
IS
SN

 1
83

1·
09

15

EUROPESE 
REKENKAMER

20
12

NL

Sp
ec

ia
al

 v
er

sl
ag

 n
r. 

16

DE DOELTREFFENDHEID VAN DE REGELING 
INZAKE EEN ENKELE AREAALBETALING 
ALS OVERGANGSREGELING VOOR DE 
ONDERSTEUNING VAN LANDBOUWERS IN 
DE NIEUWE LIDSTATEN





DE DOELTREFFENDHEID VAN 
DE REGELING INZAKE EEN 
ENKELE AREAALBETALING ALS 
OVERGANGSREGELING VOOR DE 
ONDERSTEUNING VAN LANDBOUWERS IN 
DE NIEUWE LIDSTATEN

Speciaal verslag nr. 16  2012

(uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede lid, VWEU)

EUROPESE REKENKAMER



EUROPESE REKENKAMER
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Fax +352 4398-46410
E-mail: eca-info@eca.europa.eu
Internet: http://eca.europa.eu

Speciaal verslag nr. 16  2012

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

Catalografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2012

ISBN 978-92-9237-931-5
doi:10.2865/29919

© Europese Unie, 2012
Overneming met bronvermelding toegestaan.

Printed in Luxembourg



Speciaal verslag nr. 16/2012 – De doeltreffendheid van de regeling inzake een enkele areaalbetaling als overgangsregeling voor de ondersteuning van landbouwers in de nieuwe lidstaten

3

INHOUD

Paragraaf

 AFKORTINGEN

 LIJST VAN TERMEN

I–XI SAMENVATTING

1–13 INLEIDING

1–7 ACHTERGROND

8–12 VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN DE REAB

13 MOGELIJKHEID OM AANVULLENDE NATIONALE RECHTSTREEKSE BETALINGEN TE VERSTREKKEN

14–17 REIKWIJDTE, DOELSTELLINGEN EN AANPAK VAN DE CONTROLE

18–65 OPMERKINGEN

18–24  BETALINGEN GEDAAN AAN BEGUNSTIGDEN DIE ZEER WEINIG LANDBOUWACTIVITEITEN UITOEFENEN

19–23 DEFINITIES VAN „LANDBOUWER” EN „LANDBOUWACTIVITEIT”

24 GROND IN GEBRUIK VOOR NIET-LANDBOUWACTIVITEITEN

25–43  HET TOTAAL AAN AREALEN DIE IN AANMERKING KWAMEN VOOR REAB-STEUN WAS NIET OP BETROUWBARE 
WIJZE GEÏDENTIFICEERD EN DE BEZOCHTE LIDSTATEN STELDEN DE SUBSIDIABILITEIT VAN PERCELEN OP 
VERSCHILLENDE WIJZE VAST

25–35  DE MEESTE BETROKKEN LIDSTATEN KUNNEN NIET PRECIES BEPALEN WELK LANDBOUWAREAAL IN AANMERKING 
KOMT VOOR DE REAB

36–38  HERZIENINGEN VAN HET SUBSIDIABELE LANDBOUWAREAAL WAREN NIET ALTIJD GEBASEERD OP 
CONTROLEERBARE CRITERIA 

39–43 REAB-BETALINGEN WORDEN GEDAAN VOOR ONGEBRUIKTE OF VERLATEN GROND



4

Speciaal verslag nr. 16/2012 – De doeltreffendheid van de regeling inzake een enkele areaalbetaling als overgangsregeling voor de ondersteuning van landbouwers in de nieuwe lidstaten

44–60  REAB-BETALINGEN DRAGEN AANZIENLIJK BIJ AAN HET INKOMEN VAN LANDBOUWERS MAAR DEZE STEUN 
KOMT VOORAL TEN GOEDE VAN GROTERE LANDBOUWBEDRIJVEN 

44–48 IN HET ALGEMEEN ONDERSTEUNEN REAB-BETALINGEN LANDBOUWINKOMENS IN DE NIEUWE LIDSTATEN …

49–55  … MAAR DE IMPACT ERVAN VERSCHILT NAARGELANG VAN DE OMVANG VAN HET LANDBOUWBEDRIJF, HET 
SOORT LANDBOUWBEDRIJF EN DE LIDSTAAT

56–57  DE GEVOLGEN VAN REAB-BETALINGEN VOOR HERSTRUCTURERING EN VERHOGING VAN DE EFFICIËNTIE VAN 
LANDBOUWBEDRIJVEN ZIJN NOG NIET BEOORDEELD

58 STRUCTURELE GEBREKEN HEBBEN NOG STEEDS EEN NEGATIEVE INVLOED OP HET LANDBOUWINKOMEN

59–60 ANDERE FACTOREN DIE REAB-BETALINGEN MINDER DOELTREFFEND MAKEN

61–65 GEBREK AAN VOORBEREIDING OP EEN OP TOESLAGRECHTEN GEBASEERDE STEUNREGELING

66–75 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

68–69 BEGUNSTIGDEN, SUBSIDIABELE GROND EN LANDBOUWACTIVITEITEN

70–71  VERDELING VAN DE REAB-STEUN

72  ROL VAN DE REAB-STEUN BIJ DE HERSTRUCTURERING VAN DE LANDBOUWSECTOR

73  STRUCTURELE GEBREKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET LANDBOUWINKOMEN

74  KAPITALISATIE VAN DELEN VAN DE STEUN IN GROND- EN PACHTPRIJZEN

75  HET TIJDELIJKE KARAKTER VAN DE REAB EN DE VOORBEREIDING OP DE INVOERING VAN OP RECHTEN 
GEBASEERDE STEUN

 BIJLAGE I —  VERGELIJKING TUSSEN DE REAB EN DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING (BTR)

 BIJLAGE II — IN HET KADER VAN DE REAB BETAALDE INKOMENSSTEUN IN DE 
BEGROTINGSJAREN 2005-2011

 BIJLAGE III — VERDELING VAN INKOMENSSTEUN IN HET KADER VAN DE REAB 
(TOEPASSINGSJAAR 2010)

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE



Speciaal verslag nr. 16/2012 – De doeltreffendheid van de regeling inzake een enkele areaalbetaling als overgangsregeling voor de ondersteuning van landbouwers in de nieuwe lidstaten

5

AG: Achtergebleven gebied

ANRB: Aanvullende nationale rechtstreekse betalingen 

BTR: Bedrijfstoeslagregeling

CATS: Clearance Audit Trail System (database met informatie over betalingen uit de Europese landbouwfondsen)

ELGF: Europees Landbouwgarantiefonds

Eurostat: Statistisch bureau van de Europese Unie

GBCS: Geïntegreerd beheers- en controlesysteem

GLB: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

GLC: Goede landbouwconditie

GLMC: Goede landbouw- en milieuconditie

LPIS: Landbouwpercelenidentificatiesysteem

OCG: Oppervlakte cultuurgrond

RBE: Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen

REAB: Regeling inzake een enkele areaalbetaling

WTO: Wereldhandelsorganisatie (Genève)
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LIJST VAN TERMEN

Agenda 2000 :  Deze hervorming voorzag het GLB van twee hoofdpijlers die via twee Europese 
landbouwfondsen werden gefinancierd uit de communautaire begroting. De eerste pijler (Euro -
pees landbouwgarantiefonds — ELGF) biedt marktmaatregelen en inkomenssteun in de vorm van 
rechtstreekse betalingen. De tweede pijler (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikke-
ling — Elfpo) cofinanciert maatregelen voor plattelandsontwikkeling op terreinen zoals agromilieu, 
bevordering van de voedselkwaliteit, strengere technische normen en dierenwelzijn.

Check-up : In 2008 werd de GLB-hervorming van 2003 herzien: goedkeuring van Commissievoor-
stellen voor verdere ontkoppeling van de rechtstreekse steun en bijkomende flexibiliteit in de BTR, 
grotere overdrachten van uitgaven naar de maatregelen voor plattelandsontwikkeling, wijzigingen 
in het interventiesysteem, verhogingen van de melkquota en andere sectorspecifieke maatregelen.

EU-15 : België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk , I talië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

Hervorming van 2003 : Deze GLB-hervorming („Mid-Term Review”) was erop gericht de prijsonder-
steuning te verminderen en die vermindering te compenseren door rechtstreekse inkomenssteun, als 
voortzetting van een proces dat was begonnen in 1992 (MacSharry-hervorming) en bevestigd in 1999 
(Agenda 2000-hervorming). De hervorming van 2003 introduceerde de ontkoppeling van de steun en 
de naleving van randvoorwaarden, terwijl de steun voor de plattelandsontwikkeling werd versterkt.

Landbouwbedrijfsinkomen : inkomen dat ontstaat uit de landbouwactiviteiten en wordt gebruikt 
als vergoeding van de eigen productiefactoren (werk en/of onderneming, eigen kapitaal en grond 
in eigendom). Het is gelijk aan het factorinkomen minus de kosten voor het lenen van kapitaal en 
het inhuren van arbeidskrachten. 

