, maar ook het gevolg is van verschillende strategische 

overwegingen.  

Er zijn weinig aanwijzingen dat de tweede pijler van het GLB significante voordelen oplevert 

wat betreft het verkleinen van territoriale ongelijkheden. Plattelandsontwikkeling bevindt 

zich op een cruciaal punt binnen het politieke debat over het GLB en het cohesiebeleid. 

Centraal binnen de programma's voor plattelandsontwikkeling blijft de ondersteuning van 

de ontwikkeling van de gebieden met natuurlijke beperkingen. Bovendien zal het belang 

van aspecten van beleidscoherentie tussen het GLB en ander op plattelandsgebieden 

toegespitst beleid toenemen.  

Het is geen eenvoudige taak om binnen dit complexe en omstreden beleidsterrein vast te 

stellen wat de belangrijkste conclusies zijn voor het hervormingsdebat. De uiteenlopende 

standpunten van belanghebbenden en landenstrategieën brengen een scala van 

afzonderlijke verwachtingen met zich mee ten aanzien van de toekomst van het 

plattelandsbeleid; van enerzijds wezenlijke continuïteit van het programma van 

plattelandsontwikkeling en de GLB-architectuur (met slechts kleine herzieningen van de 

tweede pijler) tot anderzijds een verschuiving naar een multisectorieel 'plattelands-

cohesiebeleid', waarbij de nadruk ligt op de endogene ontwikkeling van het gehele 

territoriale kapitaal.   

Om sturing te geven aan het komende debat is het noodzakelijk dat de 'plattelands-' 

doelstellingen worden verduidelijkt, de relevante criteria voor de beoordeling van de 

behoeften van het programma worden besproken, gericht wordt gezocht naar oplossingen 

die de diverse standpunten en ontwikkelingsmogelijkheden weerspiegelen, grondig wordt 

gekeken naar de toekomstige structuur en het kader van het programma teneinde de 

gerichte toepassing en effectieve administratieve procedures te verbeteren, en dat de 

herziening van de prioriteiten van de toekomstige programma's voor 

plattelandsontwikkeling grondig worden geanalyseerd.  
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Het perspectief voor de herziening van de periode na 2020 

Uit de discussies en het beschikbare bewijsmateriaal spreekt een grote interesse in de 

voortzetting en toekomstige aanpassing van de programma's voor plattelandsontwikkeling. 
Het is waarschijnlijk niet realistisch om een radicale herstructurering van de regelingen van 

de Europese structuur- en investeringsfondsen na te streven. In plaats daarvan zou de 
nadruk binnen de aan de hervorming voorafgaande discussies moeten liggen op het 

opnieuw in evenwicht brengen van de interventielogica binnen de huidige structuur van de 
tweede pijler. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er een toenemende bezorgdheid is over het gebrek 

aan gerichtheid en effectiviteit bij de tenuitvoerlegging. Met name worden de volgende 
kernkwesties essentieel geacht voor de toekomstige hervorming van het plattelandsbeleid: 

De programma's voor plattelandsontwikkeling zouden in toenemende mate een weergave 

moeten zijn van de diversiteit van plattelandsgebieden en de uiteenlopende 
behoeften en mogelijkheden. Binnen de programma's voor plattelandsontwikkeling kan 

een 'plaatsgerichte' benadering de relevantie van de feitelijke kaders voor de 
prioriteitsbepaling vergroten.  

Bovendien vereist de aanpak van regiospecifieke uitdagingen, zoals de ontvolking van het 
platteland, marginalisatietendensen en het bijzonder hoge armoederisico van bepaalde 

plattelandsgebieden, een toenemende territoriale gerichtheid bij de verdeling van de 
middelen. Deze situaties zijn met name relevant voor de 'nieuwe' lidstaten, regio's in 

lidstaten van het Middellandse Zeegebied en gebieden met natuurlijke beperkingen, 

alsmede afgelegen gebieden in andere EU-landen.  

Naast de territoriale aspecten moeten de programma's voor plattelandsontwikkeling nog 

veel duidelijker dan tot nu toe het geval was aantonen dat ze gunstig zijn voor alle 
mensen in plattelandsgebieden en de gehele samenleving beïnvloeden. Deze 

(voortdurende) verschuiving in aandacht van de begunstigden moet de respectieve effecten 
voor de lokale economieën en samenlevingen waarborgen en een aanzienlijke (positieve) 

invloed hebben op het welzijn in plattelandsgebieden.  

Er moet specifiek aandacht komen voor capaciteitsopbouw, kennisontwikkeling en de 

bevordering van participatie op lokaal niveau teneinde de deelname aan de programma's te 

vergroten, met name in gebieden waar de participatie laag is. Aan deze 'zachte' 
ondersteuningsmaatregelen moet in bepaalde gebieden een hogere prioriteit worden 

toegekend om de neerwaartse spiraal te doorbreken en de trek van het platteland naar de 
stad tegen te gaan. 

Een aantal sociale maatregelen zijn al in de programma's voor de 
plattelandsontwikkeling opgenomen; om doeltreffender te worden zouden deze 

maatregelen een aanzienlijke prioriteit en een aanzienlijk financieringsaandeel moeten 
krijgen, alsmede verder uitgewerkt moeten worden teneinde (meetbare en betekenisvolle) 

resultaten te behalen voor de verschillende soorten plattelandsgebieden. 

De LEADER- en CLLD-methodes en de samenwerkingsmaatregel zijn instrumenten die veel 
mogelijkheden bieden voor participatie, lokale ontwikkelingsstrategieën en 

identiteitsvorming. De huidige raadplegings- en leerprocessen ten aanzien van het gebruik 
van deze instrumenten moeten in het toekomstige hervormingsproces worden 

meegenomen.  

Bovenal mogen plattelandsgebieden niet langer uitsluitend worden gezien als plaatsen met 

ontwikkelingsproblemen die ondergeschikt zijn aan stedelijke gebieden. Ze bieden namelijk 
ook aanzienlijke mogelijkheden die voortdurend ondersteund moeten worden teneinde de 

gewenste resultaten op te leveren (zie ook de vergaderingen op de conferentie van Cork 

2.0). Om gebruik te kunnen maken van deze (plaatsgerichte) mogelijkheden is het 
essentieel dat er een verstandig en zorgvuldig aangepast ruimtelijke ordeningsstelsel komt 

dat duurzame ontwikkeling mogelijk maakt en gericht is op aspecten van sociale 

innovatie.  


