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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat het door de Rekenkamer vastgestelde foutenpercentage op het terrein 

"Natuurlijke hulpbronnen" voor 2015 met 2,9 % (ten opzichte van 3,6 % in 2014) 

opnieuw is gedaald en het laagste percentage vormt van al het beleid onder gedeeld 

beheer; merkt op dat het geschatte foutenpercentage nauwelijks boven de 

materialiteitsdrempel van 2 % ligt; wijst erop dat het corrigerend vermogen van 

financiële correcties en terugvorderingen het resterende risico voor de EU-begroting 

aanzienlijk terugbrengt; herinnert eraan dat de onregelmatigheden vaak van 

administratieve aard zijn en dat het foutenpercentage daarom niet als maatstaf voor 

fraude, inefficiëntie of verkwisting gehanteerd kan worden; 

2. merkt op dat DG AGRI in 2015 veel werk verzet heeft om ervoor te zorgen dat de 

autoriteiten van de lidstaten steeds beter in staat zijn fouten bij de landbouwuitgaven te 

voorkomen en hun plattelandsontwikkelingsprogramma's ten uitvoer te leggen; 

feliciteert DG AGRI met de positieve effecten, die tot uiting komen in het jaarverslag 

van de Rekenkamer over 2015, en meent dat zijn acties een goede basis zouden moeten 

vormen voor de belangrijkste jaren van de uitgavenperiode 2014-2020; 

3. wijst erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) twee zeer verschillende 

maar complementaire beleidsterreinen omvat met uiteenlopende foutenpercentages: 

voor de eerste pijler, het ELGF: 2,2 % en voor de tweede pijler, het ELFPO: 5,3 %, 

waarbij de Rekenkamer melding maakt van het over de jaren afnemende 

foutenpercentage voor plattelandsontwikkeling; wijst tevens op de opmerking van de 

Rekenkamer dat er door de lidstaten onvoldoende rekening werd gehouden met de 

EU-prioriteiten1, en is van oordeel dat het verschil te wijten is aan de verschillende 

structuur, opzet, omvang en doelstellingen van de beide pijlers van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid; merkt op dat de administratieve last met betrekking 

tot financiering op grond van de tweede pijler bijdraagt aan de toename van het aantal 

fouten en beklemtoont dat de financieringsprocedures van het ELFPO verder 

vereenvoudigd moeten worden; is ingenomen met de over het algemeen regelmatige 

uitvoering van de rechtstreekse betalingen; 

4. verzoekt de Europese Rekenkamer om ook na het volgende boekjaar door te gaan met 

het opstellen van verschillende beoordelingen voor het ELGF, het ELFPO en rubriek 2, 

aangezien op basis van afzonderlijke beoordelingen gerichte actie kan worden 

ondernomen ter verbetering van de flink uiteenlopende foutenpercentages; 

5. benadrukt dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de soort fouten, en dat 

onderscheid gemaakt moet worden tussen nalatigheid en ernstiger fouten; wijst erop dat 

het merendeel van de kwantificeerbare fouten betrekking heeft op te hoge opgaven van 

subsidiabele landbouwarealen, wat voor 0,7 % bijdroeg aan het geschatte totale 

foutenpercentage, terwijl onregelmatigheden/inbreuken door nationale overheden 

beperkt bleven tot incidenten; wijst er verder op dat het vaak niet ging om foute 

                                                 
1 Jaarverslag van de Europese Rekenkamer 2015, paragraaf 7.76.  
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investeringen, maar dat uitgaven voor projecten, begunstigden of kosten werden 

verricht die niet voor ondersteuning in aanmerking kwamen, bijvoorbeeld omdat de 

openbare aanbestedingsprocedure niet werd gevolgd; 

6. benadrukt dat het bestaansrecht van het GLB opnieuw moet worden bevestigd als een 

van de voornaamste middelen voor EU-actie gericht op het behouden en creëren van 

werkgelegenheid en concurrentievermogen in plattelandsgebieden; vraagt om een betere 

differentiatie van de soorten fouten, aangezien sommige fouten die zijn vastgesteld geen 

negatieve financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld een foutieve vermelding van de 

oppervlakte als gevolg van overexploitatie; verzoekt om deze fouten in te delen in vier 

categorieën: 1. fouten zonder negatieve financiële gevolgen, 2. nalatigheid, 3. ernstige 

nalatigheid, 4. fraude; is van mening dat de Commissie van de lidstaten moet verlangen 

dat hun actieplannen corrigerende maatregelen omvatten om veelvuldig voorkomende 

oorzaken van fouten aan te pakken, dat de Commissie haar strategie met betrekking tot 

de conformiteitscontroles op het gebied van plattelandsontwikkeling moet herzien en 

voor correcte toepassing van de procedure inzake de wettigheid en regelmatigheid van 

de verrichtingen moet zorgen; moedigt het gebruik van vereenvoudigde kostenopties 

aan, zoals (waar van toepassing) standaardeenheidskosten in programma's voor 

plattelandsontwikkeling, teneinde het foutenpercentage verder terug te brengen, de 

administratieve lasten te verminderen en ondernemerschap te stimuleren; 