Landbouwfactorinkomen :  geeft de nettomeerwaarde van landbouwactiviteiten aan (alsmede 
onafscheidelijke secundaire niet-landbouwactiviteiten) tegen factorkostprijs. Het wordt berekend 
door de waarde van het intermediair verbruik, het verbruik van vast kapitaal en de productielasten 
af te trekken van de waarde van de landbouwproductie tegen basisprijzen en daarbij de waarde van 
(andere) productiesubsidies op te tellen. Huishoudens hebben vaak inkomsten uit andere bronnen 
(niet-landbouwactiviteiten, salarissen, sociale uitkeringen, inkomsten uit eigendom), waardoor het 
landbouwinkomen niet per se gelijk is aan het reële inkomen van een landbouwhuishouden.

Nieuwe lidstaten: Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije.

Ontkoppeling :  het verbreken van het verband tussen rechtstreekse steunbetalingen en de 
landbouwproductie.

REAB: tijdelijke vereenvoudigde inkomenssteunregeling voor landbouwers in de nieuwe lidstaten.

REAB-lidstaten: de nieuwe lidstaten die ervoor kozen de REAB in te voeren in plaats van de steun-
regelingen die werden toegepast in de EU-15: Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije.

Toetredingsakte: akte die de voorwaarden bevat waaronder een land lid wordt van de EU.

Uitbreiding van de EU: proces van uitbreiding van de Europese Unie door de toetreding van nieuwe 
lidstaten.
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SAMENVATTING

IV.
In haar verslag over de BTR1 maakte de Rekenkamer 
melding van de ontoereikendheid van de definitie 
van „landbouwers” en van de betaling van steun aan 
begunstigden die zeer weinig of geen landbouwactivi-
teiten uitoefenen. Op basis van deze controle kunnen 
dezelfde conclusies worden getrokken ten aanzien van 
de REAB. Bovendien werd in een aantal van de betrok-
ken lidstaten ook legaal REAB-steun betaald aan (en 
werd het inkomen gesteund van) overheidsinstellingen 
die grond in staatseigendom beheren en verder geen 
landbouwactiviteiten uitoefenen.

V.
De lidstaten identificeerden subsidiabele arealen niet 
precies en er werden betalingen verricht voor onge-
bruikte percelen of grond die werd benut voor niet-
landbouwactiviteiten. Deze situatie heeft ook invloed 
op het aan elke afzonderlijke landbouwer betaalde 
bedrag en maakt het verband tussen de betaling en 
het subsidiabele areaal zwakker.

VI.
De REAB-betalingen hebben aanzienlijk bijgedragen 
tot de verhoging van het inkomen van landbouwers 
in de betrokken lidstaten en zijn momenteel voor veel 
landbouwers de belangrijkste bron van het netto-inko-
men. Wat betreft de verdeling is de REAB-steun echter 
hoofdzakelijk gebaseerd op de oppervlakte landbouw-
percelen die de landbouwers ter beschikking staat, 
zonder dat rekening wordt gehouden met de speci-
fieke regionale kenmerken van de landbouwactiviteit 
of met de bijdrage van de landbouwers aan de pro-
ductie van collectieve goederen. Bovendien leidt de 
duale structuur van de landbouwsector in veel van de 
nieuwe lidstaten (uiteenlopend van grote landbouw-
bedrijven enerzijds tot een groot aantal kleine familie-
bedrijven anderzijds) in samenhang met de op opper-
vlakte gebaseerde aard van de regeling tot een sterke 
concentratie van de betalingen bij een klein aantal 
grotere begunstigden, terwijl het merendeel van de 
landbouwers zeer lage steunbedragen ontvangt.

1 Speciaal verslag nr. 5/2011 — De bedrijfstoeslagregeling (BTR): 
problemen die moeten worden aangepakt voor een beter financieel 
beheer (http.//eca.europa.eu).

I.
De regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) is 
een vereenvoudigde inkomenssteunregeling, gericht 
op landbouwers in de nieuwe lidstaten. Zij werd inge-
voerd door Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roeme-
nië en Slowakije. De nationale overheidsinstanties 
konden met deze regeling rechtstreekse steun aan 
landbouwers verlenen totdat de betrokken lidstaten 
overschakelen op de steunregeling die volgens de 
planning met ingang van 1 januari 2014 in de gehele 
EU zal gelden. De REAB-betalingen beliepen ongeveer 
5 miljard euro in het begrotingsjaar 2011.

II.
In het kader van de REAB zijn landbouwers niet ver-
plicht om te produceren of om productiefactoren te 
gebruiken. Zij moeten hun percelen echter wel in 
goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) houden 
en basisnormen op het gebied van milieu, voedselvei-
ligheid, en gezondheid en welzijn van dieren naleven.

III.
De controle van de Rekenkamer inzake de toepassing 
van de REAB was gericht op: 

 — de uitvoering van de belangrijkste elementen van 
de regeling, waaronder de definitie van de begun-
stigden en de definitie van subsidiabele grond;

 — de bijdrage van de regeling tot de doelstelling 
om de inkomens van landbouwers in de nieuwe 
lidstaten te ondersteunen;

 — de voorbereiding op de overgang naar een nieuw 
stelsel van rechtstreekse betalingen dat voor alle 
EU-lidstaten geldt.
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VII.
Het is niet mogelijk om REAB-betalingen binnen een 
lidstaat te laten variëren om rekening te houden met 
het landbouwpotentieel van regio’s of milieucriteria. 
Sinds 2010 mogen de lidstaten echter een gedeelte 
van het nationale REAB-budget gebruiken voor speci-
fieke steun aan landbouwers in economisch of ecolo-
gisch kwetsbare gebieden, of voor economisch kwets-
bare soorten landbouw. Het is echter nog te vroeg om 
de impact van deze mogelijkheid op de verdeling van 
de REAB-steun te beoordelen.

VIII.
Het niveau van de rechtstreekse betalingen in de lid-
staten was zo vastgesteld dat de noodzakelijke her-
structurering van de landbouwsector zou worden 
gestimuleerd en dat er geen aanzienlijke inkomens-
verschillen en sociale ongelijkheden in de betrokken 
plattelandsgemeenschappen zouden ontstaan. Aan-
houdende structurele gebreken in de landbouweco-
nomie van REAB-lidstaten kunnen de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de rechtstreekse betalingen op 
lange termijn echter beïnvloeden. Tot nu toe heeft 
de Commissie de gevolgen van de REAB-steun voor 
de herstructurer ing van de landbouwsector niet 
geanalyseerd.

IX.
De doeltreffendheid van de REAB bij het ondersteunen 
van het landbouwinkomen neemt af wanneer de steun 
wordt „gekapitaliseerd” in grond- of pachtprijzen. De 
Commissie heeft deze gevolgen in de bezochte lid-
staten nog niet geanalyseerd, maar er bestaat bewijs 
dat REAB-betalingen correleren met een stijging in 
grond- en pachtprijzen.

X.
De meeste lidstaten die de REAB toepassen hebben 
echter geen voorbereidingen getroffen voor de invoe-
ring van een op rechten gebaseerde regeling die de 
REAB zal opvolgen. De ervaring bij de invoering van 
de BTR in de EU-15 in 2005 heeft geleerd dat de ten-
uitvoerlegging van een dergelijke regeling aanzien-
lijke vertraging bij de betalingen aan landbouwers tot 
gevolg had.

XI.
De Rekenkamer beveelt aan dat:

 — de ink omenssteun wordt  ger icht  op  de  ac-
tieve landbouwer die concrete en regelmatige 
landbouwact iv i te i ten ver r icht .  In  het  bi jzon-
der moeten overheidsinstellingen die grond in 
staatseigendom beheren en verder geen land-
bouwactiviteiten uitoefenen, worden uitgesloten 
van REAB-inkomenssteun;

 — duideli jk wordt omschreven wanneer grond in 
aanmerking komt voor steun en dat de subsidia-
biliteit beperkt blijft tot percelen waar op grond 
van GLMC-normen concrete en regelmatige land-
bouwactiviteiten moeten worden verricht. Indien 
een op rechten gebaseerde steunregeling wordt 
ingevoerd, moeten toeslagrechten alleen aan der-
gelijke percelen worden toegekend;

 — er wordt gestreefd naar een evenwichtiger ver-
deling van de steun onder de landbouwers, door 
aftopping van de hoogste individuele betalingen 
of door rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van de landbouwbedrijven in 
de verschillende regio’s;

 — de Commissie analyseert in welke mate de doel-
treffendheid en doelmatigheid van de rechtstreek-
se betalingen negatief worden beïnvloed door 
structurele gebreken en grondprijzen. Op basis 
van die analyse dient de Commissie aanvullende 
maatregelen te overwegen om de landbouwsector 
te herstructureren en het concurrentievermogen 
ervan te verbeteren;

 — de Commissie de lidstaten actief ondersteunt en 
hun voorbereidingen voor de invoering van een 
op rechten gebaseerde regeling in de toekomst 
nauwgezetter volgt. Zij dient lidstaten met name 
te helpen de essentiële vereisten voor nationa-
le overheidsinstanties en landbouwers vast te 
stellen.
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INLEIDING

ACHTERGROND

1. Toen de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hon-
garije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op 1 mei 2004 lid werden 
van de Europese Unie (EU), bestond de kern van het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid (GLB) uit gekoppelde rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers op basis van de oppervlakte bouwland en de aantallen 
dieren (runderen, schapen en geiten). In 2002 had de Raad besloten 
dat dergelijke rechtstreekse betalingen beschikbaar zouden zijn voor 
landbouwers in de nieuwe lidstaten. De Raad stelde overeenkomstig 
de beginselen die destijds in de EU-lidstaten (EU-15) golden, voor elke 
nieuwe lidstaat een begrotingsmaximum vast. Dit is het maximale uit de 
EU-begroting gefinancierde bedrag dat jaarlijks mocht worden besteed 
aan rechtstreekse betalingen. De Raad besloot ook dat de rechtstreekse 
betalingen tot 2013 geleidelijk zouden stijgen om op een vergelijkbaar 
steunniveau uit te komen als in de EU-15.

