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Inleiding
De huidige rechtsgrondslag voor gecofinancierde afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten wordt gevormd door één enkele verordening, de uit 2008 daterende 
Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad1, die het kader vormt voor al het beleid inzake
afzetbevordering van landbouwproducten. Deze verordening heeft niet geleid tot substantiële 
verschillen met betrekking tot de inhoud van de twee voorgaande verordeningen (Verordeningen 
van de Raad (EG) nr. 2702/ 1999 van 14 december 1999 en nr. 2826/2000 van 19 december 
2000).
De bedoelde maatregelen moeten een looptijd hebben van één tot drie jaar en kunnen bestaan uit 
acties op het gebied van public relations, afzetbevordering of reclame – waaronder ook deelname 
aan evenementen en beurzen – die de aandacht moeten vestigen op de sterke punten van EU-
producten, en uit voorlichtingscampagnes.
In principe worden deze programma's voor maximaal 50% door de Europese Unie gefinancierd. 
De jaarlijkse begrotingskredieten zijn de afgelopen jaren toegenomen van 17 miljoen euro in 
2002 tot 50 miljoen euro vanaf 2007.

Controle van de Rekenkamer
De controle had ten doel de doeltreffendheid van de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties en 
de regelmatigheid van de uitgaven te evalueren.
De controle was gericht op het bestaande beheers- en controlesysteem, ten einde vast te stellen of 
het systeem het mogelijk maakte om de doeltreffendheid van de maatregelen aan te tonen, of het 
systeem het mogelijk maakte om zekerheid te verkrijgen dat de programma's op een regelmatige, 
transparante wijze werden geselecteerd, en of het systeem zekerheid bood over de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven. 
De controle is verricht bij de Commissie en in Spanje, Frankrijk en Italië (deze drie landen zijn 
goed voor bijna 45% van de uitgaven), en had voornamelijk betrekking op de periode van 2006 
tot medio 2008.
De Rekenkamer heeft de procedures beoordeeld bij de Commissie en in de lidstaten ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging van het beleid, en tevens een bezoek gebracht aan ten minste één 
begunstigde in elke lidstaat en de instantie die deze met de uitvoering heeft belast.

De conclusies van de Rekenkamer
De Rekenkamer stelde bij de controle vast dat het doel van de acties – het promoten van 
Europese landbouwproducten – was geformuleerd zonder dat daarbij een algemene strategie was
uitgezet of "SMART"2-doelstellingen waren gedefinieerd. Door het ontbreken van "SMART"-
doelstellingen konden met de indicatoren die de Commissie monitort en verspreidt, de resultaten 
of de impact van het beleid niet worden gemeten; het vaststellen van geschiktere indicatoren zou 
echter afhangen van een betere omschrijving van de doelstellingen.

De Rekenkamer wees erop dat de communautaire begroting voor voorlichting- en 
afzetbevorderingsacties relatief beperkt was in verhouding tot het aantal producten, geografische 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (PB L 3 van 5.1.2008, blz. 1).
2 "Specific, measurable, achievable, relevant and timed" (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) —
zoals in artikel 27, lid 3 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (PB L 248 
van 16.9.2002, blz. 1).
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gebieden en thema's, en dat de acties op zich geen significante impact zouden hebben ten aanzien 
van de doelstellingen. Om de doelstellingen te verwezenlijken, dienen deze programma's deel uit 
te maken van het bredere kader van nationale en particuliere acties.

Om de impact van de diverse programma's te beoordelen, onderzocht de Rekenkamer een 
steekproef van dertig in 2006 en 2007 afgeronde programma's en constateerde dat in de meeste 
gevallen de informatie in de overzichten van de verrichte werkzaamheden voldoende 
gedetailleerd was en de garantie boden dat de bestedingen en de uitgevoerde maatregelen in 
overeenstemming waren met het beoogde afzetbevorderingsdoel. De Rekenkamer stelde echter 
ook vast dat de Commissie geen formele procedure kende voor het analyseren van de 
activiteitenverslagen, en dat de kwaliteit van de beschikbare informatie met betrekking tot de 
beoordeling van de resultaten onder de maat was, aangezien in de meeste gevallen kwalitatieve 
beoordelingen van de impact niet met bewijsstukken waren onderbouwd, en kwantitatieve 
indicatoren beperkt bleven tot het aantal gegenereerde contacten. 
Hoewel in de meeste beoordelingen wordt geconcludeerd dat de maatregelen inderdaad positieve 
effecten hebben gehad, wees de Rekenkamer er echter op dat het erg lastig bleef om de 
effectiviteit en de doeltreffendheid (kosten-effectiviteitverhouding) van programma's te meten.