7. is ingenomen met de publicatie van het activiteitenverslag 2015 van DG AGRI, waarin 

de bijdrage van het GLB aan het concurrentievermogen van de Europese landbouw in 

het algemeen, aan de agrovoedingssector en aan het versterken van het platteland wordt 

verduidelijkt; verzoekt in de toekomst om een financieel goed toegerust GLB, opdat het 

GLB de in de Verdragen verankerde doelstellingen kracht blijft bijzetten en daarnaast 

bijdraagt aan het behoud van het milieu en het omgaan met klimaatverandering; is van 

mening dat de lidstaten met het jaarlijkse activiteitenverslag 2015 over voldoende 

informatie beschikken om fouten op te sporen en te corrigeren voordat de uitgaven 

worden gedeclareerd bij de Commissie; is ingenomen met de opname van een breder 

scala aan indicatoren in het jaarlijks activiteitenverslag met als doel tendensen binnen 

het beleidsterrein in de loop der tijd te laten zien en moedigt de Commissie aan deze 

praktijk voort te zetten teneinde de medewetgevers en de Rekenkamer beter te 

informeren over de ontwikkeling van de sector, de effecten daarvan en de ruimere 

context; 

8. benadrukt dat de betrouwbaarheid van het foutenpercentage voor de directe betalingen 

van het GLB en de programma's voor plattelandsontwikkeling als gerapporteerd door de 

lidstaten verder kan worden verbeterd door waar nodig specifieke actieplannen op te 

zetten, en door het gebruik door de lidstaten van de beschikbare informatie om fouten 

op te sporen en te corrigeren voordat de uitgaven worden gedeclareerd bij de 

Commissie, wat kan leiden tot een lager foutenpercentage dankzij vroege opsporing; 

benadrukt dat de lidstaten de verslagen tijdig moeten indienen; 

9.  benadrukt het belang van de mogelijkheid om vóór 16 oktober en tevens na het 

jaar 2017 voorschotten te betalen, met name met betrekking tot oppervlaktegebonden 

betalingen aan gebieden die te maken hebben met natuurlijke of andere specifieke 

problemen, terwijl rekening wordt gehouden met de economische situatie van de 
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landbouwers en met twee afwijkingen van artikel 75 van Verordening (EU) 

nr. 1306/2013 met betrekking tot de jaren 2015 en 2016; 

10. merkt op dat het door de Rekenkamer opgespoorde foutenpercentage op basis van een 

kleine steekproef aan getoetste betalingen (180) nu erg dicht ligt bij de schatting van de 

Commissie op basis van duizenden controles ter plaatse, en is van oordeel dat een 

verdere aanzienlijke reductie van het foutenpercentage alleen kan worden bereikt tegen 

onevenredige kosten met oog op de maatregelen die de afgelopen jaren reeds door de 

Commissie zijn genomen, met name binnen het gemeenschappelijk monitoring- en 

evaluatiekader en de financiële correcties ter bescherming van de EU-begroting op dit 

beleidsgebied; 

11. dringt er bij de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten op aan om, waar mogelijk, 

de complexiteit in verband met rechtstreekse betalingen te blijven aanpakken en 

terugdringen, in het bijzonder als er sprake is van meerdere niveaus bij het beheer van 

het ELGF en van de middelen voor plattelandsontwikkeling binnen de lidstaten; 

12. stemt in met het toenemende gebruik van opschorting en stopzetting van betalingen 

door de Commissie, hetgeen waarborgt dat de corrigerende maatregelen in gevallen 

waar tekortkomingen worden geconstateerd stelselmatig worden doorgevoerd; 

13. wijst erop dat met de recente herziening van het schoolfruitprogramma en het 

schoolmelkprogramma een enkel, gebruikersvriendelijker programma ontstaat, 

waarmee de acceptatie en uitvoering van deze programma's wordt verbeterd; benadrukt 

dat het belangrijk is om kleinschalige programma's af te stemmen op lokale kenmerken; 

verwelkomt in dit verband het initiatief van de Commissie om op zo kort mogelijke 

termijn een herziening door te voeren ter vermindering van de administratieve 

rompslomp; 

14. benadrukt dat er vaak minder aandacht uitgaat naar programma's van kleine omvang 

en/of dat deze aanhoudend hoge foutenpercentages vertonen als gevolg van hun gebrek 

aan flexibiliteit; stelt de Commissie derhalve voor om deze programma's te herzien en te 

vereenvoudigen om de bureaucratie die ermee gepaard gaat, te verminderen, aangezien 

minder bureaucratie leidt tot een hogere aantrekkelijkheid en lagere foutenpercentages; 

15. stelt voor de kleinere programma's naar de tweede pijler van het GLB te verplaatsen; 