2. De structuur van de landbouwsector week in de meeste nieuwe lidsta-
ten echter sterk af van de in de EU-15 overheersende structuur. Zij werd 
gekenmerkt door een duale structuur met grote landbouwbedrijven aan 
de ene kant en een groot aantal kleine familiebedrijven aan de andere 
kant. In het algemeen was de productiviteit in de sector laag. Daarnaast 
hadden de meeste nationale overheidsinstanties geen ervaring met het 
beheer van een stelsel van rechtstreekse betalingen aan landbouwers.

3. Daarom werd in de toetredingsakte die werd gesloten met de in 2004 
tot de EU toegetreden lidstaten, de mogelijkheid geboden om, als alter-
natief voor gekoppelde rechtstreekse betalingen, gedurende een over-
gangsperiode een vereenvoudigde inkomenssteunregeling toe te pas-
sen: de „regeling inzake een enkele areaalbetaling” (REAB). In deze akte 
werd bepaald dat de Commissie voor elke nieuwe lidstaat een jaarlijks 
totaalbedrag voor REAB-uitgaven vaststelt binnen het door de Raad vast-
gestelde nationale begrotingsmaximum. Bulgarije en Roemenië kregen 
deze mogelijkheid ook toen zij in 2007 lid werden van de EU.
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2 Dit houdt in dat de 
betalingen aan landbouwers 
afhankelijk zijn van de 
naleving van basisnormen 
op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid, en 
gezondheid en welzijn 
van dieren op hun 
landbouwbedrijven 
(bekend als uit regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen 
(RBE’s)) en van het in goede 
landbouw- en milieuconditie 
(GLMC) houden van hun 
grond.

3 Besluit 2004/281/EG van 
de Raad van 22 maart 2004 
houdende aanpassing van 
de Akte betreffende de 
toetreding van de Republiek 
Tsjechië, de Republiek 
Estland, de Republiek Cyprus, 
de Republiek Letland, de 
Republiek Litouwen, de 
Republiek Hongarije, de 
Republiek Malta, de Republiek 
Polen, de Republiek Slovenië 
en de Republiek Slowakije, 
en de aanpassing van de 
Verdragen waarop de 
Europese Unie is gegrond, in 
verband met de hervorming 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (PB L 3 van 
30.3.2004, blz. 1). 

4 COM(2011) 625 definitief/2 
van 19 oktober 2011: Voorstel 
voor een verordening van 
het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling 
van voorschriften voor 
rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in het kader 
van de steunregelingen 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid.

4. Parallel aan het proces van uitbreiding van de EU nam de Raad de GLB-
hervorming van 2003 aan. Bij deze hervorming werd:

a) een bedrijfstoeslagregeling (BTR) ingevoerd ter vervanging van 
de meeste bestaande rechtstreekse betalingen, waarin steun werd 
„losgekoppeld” van elke productieverplichting;

b) de uitbetaling van het volledige bedrag aan rechtstreekse betalin-
gen afhankelijk gesteld van de naleving van de randvoorwaarden 
(„cross compliance”) door landbouwers2; 

c) een dwingend mechanisme ingesteld om alle rechtstreekse beta-
lingen van meer dan 5 000 euro per kalenderjaar en per landbouw-
bedrijf te verminderen met een vast percentage („modulatie”). 

5. De Raad besloot in 2004 dat de beginselen die waren vastgesteld in de 
hervorming van 2003, van toepassing zouden zijn in de nieuwe lidsta-
ten, met uitzondering van het element „modulatie” (in ieder geval totdat 
het niveau van rechtstreekse betalingen dat van toepassing was in de 
nieuwe lidstaten, gelijk was aan het niveau van toepassing in de EU-15). 
De mogelijkheid om de REAB toe te passen, bleef echter behouden3.

6. Alleen Malta en Slovenië kozen er in 2004 voor de destijds geldende 
bepalingen inzake rechtstreekse betalingen toe te passen en vervolgens 
vanaf 2007 de BTR, die sinds 2005 van kracht was in de EU-15. De Tsje-
chische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, 
Slowakije, en Bulgarije en Roemenië — in 2007 — besloten de REAB toe 
te passen.

7. De REAB was dus van meet af aan opgezet als overgangsregeling naar 
het stelsel van rechtstreekse betalingen dat van kracht was in de EU als 
geheel (sinds 2005 de BTR). Aanvankelijk zou de overgangsperiode uiter-
lijk in 2009 eindigen. In het kader van de „check-up” van het GLB in 2008 
verlengde de Raad deze periode echter tot eind 2013. Het stelsel van 
rechtstreekse betalingen dat momenteel aanhangig is in het Europees 
Parlement en de Raad, en dat deel zal uitmaken van het nieuwe GLB 
dat per 2014 moet worden uitgevoerd, zal de REAB dus per die datum 
vervangen4.
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VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN DE REAB

8. De REAB is een vereenvoudigde inkomenssteunregeling, gericht op 
landbouwers en gebaseerd op de oppervlakte subsidiabele grond die 
hun ter beschikking staat5. In elke lidstaat bestaat de steun uit een jaar-
lijks bedrag per hectare subsidiabele grond. Landbouwers dienen bij 
de bevoegde nationale autoriteit een jaarlijkse opgave in met alle land-
bouwpercelen. Landbouwers zijn niet verplicht om te produceren of om 
productiefactoren te gebruiken, maar zij moeten de percelen in goede 
landbouw- en milieuconditie (GLMC) houden6.

9. In elke lidstaat wordt de hoogte van de jaarlijkse betaling per hectare 
berekend door het jaarlijkse totaalbedrag te delen door het landbouw-
areaal van de nieuwe lidstaat. Indien deze betalingen in een bepaald jaar 
het jaarlijkse totaalbedrag van die lidstaat overschrijden, wordt het na-
tionale hectarebedrag proportioneel verlaagd door toepassing van een 
verlagingscoëfficiënt. Hierdoor wordt verzekerd dat de betalingen de in 
de toetredingsakten vastgestelde nationale bedragen niet overschrijden.

10.  Voor de lidstaten die in 2004 toetraden tot de EU is landbouwareaal 
gedefinieerd als het deel van de „oppervlakte cultuurgrond” (OCG) dat 
op 30 juni 2003 in „goede landbouwconditie” (GLC) verkeerde7. Door de 
vastlegging van die datum werd grond die op dat moment niet in ge-
bruik was, uitgesloten van REAB-steun, zelfs als landbouwers dergelijke 
grond later weer in gebruik namen. Voor Bulgarije en Roemenië werd 
daarentegen geen uiterste termijn vastgelegd, waardoor landbouwers 
REAB-betalingen kunnen genieten voor voorheen verlaten grond die zij 
weer in gebruik nemen na de toetreding van deze lidstaten tot de EU.

11.  De „oppervlakte cultuurgrond” is een door Eurostat gehanteerd concept8. 
Het omvat de totale oppervlakte aan bouwland, blijvend grasland, meer-
jarige teelten en tuinen voor eigen gebruik.

12.  Bijlage I bevat een vergelijking tussen de REAB en de BTR.

5 De artikelen 1, onder c), en 
124, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 73/2009 van de 
Raad van 19 januari 2009 
tot vaststelling van 
gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen 
inzake rechtstreekse 
steunverlening aan 
landbouwers in het kader 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging 
van Verordeningen (EG) 
nrs. 1290/2005, 247/2006, 
378/2007 en tot intrekking 
van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 (PB L 30 van 
31.1.2009, blz. 16).

6 Artikel 124, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

7 Artikel 124, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

8 Dit concept wordt 
gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. 1200/2009 van 
de Commissie van 
30 november 2009 
betreffende enquêtes 
naar de structuur van de 
landbouwbedrijven (PB L 329 
van 15.12.2009, blz. 1). 
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MOGELIJKHEID OM AANVULLENDE NATIONALE 
RECHTSTREEKSE BETALINGEN TE VERSTREKKEN

13.  Sommige lidstaten hadden voor hun toetreding tot de EU aan hun land-
bouwers al rechtstreekse betalingen toegekend die in strijd zouden zijn 
met de beginselen van de gemeenschappelijke markt van de EU. Om 
een eventuele daling van de hoogte van de door landbouwers ont-
vangen steun na de toetreding van hun land tot de EU te voorkomen, 
mogen de betrokken lidstaten aanvullende rechtstreekse betalingen uit 
de nationale begroting (ANRB) toekennen naast de REAB-steun, om de 
geleidelijke invoering van rechtstreekse EU-betalingen te compenseren9. 
Deze betalingen moeten worden goedgekeurd door de Commissie en 
de totale rechtstreekse steun die aan landbouwers kan worden toege-
kend, mag niet hoger zijn dan het niveau van rechtstreekse steun waar 
ze recht op zouden hebben in de EU-15. De ANRB’s worden geleidelijk 
afgebouwd en houden gelijke tred met de jaarlijkse toename van de 
REAB-betalingen.

