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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0399/2006, ingediend door Michel Berhocoirigoin (Franse nationaliteit), 
namens "Euskal Herriko Laborantza Ganbara”, over vermeende onregelmatigheden in 
verband met de toewijzing van fondsen voor een project in Aquitanië dat gedeeltelijk 
wordt betaald door het EFRO (Doelstelling 2)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van bovengenoemde vereniging, die tot doel heeft de ontwikkeling van 
duurzame landbouw in Frans Baskenland te bevorderen. Hij beklaagt zich erover dat de 
bevoegde lokale autoriteiten de aanvraag en de bijbehorende documenten die zijn ingediend 
door de vereniging voor financiële hulp van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (Doelstelling 2 Leenfonds) voor een commercieel ontwikkelings- en 
omschakelingsproject in Aquitanië niet in behandeling hebben genomen. Indiener benadrukt 
dat het projectvoorstel van de vereniging aan alle voorwaarden voldeed om financiële steun te 
ontvangen en verzoekt daarom het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de aanvraag 
van de vereniging naar behoren wordt afgehandeld door het regionale comité dat 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van fondsen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

I. Geschiedenis/de feiten

A. Schriftelijke klacht gedateerd op 15 mei 2006 van Michel Berhocoïrigoin van de
vereniging zonder winstoogmerk krachtens de wet van 1901 "Euskal Herriko Laboranza 
Ganbara", gevestigd te Ainiza Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Zijn vereniging heeft nationale en communautaire financiële steun aangevraagd voor 
verschillende scholingsactiviteiten op landbouwgebied (EFRO - Doelstelling 2), maar de 



PE 384.396v01-00 2/4 CM\650322NL.doc

NL

aanvraag en de bijbehorende documenten zijn tegengehouden door de regioprefect van 
Aquitanië en niet in behandeling genomen door het bevoegde comité.
De vereniging beklaagt zich er tevens over geen uitleg over deze gang van zaken te hebben 
gekregen, noch een verzoek om inlichtingen. De bevoegde diensten zouden zonder opgaaf 
van redenen geweigerd hebben de aanvragen van de vereniging in behandeling te nemen. 
Klager is van mening dat dit een onjuiste gang van zaken is en verzoekt om de regioprefect 
van Aquitanië te vragen waarop de weigering van de behandeling van de aanvragen is 
gestoeld, en verzoekt - bij het ontbreken van een terechte reden hiervoor - om Europese 
medefinanciering. 

B. De diensten van het Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling hebben de 
regioprefect van Aquitanië om inlichtingen verzocht. 

Uit deze inlichtingen blijkt dat:

- In augustus 2005 heeft de vereniging van Michel Berhocoïrigoin inderdaad voor vijf
activiteiten financiële steun aangevraagd voor maatregelen op het gebied van opleiding in het 
kader van de planning 2000-2006 (EOGL – Doelstelling 2), hetgeen – in het geval de lidstaat 
de aanvragen ontvankelijk verklaart – aanspraak op nationale financiële steun en hierdoor 
toekenning van gemeenschapssteun mogelijk maakt.

- Le Comité Consultatif Régional Formation (Regionaal Adviescomité opleidng) die belast is 
met de selectie van de projecten, heeft de door de vereniging van Michel Berhocoïrigoin 
voorgelegde projecten bekeken. 

Het comité is er door de DRAF [Directions Régionales de l'agriculture et de la Forêt] van in 
kennis gesteld dat de prefect van de Atlantische Pyreneeën een aanklacht tegen de vereniging 
Euskal Herriko Laboranza Ganbarrae heeft ingediend op grond van het feit dat deze 
vereniging zich opwierp als afsplitsing van de (Chambre départementale d'Agriculture, die 
een openbare instelling is met duidelijk omschreven taken. Ook heeft de prefect aangegeven 
dat de vereniging zich niet als opleidingsinstelling heeft opgegeven bij de DRTEFP 
(Directions Regionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) en geen 
onderwijsbevoegdheid heeft. Het comité heeft het technisch aspect van de vijf activiteiten 
goedgekeurd maar zijn twijfel uitgesproken over de aanvaardbaarheid van de indiener van het 
project. 

Het feit dat deze twijfel niet werd weggenomen hield een impliciete afwijzing van het project 
in. 