Wat betreft de selectie en goedkeuring van programmavoorstellen stelde de Rekenkamer vast dat 
de lidstaten slechts weinig inspanningen verrichtten voor de voorselectie. Om daar verbetering in 
te brengen, heeft de Commissie geleidelijk aan criteria uitgewerkt die bij de beoordeling van 
programmavoorstellen in acht moeten worden genomen; dit proces was echter nog steeds 
gaande.
De Rekenkamer stelde vast dat de Commissie steeds selectiever is geworden bij het goedkeuren 
van voorstellen: het percentage dat wordt goedgekeurd is gedaald van 100% in 2001-2002 tot 
minder dan 50% in 2006-2008. Sinds 2006 vindt het selectieproces plaats aan de hand van een 
gepaste, formele en goed gedocumenteerde procedure, en stelt de Commissie aanzienlijk hogere 
eisen ten aanzien van de nadere gegevens die de voorstellen moeten bevatten.
De Rekenkamer suggereerde dat er nog bepaalde verbeteringen konden worden aangebracht, 
zoals een systematische toepassing van een uniforme reeks objectieve criteria, een formelere
benadering bij de follow-up van de vastgestelde problemen en ontvangen antwoorden, en 
suggereerde ook dat er specifiekere informatie zou moeten worden vereist inzake de te 
verwachten impact van de programma's en de wijze waarop deze zou worden gemeten. Ten 
aanzien van de impact stelde de Rekenkamer met name vast dat door het ontbreken van vooraf 
gedefinieerde precieze doelstellingen en indicatoren de doeltreffendheid van de programma's (en 
ook de efficiëntie van het beleid in zijn geheel) moeilijk meetbaar was. 

Wat betreft de selectie van de uitvoerende instanties stelde de Rekenkamer vast dat de lidstaten, 
hoewel ze verantwoordelijk waren voor het controleren van de wijze waarop de indienende 
organisaties de uitvoerende instanties selecteren, daarbij onvoldoende formeel en systematisch te 
werk gingen. Ook werd een aantal zeer korte termijnen geconstateerd (waardoor er weinig 
inschrijvingen waren of soms zelfs niet meer dan één enkele inschrijving werd ontvangen), en 
één specifiek geval deed vragen rijzen met betrekking tot de transparantie van de uiteindelijke
keuze.

Wat betreft het toezicht op de uitgaven stelde de Rekenkamer vast dat de Commissie de laatste 
jaren procedures en instrumenten heeft ingevoerd of versterkt om toe te zien op programma's en 
subsidieaanvragen van de lidstaten. Ondanks de vooruitgang die is geboekt, wordt er nog steeds 
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gewerkt aan de verbetering van de bestaande instrumenten; daardoor waren tijdens de controle 
van de Rekenkamer enkele resterende problemen nog steeds niet verholpen.

De Rekenkamer constateerde in sommige lidstaten aanhoudende tekortkomingen. Zowel in 
Spanje als Italië bleek dat de administratieve praktijken nog steeds niet toereikend waren om 
ervoor te zorgen dat het beheer en de controle van de programma's aan de eisen van de 
regelgeving voldeden. De tekortkomingen die in de loop van het onderzoek werden 
geconstateerd, waren dezelfde als die welke in 2005 door de Commissie werden vastgesteld 
(tekortkomingen bij controles, niet-naleving van de termijnen, een communautaire bijdrage die 
hoger was dan 50%). Zowel in Spanje als in Italië was actie ondernomen om de problemen aan 
te pakken, maar het was nog te vroeg om na te gaan of deze veranderingen effectief waren
geweest.

De antwoorden van de Commissie
De Commissie bedankt de Europese Rekenkamer voor haar werkzaamheden en bevindingen en 
verduidelijkt een aantal zaken.

De vier in Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad genoemde doelstellingen, alsook de 
specifieke doelstellingen voor de binnenmarkt voor elk van de diverse in bijlage 1 van de 
verordening vastgestelde producten, worden door de Commissie als "SMART" aangemerkt.