9 Artikel 132 van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.
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14.  De Rekenkamer heeft de toepassing van de REAB sinds het begrotingsjaar 
2005 gecontroleerd in het kader van de jaarlijkse betrouwbaarheidsver-
klaring (DAS). Deze controles waren echter beperkt tot de wettigheid 
en regelmatigheid van de betaling en de werking van de toezicht- en 
controlesystemen. De Rekenkamer publiceerde de resultaten van deze 
controles in haar desbetreffende jaarverslagen.

15.  De REAB is de op een na grootste regeling die gefinancierd wordt uit 
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de belangrijkste bron 
van inkomenssteun voor landbouwers in de nieuwe lidstaten. De jaar-
lijkse uitgaven namen in de loop der jaren toe van 1,4 miljard euro in 
het begrotingsjaar 2005 tot ongeveer 5 miljard euro in 2011. De steun 
loopt volgens de planning op tot ongeveer 7,5 miljard euro in het be-
grotingsjaar 2014.

16.  De controle werd verricht in 2011 en omvatte bezoeken aan de Europese 
Commissie en aan vijf lidstaten die de REAB ofwel in 2004 (Hongarije, 
Polen en Slowakije) ofwel in 2007 (Bulgarije en Roemenië) hadden inge-
voerd, alsmede analyse en onderzoek van studies en evaluaties. In 2011 
betaalden de bezochte lidstaten ongeveer 4 miljard euro aan REAB-
steun, hetgeen ongeveer 80 % uitmaakt van de totale uitgaven in het 
kader van de regeling in dat begrotingsjaar10. 

17.  Dit verslag behandelt de volgende onderwerpen: 

 — de uitvoering van de belangrijkste elementen van de regeling, 
waaronder de definitie van de begunstigden en de definitie van 
subsidiabele grond;

 — de bijdrage van de regeling tot de doelstelling om de inkomens van 
landbouwers in de nieuwe lidstaten te ondersteunen;

 — de voorbereiding op de overgang naar een nieuw stelsel van recht-
streekse betalingen dat voor alle EU-lidstaten geldt.

10 Zie bijlage II.

REIKWIJDTE, DOELSTELLINGEN EN AANPAK 
VAN DE CONTROLE
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BETALINGEN GEDAAN AAN BEGUNSTIGDEN DIE 
ZEER WEINIG LANDBOUWACTIVITEITEN UITOEFENEN

18.  Zoals hiervoor werd vermeld, zijn de REAB-betalingen bedoeld als inko-
menssteun voor landbouwers11. De REAB is zo ontworpen dat ze spoort 
met de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid, namelijk „de productiviteit van de landbouw te doen toenemen” 
en „aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te ver-
zekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van 
hen die in de landbouw werkzaam zijn”12. 

DEFINITIES VAN „LANDBOUWER” EN „LANDBOUWACTIVITEIT”

19.  In de verordening13 wordt een landbouwer gedefinieerd als een per-
soon of groep van personen die een „landbouwactiviteit” uitoefent. Een 
„landbouwactiviteit” houdt in „landbouwproducten produceren, fokken 
of telen met inbegrip van het oogsten, het melken, het fokken en het 
houden van dieren voor landbouwdoeleinden of de grond in goede 
landbouw- en milieuconditie […] houden”.

20.  De Rekenkamer heeft al opgemerkt dat de definitie van „landbouwers” 
als personen of entiteiten die subsidiabele grond ter beschikking heb-
ben en een „landbouwactiviteit” uitoefenen, onvoldoende precies is14. De 
Rekenkamer constateerde dat Hongarije en Roemenië deze termen had-
den verduidelijkt in hun respectieve nationale wetgevingen. Hongarije 
besloot dat de REAB-steun enkel moest worden betaald aan gebruikers 
van de grond. In Roemenië bepalen de nationale regels expliciet dat 
personen die enkel een concessie verlenen voor het gebruik van de 
grond of de grond verpachten, niet in aanmerking komen voor REAB-
betalingen. In de praktijk wordt dit echter zelden gecontroleerd en de 
Rekenkamer constateerde in beide lidstaten dat REAB-steun was betaald 
aan eigenaren van grond die zelf geen landbouwactiviteit uitoefenden 
op de desbetreffende grond, terwijl de landbouwers die de grond in feite 
gebruikten, geen toegang tot REAB-steun hadden.

11 Artikel 1, onder c), van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

12 Artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van 
de Europese Unie: 
„1. Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid heeft ten 
doel: 
a) de productiviteit van 
de landbouw te doen 
toenemen door de 
technische vooruitgang te 
bevorderen en door zowel 
de rationele ontwikkeling 
van de landbouwproductie 
als een optimaal gebruik van 
de productiefactoren, met 
name de arbeidskrachten, te 
verzekeren; 
b) aldus de 
landbouwbevolking een 
redelijke levensstandaard 
te verzekeren, met name 
door de verhoging van het 
hoofdelijk inkomen van 
hen die in de landbouw 
werkzaam zijn; 
c) de markten te stabiliseren; 
d)  de voorziening veilig te 
stellen; 
e)  redelijke prijzen bij de 
levering aan verbruikers te 
verzekeren. 
2. Bij het tot stand brengen 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en van de 
daarvoor te treffen bijzondere 
voorzieningen zal rekening 
gehouden worden met: 
a) de bijzondere aard 
van het landbouwbedrijf, 
welke voortvloeit uit 
de maatschappelijke 
structuur van de landbouw 
en uit de structurele en 
natuurlijke ongelijkheid 
tussen de verschillende 
landbouwgebieden; 
b) de noodzaak de dienstige 
aanpassingen geleidelijk te 
doen verlopen; 
c) het feit, dat de 
landbouwsector in de 
lidstaten nauw verweven is 
met de gehele economie.”

13 Artikel 2 van Verordening 
(EG) nr. 73/2009.

14 Speciaal verslag nr. 5/2011.

OPMERKINGEN
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21.  Evenals bij de BTR ontdekte de Rekenkamer ook begunstigden van de 
REAB die zeer weinig landbouwactiviteiten uitoefenen. Dit betreft on-
der meer vastgoedbedrijven, luchthavens (Polen en Roemenië), bos-
bouwondernemingen, jagersverenigingen, visverenigingen of skiclubs 
(Hongarije, Polen en Slowakije). De Commissie en de bezochte lidsta-
ten beschikken niet over nadere gegevens over het precieze aantal van 
dergelijke gevallen of over de financiële impact ervan. Ter illustratie: de 
Rekenkamer constateerde dat in het toepassingsjaar 2010 in Polen 1 345 
jagersverenigingen legaal REAB-steun hadden ontvangen ten belope van 
2,54 miljoen euro met betrekking tot 19 000 ha landbouwgrond. Evenzo 
ontvingen in Hongarije 337 jagersverenigingen meer dan 1 miljoen euro 
aan REAB-steun met betrekking tot 7 000 ha landbouwgrond.

22.  De Rekenkamer ontdekte in de bezochte lidstaten ook een specifieke 
groep REAB-begunstigden die bestond uit overheidsinstellingen die 
grond in eigendom van de staat beheerden overeenkomstig de respec-
tieve wetgevingen. Deze instellingen verrichten geen of zeer weinig 
landbouwactiviteiten. In dergelijke gevallen wordt met REAB-betalingen 
hoofdzakelijk een overheidstaak gefinancierd die op dergelijke instel-
lingen rust, en wordt niet het inkomen van landbouwers ondersteund.

23.  Bij de check-up van het GLB in 2008 kregen de lidstaten de mogelijkheid 
criteria op te stellen om begunstigden zoals hierboven genoemd uit te 
sluiten van REAB-betalingen. Tot nu toe heeft geen van de tijdens de 
controle bezochte lidstaten echter gebruikgemaakt van deze mogelijk-
heid en blijft de hiervoor beschreven situatie dus aan de orde van de 
dag.

GROND IN GEBRUIK VOOR NIET-LANDBOUWACTIVITEITEN

24.  De bepalingen die van toepassing zijn voor de BTR staan niet toe dat 
betalingen worden gedaan voor grond die niet overwegend voor land-
bouwactiviteiten wordt gebruikt15. Dergelijke regels bestaan niet voor 
de REAB. In Hongarije deden de autoriteiten REAB-betalingen voor blij-
vend grasland in eigendom van de staat dat bestemd was voor militaire 
training, maar waarvoor de nationale autoriteiten niet duidelijk konden 
maken of zij uitsluitend voor training werden gebruikt of ook ten min-
ste gedeeltelijk voor landbouwdoeleinden (begrazing door schapen). 
De Rekenkamer schatte dat in 2010 4,25 miljoen euro was betaald voor 
25 000 ha militaire terreinen16.