B. Het verzoekschrift gericht aan het EP

Michel Berhocoïrigoin heeft een schriftelijke klacht gedateerd op 15 mei 2006 naar het 
verzoekschriftensecretariaat gestuurd, die daar op 29 mei 2006 is ontvangen en geregistreerd 
is onder nummer 399/2006 met als titel: "Vermeende onregelmatigheden in verband met de 
toewijzing van fondsen voor een project in Aquitanië dat gedeeltelijk wordt betaald door het 
EFRO (Doelstelling 2)"
Zijn schrijven maakt melding van 13 bijlagen: 
- 1 . Verenigingsstatuut (onvolledig)
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- 2. Bericht van DRAF d.d.. 23/08/2005
- 3. Bericht van DRAF d.d. 01/09/2005 
- 4. Proces verbaal van Vivea d.d. 06/09/2005 (eigenlijk bladzijde 3 van een lijst zonder 

briefhoofd, datum of andere aanduidingen van herkomst)
- 5. Bericht van DRAF d.d. 26/09/2006 (niet aanwezig in het dossier dat voorgelegd is aan 

het Directoraat-generaal Landbouw).
- 6. Bericht van Euskal HLG d.d. 12/10/2005 aan Cnasea.
- 7. Bericht van Cnasea d.d. 12/10/2005 (niet aanwezig in het dossier dat voorgelegd is aan 

het Directoraat-generaal Landbouw).
- 8. Bericht van Euskal HLG d.d. 14/10/2005 aan DRAF.
- 9. Bericht van Euskal HLG d.d. 20/12/2005 aan DRAF en aan Cnasea.
-10. Bericht van de prefectuur van de regio Aquitanië d.d. 20/12/2005 (niet aanwezig in het 

dossier dat voorgelegd is aan het Directoraat-generaal Landbouw).
-11. Bericht van Cnasea d.d. 10/03/2006 niet aanwezig in het dossier dat voorgelegd is aan het 

Directoraat-generaal Landbouw).
-12. Bericht d.d. 13 maart 2006 van Vivea aan EHLB waarin het niet in behandeling nemen 

van de aanvragen wordt vermeld. 
-13. Facturen van Vivea inzake gerealiseerde opleidingen.

In zijn schrijven brengt Michel Berhocoïrigoin naar voren dat de regioprefect van Aquitanië 
zijn dossiers heeft tegengehouden, waardoor deze dus niet door het comité behandeld konden 
worden, en dat dit zonder opgaaf van redenen of verzoek om aanvullende informatie is 
gebeurd; de bevoegde diensten hebben zijn aanvraag dus niet in behandeling genomen en niet 
uitgelegd waarom dit niet plaatsvond.

C. Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Om financiële steun voor plattelandsontwikkelingsprojecten op basis van de regeling EOGL –
Doelstelling 2 en communautaire medefinanciering te verkrijgen moeten de aanvragers van 
openbare fondsen, in het kader van de verschillende voorziene maatregelen, waaronder 
opleidingen, aan een aantal voorwaarden voldoen. De lidstaat bepaalt welke die voorwaarden 
zijn, onderzoekt de technische ontvankelijkheid van de activiteiten en het juridisch statuut van 
de inbrengers van het project, en bepaalt de prioriteit in de behandeling van de dossiers. De 
keuze voor een project en de financiering ervan door de lidstaat zijn dus bepalend voor de 
communautaire medefinanciering, die enkel kan worden toegekend als de lidstaat zijn 
goedkeuring aan het project heeft verleend en financiële steun heeft toegekend.

De comités die de dossiers bekijken passen uniforme regels toe. In het onderhavige geval 
blijkt dat de vereniging die vertegenwoordigd wordt door Michel Berhocoïrigoin geen 
onderwijsbevoegdheid heeft, waardoor de voorgestelde projecten niet in aanmerking kunnen 
komen voor financiering van de lidstaat en dus ook niet voor communautaire 
medefinanciering. Bovendien is er een aanklacht ingediend tegen de vereniging. 

Deze twee feiten hadden deel moeten uitmaken van de informatie die Michel Berhocoïrigoin 
aanleverde om zijn klachtenbrief te ondersteunen; tussen alle kopieën van de uitgebreide 
correspondentie met de bevoegde instanties hadden die over de vaststelling van het ontbreken 
van onderwijsbevoegdheid en de aanklacht tegen de vereniging ook moeten zijn opgenomen.
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4. Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat er bij het toepassen van de selectiecriteria door de lidstaat geen 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. 
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