De Commissie is van oordeel dat de communautaire begrotingsmiddelen voor afzetbevorderings-
en voorlichtingsmaatregelen toereikend zijn, aangezien deze bedoeld zijn om de door de lidstaten 
gevoerde acties aan te vullen en te versterken. De Commissie is zich bewust van de 
tekortkomingen ten aanzien van de synergie en complementariteit van de 
afzetbevorderingscampagnes waar de Rekenkamer op wees, en de Commissie zoekt naar 
manieren om de omschrijving en uitvoering van de programma's te verbeteren.

Als reactie op de geconstateerde problemen bij het beoordelen van de impact van de 
programma's, benadrukt de Commissie dat de overgrote meerderheid van de programma's die de 
Rekenkamer als voorbeeld gebruikte, programma's waren die vóór 2005 door de lidstaten waren 
geselecteerd. Derhalve waren de verbeteringen die op grond van de huidige regels zijn ingevoerd 
nog niet van toepassing op deze programma's.
Sinds 7 november 2008 heeft de Commissie een uniforme evaluatietabel uitgewerkt, en sinds 
15 februari 2009 zijn de doeltreffendheid van de voorlichtings- en 
afzetbevorderingsprogramma's op basis van deze nieuwe evaluatietabel beoordeeld. 
Dientengevolge kan de Commissie alle programma's objectief beoordelen. 

Wat betreft de geconstateerde onregelmatigheden in de inschrijvingsprocedures voor uitvoerende 
organen heeft de Commissie een financiële correctie opgelegd aan de lidstaten waar 
tekortkomingen op het gebied van de naleving van deze voorwaarden waren geconstateerd.

Ten aanzien van de desbetreffende lidstaten heeft de Commissie in 2007 en 2008 follow-
uponderzoeken ingesteld naar aanleiding van de aanzienlijke correcties die Spanje en Italië 
opgelegd hadden gekregen na de onderzoeken in 2005. De Commissie had deze lidstaten ook 
aanbevelingen gedaan om hun voornaamste inspecties te intensiveren en tekortkomingen in de 
onderaanneming te verhelpen.
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Opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie begrotingscontrole die kunnen worden 
opgenomen in het ontwerpverslag over de verlening van kwijting aan de Commissie 
(begrotingsjaar 2008)
[Het Europees Parlement:]

is ingenomen met het verslag van de Rekenkamer en onderschrijft haar opmerkingen en 
conclusies;

stelt vast dat de Commissie het beheer en de controle van de uitgaven in verband met
afzetbevorderingsmaatregelen van landbouwproducten heeft verbeterd, en erkent dat er 
resultaten zijn bereikt; is echter van mening dat de Commissie op verschillende punten verdere
verbetering moet laten zien;

betreurt dat het bestaande systeem het niet mogelijk maakt de doeltreffendheid van de maatregel 
te meten: zelfs als het effect van het beleid positief zou kunnen zijn, is dat door het ontbreken 
van specifieke doelstellingen, een expliciete strategie en passende indicatoren heel moeilijk te 
meten;

dringt er bij de Commissie op aan de beleidsdoelstellingen nauwkeurig te omschrijven, daarbij
rekening houdend met het feit dat de gestelde ambities in overeenstemming dienen te zijn met de 
toegewezen begrotingsmiddelen, en deze doelstellingen “SMART” te definiëren (specifiek, 
meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden), alsook geschikte prestatie-indicatoren vast te 
stellen en te monitoren;

roept de Commissie op om door te gaan met het verbeteren van de selectieprocedure, in het 
bijzonder door de eis om in de voorstellen informatie op te nemen over de verwachte impact van 
de maatregelen en over de manier waarop die zal worden gemeten, te ondersteunen;

roept de lidstaten op om bij te dragen aan de verbetering van de selectieprocedure door de 
relevantie van de voorstellen te verifiëren en nog selectiever op te treden; moedigt de lidstaten 
ook aan om de Commissie te informeren over hun nationale steunmaatregelen en acties voor 
afzetbevordering;

roept de lidstaten op bij de selectie van uitvoerende organen de door hen gebruikte openbare 
aanbestedingsprocedures te verbeteren, met name om zeer korte termijnen te vermijden, om 
formele procedures systematisch toe te passen, en er ook voor te zorgen dat de indienende 
organisaties zich houden aan de selectievoorschriften.