15 Artikel 34 van Verordening 
(EG) nr. 73/2009. 

16 Het nationale betaalorgaan 
kende de precieze omvang 
van deze militaire gebieden 
waarvoor REAB-steun was 
betaald niet. 
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TEKSTVAK 1

STAATSINSTELLINGEN DIE REAB-STEUN ONTVANGEN ENKEL VOOR HET VERVULLEN VAN 
OVERHEIDSTAKEN OVEREENKOMSTIG NATIONALE WETGEVING

In Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije zijn grote stukken landbouwgrond staatseigendom. In Polen is bij-
voorbeeld het Agentschap voor landbouweigendom, dat ongeveer twee miljoen aan de Schatkist toebehorende 
hectaren beheert, de grootste afzonderlijke beheerder van landbouwgrond. De beheersautoriteiten oefenen zelf 
geen landbouwactiviteit uit, maar verpachten de grond aan landbouwers die gewoonlijk gerechtigd zijn REAB-
steun aan te vragen met betrekking tot de percelen waar zij landbouwactiviteiten uitoefenen. Deze lidstaten 
voerden geen uniform beleid ten opzichte van dergelijke instellingen: hoewel zij in Slowakije en Roemenië geen 
REAB-steun genieten, ontvangen plaatselijke afdelingen van het Agentschap voor landbouweigendom jaarlijks 
ongeveer één miljoen euro aan REAB-steun voor grond die ze niet hebben kunnen verpachten. De plaatselijke 
afdelingen hadden het onderhoud van de grond om de landbouwkundige waarde ervan in stand te houden 
toevertrouwd aan dienstverleners tegen een kostprijs per hectare die veel lager was dan de jaarlijkse REAB-steun. 
Dit is echter een taak die de autoriteiten toch wel moeten uitvoeren, omdat zij krachtens nationale wetgeving 
verplicht zijn de waarde van het overheidseigendom in stand te houden.

In Hongarije is de staat de grootste afzonderlijke REAB-begunstigde17. Dergelijke steun wordt bijvoorbeeld be-
taald voor nationale parken die worden gefinancierd uit de centrale overheidsbegroting met als belangrijkste 
doel de instandhouding van natuurreservaten. Andere soorten institutionele grondbeheerders die niet landbouw 
als hoofddoelstelling hebben, zijn waterbeheerbedrijven en gemeenten. De nationale autoriteiten weten niet 
in welke mate dergelijke entiteiten betalingen ontvangen. De Rekenkamer schat echter dat het kan gaan om 
300 000 ha waarvoor de nationale autoriteiten in 2010 ongeveer 50 miljoen euro aan REAB-steun betaalden. 

In Roemenië, waar gemeenten zo’n 1,6 miljoen ha landbouwgrond in eigendom hebben, waarvan ongeveer 
1,5 miljoen ha grasland is, constateerde de Rekenkamer dat in 2010 meer dan 1 000 gemeenten en plaatselijke 
autoriteiten 23,5 miljoen euro aan REAB-steun hadden ontvangen voor ongeveer 340 000 ha openbare grond. 
Dit is grond die plaatselijke landbouwers grotendeels gemeenschappelijk gebruiken, bijvoorbeeld om hun 
vee te laten grazen of gras te oogsten, en waar de overheidsinstanties die eigenaar zijn, gewoonlijk zelf geen 
landbouwactiviteiten uitoefenen. De Roemeense autoriteiten hebben onlangs maatregelen genomen om de 
betalingen beter op de landbouwers te richten. Deze maatregelen zijn echter slechts ten dele doeltreffend en 
veel landbouwers die de grond gebruiken, zijn nog steeds uitgesloten van REAB-betalingen.

De Rekenkamer trof vergelijkbare gevallen aan in Bulgarije waar de gemeenten juridische entiteiten hadden 
opgezet die REAB-steun ontvingen met betrekking tot openbare grond die plaatselijke landbouwers gebruikten 
om hun vee te laten grazen. In dergelijke gevallen waren de activiteiten van de entiteiten beperkt tot de verstrek-
king van water voor het vee of het incidenteel inhuren van arbeiders om de grond vrij te maken van struiken.

Vanwege de geplande toename van de REAB-betalingen per hectare zullen de jaarlijks aan deze instellingen 
betaalde bedragen blijven stijgen tot 2013 of — in Bulgarije en Roemenië — tot 2016. In alle hierboven ge-
noemde gevallen dient de steun niet om het inkomen van een landbouwer te ondersteunen, maar draagt hij 
bij tot de financiering van een overheidsinstantie.

17 Wat betreft het toepassingsjaar 2010 ontvingen staatsinstellingen rechtstreeks ongeveer 13,8 miljoen euro voor bijna 82 000 ha grond 
waarvan meer dan 27 000 ha was opgegeven door de tien nationale parken waarvoor REAB-steun ten belope 4,3 miljoen euro werd 
betaald aan de Schatkist.
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HET TOTAAL AAN AREALEN DIE IN AANMERKING 
KWAMEN VOOR REAB-STEUN WAS NIET OP 
BETROUWBARE WIJZE GEÏDENTIFICEERD 
EN DE BEZOCHTE LIDSTATEN STELDEN 
DE SUBSIDIABILITEIT VAN PERCELEN OP 
VERSCHILLENDE WIJZE VAST

DE MEESTE BETROKKEN LIDSTATEN KUNNEN NIET PRECIES BEPALEN 
WELK LANDBOUWAREAAL IN AANMERKING KOMT VOOR DE REAB

25.  Terwijl de voor rechtstreekse betalingen beschikbare nationale begro-
tingsmaxima door de Raad werden vastgesteld, werd het aan de Com-
missie en de betrokken lidstaten overgelaten om precies te bepalen 
welke gebieden daadwerkelijk in aanmerking komen voor REAB-steun18.

26.  Zoals hiervoor werd vermeld, wordt in de toetredingsakte en de daar-
opvolgende verordeningen van de Raad bepaald dat het subsidiabele 
landbouwareaal het deel van de „oppervlakte cultuurgrond” (OCG) is dat 
op 30 juni 2003 in „goede landbouwconditie” (GLC) verkeerde, ongeacht 
of het op die datum in productie was.

27.  Deze historische referentiedatum geldt echter niet voor Bulgarije en 
Roemenië zodat het subsidiabele landbouwareaal het deel van de OCG 
is dat gedurende het betreffende toepassingsjaar in GLC verkeerde.

28.  Het OCG-criterium sluit niet-landbouwgebieden zoals bossen en siertui-
nen uit van REAB-steun, maar ook landbouwgrond die om economische, 
sociale of andere redenen niet meer in gebruik is (ook als deze grond 
weer in gebruik kan worden genomen met de middelen die gewoonlijk 
op een landbouwbedrijf beschikbaar zijn). De Rekenkamer merkt op dat 
de huidige regels onsamenhangend zijn, aangezien landbouwers in de 
in 2004 tot de EU toegetreden REAB-lidstaten die percelen weer in ge-
bruik willen nemen, voor deze percelen geen REAB-steun kunnen krijgen, 
terwijl landbouwers in Bulgarije en Roemenië REAB-steun ontvangen als 
zij landbouwactiviteiten uitoefenen op voorheen verlaten grond.

18 Het landbouwareaal 
waarvoor REAB-steun kan 
worden aangevraagd, 
is vastgelegd in bijlage 
VIII van Verordening 
(EG) nr. 1121/2009 van 
de Commissie van 
29 oktober 2009 houdende 
uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
van de Raad met betrekking 
tot de bij de titels IV en V van 
die verordening ingestelde 
steunregelingen (PB L 316 
van 2.12.2009, blz. 27). 
Voor de toepassingsjaren 
vóór 2010 was het areaal 
vastgelegd in bijlage XXI 
van Verordening (EG) 
nr. 1973/2004 van 
de Commissie van 
29 oktober 2004 houdende 
uitvoeringsbepalingen 
van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad 
met betrekking tot de bij 
de titels IV en IV bis van die 
verordening ingestelde 
steunregelingen en het 
gebruik van braakgelegde 
grond voor de productie van 
grondstoffen (PB L 345 van 
20.11.2004, blz. 1).
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29.  „Goede landbouwconditie” (GLC) wordt niet nader omschreven in de 
EU-wetgeving. Ten tijde van de controle had alleen Bulgarije expliciete 
normen vastgesteld voor de definitie van GLC.

30.  Hoewel de in de toetredingsakten vastgestelde bepalingen voorschreven 
dat de nationale autoriteiten het subsidiabele landbouwareaal fysiek 
moesten identificeren, hadden de meeste bezochte lidstaten echter 
moeite om dit areaal op betrouwbare wijze te identificeren. Bij ontsten-
tenis van een definitie van GLC en omdat er geen systemen voor land-
bouwpercelenidentificatie (LPIS) waren of deze onvoldoende ontwikkeld 
waren, gebruikten lidstaten verschillende methoden om hun respectieve 
landbouwareaal te bepalen.

31.  In Polen werd het door de Commissie aanvaarde subsidiabele landbouw-
areaal vastgesteld op basis van algemene informatie over grondgebruik 
uit de landbouwenquête 2002, aangevuld met informatie over „braak-
liggende grond” die naar verwachting voor landbouwdoeleinden zou 
worden gebruikt zodra landbouwers ervan op de hoogte raakten dat zij 
REAB-betalingen zouden ontvangen. Het in het LPIS opgenomen areaal 
was daarentegen vastgesteld op basis van informatie uit het kadaster en 
was veel groter, maar omvatte ook gebieden waarvoor geen informatie 
beschikbaar was over de conditie ervan in 200319.

32.  In Hongarije werd het door de Commissie aanvaarde subsidiabele land-
bouwareaal vastgesteld op basis van informatie over grondgebruik van 
vóór de toetreding en de landbouwenquête 2002, waarbij een raming 
van de grond die ongeschikt werd geacht voor landbouw, werd uitge-
sloten. Het LPIS is daarentegen volledig gebaseerd op de interpretatie 
van luchtfoto’s.