16. is ingenomen met een nieuwe generatie van aanvullende financieringsinstrumenten, en 

gelooft dat deze instrumenten moeten worden opgezet op basis van duidelijkere 

doelstellingen en een toereikende mate van toezicht aan het einde van de periode van 

uitvoering teneinde het effect ervan aan te tonen en een toename van de 

foutenpercentages te voorkomen; 

17. pleit ervoor dat in de nationale betaalorganen in de respectieve lidstaten die de 

afgelopen drie jaar niet aan de verwachtingen hebben voldaan de reeds aangestelde EU-

ambtenaren de verantwoordelijkheid krijgen in plaats van de onderdanen van de 

desbetreffende lidstaat; 

18. wijst op het meerjarige karakter van het beheerssysteem van het landbouwbeleid en 

benadrukt dat de eindbeoordeling van onregelmatigheden in verband met de 
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tenuitvoerlegging van de richtlijn slechts mogelijk is bij afsluiting van de 

programmeringsperiode; 

19. is verheugd over de nieuwe voorschriften voor de programmeringsperiode 2014-2020, 

met inbegrip van maatregelen zoals de benoeming van de toetsings- en 

certificeringsautoriteiten, de erkenning van toetsingsautoriteiten, financieel onderzoek 

en erkenning van de rekeningen, financiële correcties en netto financiële correcties, 

evenredig beheer en de daarvoor geldende voorwaarden vooraf, waarmee beoogd wordt 

het foutenpercentage verder omlaag te brengen; is ingenomen met de definitie van 

ernstige tekortkoming en de verwachte toename van het aantal correcties voor 

herhaaldelijke tekortkomingen; 

20. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde nieuwe benadering van het 

analyseren van foutenpercentages; wijst op de in 2016 voor het eerste gebruikte nieuwe 

procedure van de Commissie voor controles vooraf op boerderijniveau ter voorkoming 

van fouten, onverminderd specifieke nationale regels; wijst er echter op dat verdere 

vereenvoudiging nodig is gezien de complexiteit van de omstandigheden, maar dat de 

beleidsdoelstellingen daarbij onaangetast moeten blijven; benadrukt dat het 

sanctiesysteem proportioneler moet worden, aangezien kleine fouten niet automatisch 

hoeven te leiden tot de opschorting van betalingen; 

21. is ingenomen met de actualisering van het landbouwpercelenidentificatiesysteem 

(LPIS), waarmee de arealen nauwkeuriger in kaart kunnen worden gebracht, omdat 

hierbij op grote schaal fouten worden gemaakt; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

de achterstand met de registratie van arealen in sommige lidstaten aan te pakken, omdat 

dit van invloed kan zijn op toekomstige financiering, en om voor betrouwbare en 

actuele informatie en beelden met betrekking tot het 

landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) te zorgen, om het risico van fouten in 

verband met subsidiabele arealen waarvoor een te hoog aantal hectaren is opgegeven, te 

verminderen; wijst erop dat gebruikmaking van een regelmatiger bijgewerkt systeem 

voor controle in alle lidstaten zal leiden tot een verlaging van het foutenpercentage op 

middellange termijn dankzij grotere betrouwbaarheid van de gegevens, zoals de 

Rekenkamer ook bevestigt, en dat op de lange termijn beter gebruik van gratis 

satellietbeelden zal leiden tot een verdere verlaging van het foutenpercentage; wijst erop 

dat er in de lidstaten reeds activiteiten en initiatieven zijn ontplooid om het GLB verder 

te vereenvoudigen door te zorgen voor nauwkeurigheid die in overeenstemming is met 

de GPS-metingen; benadrukt het belang van het verminderen van de bureaucratische 

belasting voor zowel landbouwers als overheden, die wordt veroorzaakt door dubbele 

metingen van arealen die (reeds) eerder zijn gemeten; wijst erop dat een beter gebruik 

van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) voor rechtstreekse 

betalingen, dat gegevensbestanden van boerenbedrijven en daarnaast hulptoepassingen 

en LPIS omvat, op doelmatige wijze fouten voorkomt en het foutenpercentage 

terugbrengt; wijst erop dat de Commissie toezicht houdt op het correcte gebruik van 

corrigerende maatregelen op een aantal kwetsbare terreinen, aangezien het grootste deel 

van de door de Rekenkamer gemelde fouten relatief kleine fouten bleken te zijn, die per 

afzonderlijke declaratie van subsidiabele landbouwarealen onder de 5,0 % liggen; 
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22. merkt op dat de vereenvoudiging van het GLB de rendabele voedselproductie niet in 

gevaar mag brengen en pleit voor maatregelen om over te stappen op een koolstofarme 

economie in de agrovoedings- en de bosbouwsector; 

23.  stelt vast dat 2015 het eerste te controleren jaar is waarin de vergroeningsmaatregelen 

volledig verplicht waren, hetgeen naar verwachting tot een toename van het 

foutenpercentage zal leiden. 
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