33.  Uit bovenstaande voorbeelden blijkt ook dat het LPIS, waarin de voor 
REAB-steun in aanmerking komende gebieden zijn geregistreerd en dat 
de nieuwe lidstaten gebruiken voor het beheer van steunaanvragen20, 
een landbouwareaal omvat dat soms veel groter is dan het door de 
Commissie ten tijde van de toetreding vastgestelde en aanvaarde land-
bouwareaal. Dit was in 2010 nog het geval, zoals blijkt uit de tabel. 

19 Zie de tabel.

20 Artikel 6 van Verordening 
(EG) nr. 1122/2009 van 
de Commissie van 
30 november 2009 tot 
vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
van de Raad wat betreft 
de randvoorwaarden, 
de modulatie en het 
geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem in het kader 
van de bij die verordening 
ingestelde regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening 
aan landbouwers en ter 
uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad wat betreft de 
randvoorwaarden in het 
kader van de steunregeling 
voor de wijnsector (PB L 316 
van 2.12.2009, blz. 65).
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34.  De Commissie heeft de lidstaten niet verzocht die verschillen te onder-
zoeken. De Rekenkamer kan daarom niet aangeven of het areaal dat 
geregistreerd staat als in aanmerking komend voor REAB-betalingen, 
werkelijk in overeenstemming met de bepalingen van de toetredings-
akten en daaropvolgende EU-wetgeving21 is vastgesteld.

35.  Deze onzekerheid wat betreft het voor REAB-steun in aanmerk ing 
 komende areaal heeft twee soorten gevolgen:

a) aangezien het aan iedere lidstaat toegewezen totaalbedrag is vast-
gelegd voor de financiële periode, daalde het gemiddelde hecta-
rebedrag proportioneel wanneer het totale door de landbouwers 
opgegeven areaal het door de Commissie goedgekeurde land-
bouwareaal overschreed;

b) het gemiddelde bedrag aan REAB-steun per hectare steeg wan-
neer het door de Commissie goedgekeurde landbouwareaal minder 
groot was dan het werkelijke landbouwareaal zoals opgenomen in 
het LPIS.

21 Artikel 124, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

TABEL

VERGELIJKING TUSSEN DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND, HET DOOR DE COMMISSIE 
GOEDGEKEURDE LANDBOUWAREAAL EN DE IN HET KADER VAN DE REAB SUBSIDIABELE 
GEBIEDEN VOOR HET TOEPASSINGSJAAR 2010

(in hectaren)

Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Slowakije

Opper vlakte cultuurgrond (OCG) 2010 volgens 
bureaus voor de statistiek 3 620 000 5 343 000 15 534 000 13 298 000 1 921 000

Door de Commissie goedgekeurd landbouw-
areaal (Bijlage VIII van Verordening (EG) 
nr. 1121/2009)

3 492 000 4 829 000 14 137 000 8 716 000 1 865 000

Het totale in het kader van de REAB subsidia-
bele areaal geregistreerd in het LPIS 3 707 125 5 681 781 18 245 374 13 015 446 2 083 248

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van gegevens van nationale bureaus voor de statistieken en van betaalorganen (2011).
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22 Artikel 124, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009.

23 Verordening (EG) 
nr. 993/2007 van de 
Commissie (PB L 222 
van 28.8.2007, blz. 10) en 
Verordening (EG) nr. 316/2009 
van de Commissie (PB L 100 
van 18.4.2009, blz. 3), beide 
tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1973/2004, alsmede 
Verordening (EU) nr. 387/2010 
van de Commissie (PB L 114 
van 7.5.2010, blz. 1) tot 
wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1121/2009 houdende 
uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 
van de Raad. 

HERZIENINGEN VAN HET SUBSIDIABELE LANDBOUWAREAAL WAREN 
NIET ALTIJD GEBASEERD OP CONTROLEERBARE CRITERIA

36.  De Commissie kan herzieningen van het subsidiabele landbouwareaal 
van een lidstaat goedkeuren indien blijkt dat het aanvankelijk vastge-
stelde areaal onjuist is. Dergelijke aanpassingen kunnen worden aan-
gebracht op voorwaarde dat de betrokken lidstaat objectieve en niet-
discriminerende criteria heeft vastgesteld22.

37.  Sinds 2004 heeft de Commissie verzoeken tot herziening van het land-
bouwareaal goedgekeurd voor Bulgarije, Litouwen, Hongarije, Polen en 
Slowakije. In Bulgarije, Polen en Slowakije leidde de herziening tot een 
verkleining van het landbouwareaal en dus tot een hoger percentage 
REAB-steun per hectare. Hierdoor konden deze lidstaten hun respectieve 
jaarlijkse totaalbedragen volledig benutten. Hongarije verzocht om een 
vergroting van het landbouwareaal, omdat de autoriteiten steunaanvra-
gen ontvingen voor veel meer arealen dan verwacht. Dit leidde tot een 
verlaging van de REAB-betalingen aan alle landbouwers om te voorko-
men dat het jaarlijkse totaalbedrag werd overschreden.

38.  De Rekenkamer constateerde dat, terwijl de herziening in Bulgarije deels 
het resultaat was van de identificatie van niet-subsidiabele grond, de 
herziening in Hongarije, Polen en Slowakije niet gebaseerd was op con-
troleerbare criteria anders dan het feit dat de autoriteiten steunaanvra-
gen hadden ontvangen voor meer of minder landbouwgrond dan ver-
wacht. Al in 2005 informeerde de Commissie de Slowaakse autoriteiten 
dat het aantal in een jaar ontvangen steunaanvragen en een verwachte 
stijging geen voldoende objectief criterium was voor de wijziging van 
het landbouwareaal in het kader van de REAB. De Commissie ging ech-
ter voor Hongarije, Polen en Slowakije uiteindelijk toch zonder verdere 
analyse akkoord met de verzoeken tot herziening23. 
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REAB-BETALINGEN WORDEN GEDAAN VOOR ONGEBRUIKTE OF 
VERLATEN LANDBOUWGROND

39.  Een specifiek kenmerk van veel REAB-lidstaten is het bestaan van stukken 
ongebruikte of verlaten landbouwgrond. Dit is hoofdzakelijk het gevolg 
van de sociale en economische veranderingen die optraden na 1990. 
Voor dergelijke grond zou geen REAB-steun moeten worden betaald. 

40.  Zoals hiervoor werd opgemerkt, hadden lidstaten moeite om op be-
trouwbare wijze te identificeren welk deel van de OCG op 30 juni 2003 
in GLC verkeerde. Uit de controles die de Rekenkamer verrichtte in het 
kader van de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring, bleek dat het LPIS 
vaak niet van voldoende kwaliteit was en niet regelmatig was bijgewerkt.

41.  De Rekenkamer constateerde dat de Commissie en de lidstaten zich 
hebben ingespannen om het LPIS te verbeteren. In Hongarije hebben 
de autoriteiten bijvoorbeeld tussen 2008 en 2010 ongeveer 891 000 ha 
aangeduid als niet in aanmerkend komend voor REAB-betalingen, omdat 
zij hadden vastgesteld dat de betreffende percelen verlaten waren of 
niet langer geschikt voor landbouwactiviteiten. Voor Bulgarije en Roe-
menië heeft de Commissie specifieke actieplannen opgezet, die niet 
volledig ten uitvoer waren gelegd voor de gecontroleerde periode (toe-
passingsjaar 2010), maar die al hadden geleid tot een aanzienlijke ver-
kleining van het aanvankelijke subsidiabele areaal. In Slowakije hadden 
de autoriteiten ongeveer 100 000 ha blijvend grasland geïdentificeerd 
(ongeveer een vijfde van het totale areaal aan blijvend grasland) waarvan 
zij betwijfelden of het geheel voor landbouw werd gebruikt en waarvoor 
zij overwogen de REAB-betalingen per hectare te verlagen om rekening 
te houden met de ongebruikte delen van de percelen.

42.  Ondanks deze inspanningen bevat het LPIS van sommige lidstaten nog 
steeds stukken verlaten of ongebruikte grond.
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TEKSTVAK 2

BETALINGEN VAN REAB-STEUN VOOR ONGEBRUIKTE GROND

In Roemenië, waar de in het kader van de REAB opgegeven landbouwgebieden sinds 2007 zijn gestegen, worden 
percelen als subsidiabel beschouwd zelfs wanneer er geen landbouwactiviteit wordt uitgeoefend (foto 1). De 
autoriteiten hebben nog geen duidelijke en ondubbelzinnige voorwaarden bepaald waaronder verlaten grond 
die landbouwers weer in gebruik willen nemen, subsidiabel wordt.

Foto 1 — Verlaten grond die niet langer bewerkt wordt in Roemenië.

In Bulgarije stellen de autoriteiten als minimumvereiste voor subsidiabiliteit dat blijvend grasland wordt be-
graasd door dieren of minimaal één keer per jaar wordt gemaaid. In de praktijk aanvaarden de autoriteiten per-
celen waar geen of slechts zeer beperkte landbouwactiviteit plaatsvindt, echter volledig (bijvoorbeeld percelen 
waar vee of wilde dieren enkel overheen trekken). De Rekenkamer trof ook voorbeelden aan van REAB-betalingen 
voor percelen waarbij nergens uit bleek dat er ooit enige landbouwactiviteit op had plaatsgevonden (foto 2).

Foto 2 — Ongebruikt perceel in Bulgarije.
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In Polen is het op grond van GLMC-vereisten verplicht een regelmatige activiteit uit te oefenen op bouwland. 
De Rekenkamer constateerde echter dat REAB-steun was betaald voor het ongebruikte bouwland op foto 3. Bij 
de bezochte begunstigden trof de Rekenkamer vaak vergelijkbare situaties aan. De REAB-begunstigden ont-
vingen meestal het volledige bedrag, of er werden slechts zeer bescheiden kortingen toegepast, zelfs indien 
de autoriteiten constateerden dat zij hun land verscheidene jaren niet hebben gebruikt.

Foto 3 — Voormalig bouwland dat verscheidene jaren niet is gebruikt in Polen.

In Hongarije zijn landbouwers niet verplicht om enige landbouwactiviteit uit te oefenen voor de subsidiabi-
liteit van hun percelen; er bestaat enkel de verplichting ongewenst onkruid te bestrijden. De Rekenkamer trof 
gevallen aan waarin landbouwers grote stukken halfnatuurlijk grasland pachtten en REAB-betalingen ontvingen 
zonder de grond te gebruiken voor landbouwdoeleinden. Daar komt nog bij dat dit ontbreken van elke land-
bouwactiviteit negatieve gevolgen heeft voor de milieuwaarde van dat soort grond (foto 4).

Foto 4 — Ongebruikt halfnatuurlijk grasland in Hongarije.
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43.  De beoordeling van de kwestie of een perceel al dan niet in aanmerking 
komt voor REAB-betalingen, hangt af van de vragen of en hoe duidelijk 
de lidstaten de subsidiabiliteitsvoorwaarden en de minimumnormen 
voor landbouwactiviteit nader hebben gedefinieerd, of de nationale au-
toriteiten de status van dat perceel op 30 juni 2003 op betrouwbare wijze 
kunnen bepalen, en hoe nauwgezet zij de situatie controleren. Afhanke-
lijk van die factoren heeft de Rekenkamer een hele reeks uiteenlopende 
situaties waargenomen, die leidden tot een ongelijke behandeling van 
landbouwers in de bezochte lidstaten.

REAB-BETALINGEN DRAGEN AANZIENLIJK BIJ AAN 
HET INKOMEN VAN LANDBOUWERS MAAR DEZE 
STEUN KOMT VOORAL TEN GOEDE VAN GROTERE 
LANDBOUWBEDRIJVEN

IN HET ALGEMEEN ONDERSTEUNEN REAB-BETALINGEN 
LANDBOUWINKOMENS IN DE NIEUWE LIDSTATEN …

44.  De REAB is erop gericht het inkomen van landbouwers te ondersteunen, 
maar die doelstelling is niet nader gedefinieerd wat betreft het gewenste 
steunniveau of de verdeling ervan.

45.  Tussen 2004 en 2010 (begrotingsjaren 2005-2011) ontvingen landbou-
wers in de nieuwe lidstaten ongeveer 21,5 miljard euro aan REAB-be-
talingen24. In 2010 waren er ongeveer 3 miljoen begunstigden en de 
gemiddelde REAB-betaling per landbouwbedrijf bedroeg 1 668 euro25. 
Alle lidstaten die de REAB toepasten, benutten het merendeel van hun 
respectieve totaalbedragen. In het algemeen heeft de REAB dus bijge-
dragen tot de verhoging van het inkomen van landbouwers26.

46.  In de meest recente door de Commissie verrichte analyse van het in-
komen van landbouwers wordt geconcludeerd dat, ondanks een sterke 
afname in 2009 die kan worden verklaard door de huidige economische 
crisis, het inkomen van landbouwers in de EU-12 (d.w.z. de lidstaten 
die de REAB toepassen, en Malta en Slovenië) ruimschoots boven het 
niveau bleef dat vóór de toetreding was bereikt. In het algemeen nam 
het inkomen per arbeidsjaareenheid tussen 2004 en 2009 toe met 34 %27. 
Deze toename kan worden verklaard door de hogere prijzen die bin-
nen de interne markt heersen en de stijging van overheidssteun aan de 
landbouwsector.

24 Zie bijlage II voor de 
betaalde bedragen per 
begrotingsjaar en lidstaat.

25 Zie bijlage III.

26 Om het algehele 
niveau van rechtstreekse 
inkomenssteun aan de 
landbouwsector te meten, 
moeten de aanvullende 
nationale rechtstreekse 
betalingen (ANRB) erbij 
worden opgeteld. Volgens 
de Commissie beliepen deze 
in de betreffende periode 
13,4 miljard euro. 

27 Document „Developments 
in the income situation of 
the EU agricultural sector” 
(Ontwikkelingen in de 
inkomenssituatie in de 
EU-landbouwsector), van 
de Commissie, Brussel, 
2010, http://ec.europa.
eu/agriculture/rica/pdf/
hc0301_income.pdf. Het 
inkomen wordt gemeten 
per arbeidsjaareenheid (AJE), 
wat — eenvoudig gezegd — 
overeenkomt met één 
persoon die voltijds op een 
landbouwbedrijf werkt.
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47.  REAB-betalingen kunnen worden beschouwd als het belangrijkste ele -
ment in het netto-inkomen van landbouwers in deze lidstaten, zoals 
blijkt uit grafiek 1. 

48.  De ontwikkeling van het landbouwinkomen verschilt echter sterk per 
lidstaat. Terwijl er in Polen sprake is van een algehele positieve ontwik-
keling, was er in Hongarije en Slowakije, ondanks de invoering van REAB-
betalingen sprake van een aanzienlijke afname van de nettomeerwaarde 
van de landbouwproductie.

GRAFIEK 1

ONTWIKKELING VAN REAB-BETALINGEN, ANDERE SUBSIDIES EN 
LANDBOUWBEDRIJFSINKOMEN VOOR ALLE REAB-LIDSTATEN 
(WAARDEN IN LOPENDE PRIJZEN)

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van de landbouwrekeningen (Eurostat).
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... MAAR DE IMPACT ERVAN VERSCHILT NAARGELANG VAN 
DE OMVANG VAN HET LANDBOUWBEDRIJF, HET SOORT 
LANDBOUWBEDRIJF EN DE LIDSTAAT

49.  De Rekenkamer merkt op dat de op oppervlakte gebaseerde aard28 van 
de regeling in samenhang met de duale structuur van de landbouw-
sector in alle bezochte REAB-lidstaten leidde tot een bijzonder sterke 
concentratie van betalingen bij grotere landbouwbedrijven, terwijl de 
aan kleinere landbouwbedrijven betaalde steun soms erg laag was29. Een 
aanzienlijk aantal landbouwers ontvangt in het geheel geen REAB-steun, 
omdat de subsidiabele oppervlakte van hun bedrijf te k lein is. Deze 
concentratie is bijzonder duidelijk in Bulgarije waar in 2010 2 % van de 
landbouwbedrijven meer dan de helft van het nationale REAB-budget 
ontving.

50.  Er bestaat een intrinsieke tegenstrijdigheid tussen het ontwerp van de 
REAB, die enerzijds bedoeld is om het individuele inkomen te onder-
steunen, en het feit dat bij de verdeling ervan geen rekening wordt 
gehouden met de specifieke omstandigheid van de ontvanger.

51.  In totaal ontving 98 % van de REAB-begunstigden in 2010 minder dan 
10 000 euro, ofwel 49 % van de totale waarde van de betalingen. Omge-
keerd ontving 0,2 % van de begunstigden meer dan 100 000 euro, ofwel 
24 % van de totale waarde van de betalingen.

52.  Anders dan bij de BTR biedt het wettelijk kader inzake de REAB niet de 
mogelijkheid om betalingen binnen een lidstaat te laten variëren om 
beter rekening te houden met het landbouwpotentieel van regio’s of mi-
lieucriteria. Hierdoor is de REAB een eenvoudige, makkelijk uit te voeren 
regeling, maar kunnen betalingen niet worden gericht op de specifieke 
behoeften van regio’s.

53.  De Rekenkamer constateerde dat begunstigden in Hongarije, Roemenië 
en Slowakije een goed rendement konden behalen op REAB-betalingen 
door landbouwgrond te pachten of te kopen zonder actief landbouw te 
gaan beoefenen, aangezien zij niet gehouden zijn een bepaalde activi-
teit op de grond te verrichten. In dergelijke gevallen dragen de REAB-
betalingen niet bij tot de doelstelling van het Verdrag om de landbouw-
productiviteit te verhogen30.

28 Zie paragraaf 8.

29 Zie bijlage III voor de 
verdeling van de REAB-steun.

30 Artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van 
de Europese Unie.
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54.  De impact van REAB-steun op het landbouwinkomen loopt ook sterk 
uiteen tussen soorten landbouwbedrijven. Met de toetreding tot de EU 
nam vooral de dierproductie sterk af in veel nieuwe lidstaten, aangezien 
veel fokkers geen of zeer beperkte toegang tot REAB-steun hadden, 
omdat zij zeer weinig of geen landbouwgrond bezaten.

55.  De mogelijkheid om aanvullende nationale rechtstreekse betalingen te 
doen, bood de nieuwe lidstaten de gelegenheid specifieke behoeften 
aan te pakken. Daarnaast maakte de Raad het de lidstaten in 2009 in 
het kader van de check-up van het GLB mogelijk om een gedeelte van 
het nationale REAB-budget te gebruiken om de specifieke nadelen te 
verhelpen waarmee bepaalde landbouwers die bijvoorbeeld actief zijn 
in economisch of ecologisch kwetsbare gebieden, worden geconfron-
teerd, of voor economisch kwetsbare soorten landbouw31. Alle bezochte 
nieuwe lidstaten maakten daar op enigerlei wijze gebruik van. Aangezien 
deze mogelijkheid pas vanaf 2010 beschikbaar was, is er echter nog 
geen evaluatie van de impact ervan op de verdeling van het inkomen 
van landbouwers.

31 Artikel 68, lid 1, en 
artikel 131 van Verordening 
(EG) nr. 73/2009.

GRAFIEK 2

VERDELING VAN REAB-INKOMENSSTEUN IN 2010 (IN EURO) 

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van betalingsgegevens van de Europese Commissie (CATS).
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DE GEVOLGEN VAN REAB-BETALINGEN VOOR HERSTRUCTURERING EN 
VERHOGING VAN DE EFFICIËNTIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN ZIJN 
NOG NIET BEOORDEELD

56.  Het niveau van de REAB-betalingen per hectare in de nieuwe lidstaten 
was zo vastgesteld dat de noodzakelijke herstructurering van de land-
bouwsector niet zou worden belemmerd en dat er geen aanzienlijke 
inkomensverschillen en sociale ongelijkheden in de plattelandsgemeen-
schappen zouden ontstaan. Volgens de Commissie zou de invoering van 
rechtstreekse betalingen op een laag niveau bijdragen tot de stabilise-
ring van het landbouwinkomen zonder het herstructureringproces in 
gevaar te brengen”32.

57.  De Commissie heeft de gevolgen van de REAB-steun voor de herstruc-
turering alsmede voor de productiviteit en winstgevendheid van land-
bouwbedrijven in de nieuwe lidstaten echter nog niet geanalyseerd.

STRUCTURELE GEBREKEN HEBBEN NOG STEEDS EEN NEGATIEVE 
INVLOED OP HET LANDBOUWINKOMEN

58.  Uit verschillende studies en uit de eigen bevindingen van de Rekenkamer 
komt naar voren dat structurele factoren zoals de versnipperde eigen-
dom van de grond, het lage technologische niveau van landbouwbedrij-
ven, onvoldoende opslagcapaciteit, onvoldoende ontwikkelde voedsel-
verwerkingsbedrijven, het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten 
en de moeilijke toegang tot financiering, een negatieve invloed hebben 
op de verwachte impact van REAB-steun op de modernisering en levens-
vatbaarheid van landbouwbedrijven33.

ANDERE FACTOREN DIE REAB-BETALINGEN MINDER DOELTREFFEND 
MAKEN

59.  De doeltreffendheid van de REAB bij het ondersteunen van het land-
bouwinkomen kan afnemen wanneer de steun wordt „gekapitaliseerd” in 
grond- of pachtprijzen. Dit houdt in dat landbouwers hogere grondprij-
zen of een hogere pacht moeten betalen enkel omdat zij REAB-steun ont-
vangen. Dit beperkt de doeltreffendheid van de steun en kan een nega-
tieve invloed hebben op de winstgevendheid van landbouwbedrijven34.

32 SEC(2002) 95 definitief van 
30 januari 2002: Enlargement 
and Agriculture: Successfully 
integrating the new Member 
States into the CAP (De 
uitbreiding en de landbouw: 
geslaagde integratie van de 
nieuwe lidstaten in het GLB) 
(paragraaf 4.2).

33 Zie voor Hongarije 
bijvoorbeeld Udovecz, G., 
Popp, J., Potori, N., Hongaarse 
landbouw dringend aan 
wijziging toe, Boedapest, 
2007. In 2009 werden 
de resultaten van de 
analyse uit 2007 bevestigd 
(Strategische dilemma’s voor 
de Hongaarse landbouw en 
de kansen ervan op de markt, 
Boedapest, 2009); zij wijzen 
op bestaande structurele 
problemen en het geringe 
concurrentievermogen 
van de Hongaarse 
landbouwsector. Zie voor 
Slowakije Božik, M. et al., 
Economics of sustainable 
development in agriculture, 
food sector and rural areas in 
Slovak Republic (Economische 
aspecten van de duurzame 
ontwikkeling van landbouw, 
voedingssector en 
plattelandsgebieden in 
de Slowaakse republiek), 
Bratislava, 2009. In Roemenië, 
waar gedetailleerde 
evaluaties van de 
landbouwsituatie niet 
beschikbaar zijn, noemden 
de nationale autoriteiten de 
versnipperde eigendom van 
de grond, die het moeilijk 
maakt om percelen samen 
te voegen tot grotere 
productie-eenheden, en 
structurele problemen in 
de voedselketen — zoals 
onvoldoende ontwikkelde 
voedselverwerkingsbedrijven 
of levensmiddelenhandelaren 
die steeds minder op 
binnenlandse producten 
bouwen — als factoren die 
het voor veel landbouwers 
moeilijk maken een 
hoger inkomen uit 
landbouwactiviteiten te 
realiseren.

34 Bij een andere controle had de Rekenkamer al opgemerkt dat vergelijkbare effecten konden worden waargenomen na de invoering 
van de bedrijfstoeslagregeling in de EU-15, met name in het regionale model: Speciaal verslag nr. 5/2011. 
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35 In Slowakije was in 
2009 82 % van de OCG 
gepacht, terwijl dit in 
Roemenië volgens de 
meest recente beschikbare 
gegevens (2007) maar 17 % 
was.

60.  In Bulgarije, Hongarije, Slowakije en bepaalde regio’s van Polen en Roe-
menië worden grote stukken landbouwgrond gepacht35. De Commissie 
heeft nog niet specifiek beoordeeld welke impact de invoering van 
de REAB had op grond- en pachtprijzen in de nieuwe lidstaten. Uit 
beschikbare studies komt echter naar voren dat REAB-betalingen een 
statistisch significante impact op de grondpacht hebben36, hoewel de 
markten voor landbouwgrond nog niet volledig functioneren in alle 
nieuwe lidstaten. Het kan dus zo zijn dat de volledige gevolgen van 
REAB-betalingen voor grond en -pachtprijzen nog niet geheel zichtbaar 
zijn37.

36 Het Hongaarse onderzoeksinstituut voor landbouweconomie berekende dat landeigenaren ook aanzienlijk profiteren van de steun 
en dat 31 % van de steun bij hen terechtkomt vanwege het hoge percentage gepachte grond; Kovacs, G. et al., De doeltreffendheid van 
landbouwsubsidies, Boedapest, 2008. Dit komt overeen met een andere studie die betrekking had op de Tsjechische Republiek, Estland, 
Hongarije, Litouwen, Letland, Polen en Slowakije; Ciaian, P., Kancs, D., The capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Theory and 
Evidence from the New EU Member States (De kapitalisering van areaalbetalingen in pachtprijzen voor landbouwgrond: theorie en bewijs uit 
de nieuwe EU-lidstaten), Brussel, 2009.

37 Er bestaan nog nationale beperkingen op de pacht of aankoop van landbouwgrond (Hongarije, Slowakije, Polen en Roemenië), 
pachtovereenkomsten hebben soms een zeer lange looptijd (Slowakije) waardoor de gevolgen van de toetreding tot de EU nog niet 
volledig hun weerslag hebben gehad op de grond- en pachtprijzen.

TEKSTVAK 3

IMPACT VAN REAB-BETALINGEN OP PACHTVOORWAARDEN EN -PRIJZEN

De Rekenkamer constateerde in Polen en Hongarije een bijzonder sterke stijging van pachtprijzen voor grond 
met een lage landbouwkundige waarde, zoals marginaal grasland, die eigendom is van de staat. Vóór 2004 
betaalden de schapenhouders die deze grond van oudsher gebruikten, weinig of geen pacht, maar met de in-
voering van de REAB nam de vraag naar dergelijke grond toe. Dit kan niet worden verklaard door de situatie op 
de landbouwmarkten, maar is het gevolg van het feit dat REAB-betalingen die evenredig samenhangen met de 
oppervlakte, een hoog steunniveau garanderen in vergelijking met de lage productieve waarde van de grond. De 
autoriteiten begonnen openbare aanbestedingen uit te schrijven voor de gunning van pachtovereenkomsten, 
hetgeen leidde tot aanzienlijk hogere pachtprijzen die alle landbouwers die dit soort grond gebruiken, raakten.

In Hongarije en Roemenië trof de Rekenkamer pachtovereenkomsten aan waarin de pachtprijs rechtstreeks was 
uitgedrukt als een percentage van de REAB- en/of aanvullende nationale rechtstreekse betalingen en dus pro-
portioneel meesteeg met de evolutie van deze betalingen. In pachtovereenkomsten kan bijvoorbeeld worden 
bepaald dat een vaste prijs per hectare plus 100 % van het REAB-bedrag moet worden betaald.

De Rekenkamer constateerde ook dat pachters in Hongarije alleen een pachtovereenkomst konden sluiten of 
verlengen onder de voorwaarde dat zij de toeslagrechten die aan hen worden toegekend wanneer in de toe-
komst een nieuwe steunregeling zou worden ingevoerd, kosteloos aan de eigenaar van de grond overdragen.
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38 Artikel 143 ter, lid 9, 
van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad 
van 29 september 2003 
tot vaststelling van 
gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen 
inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en 
tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en 
houdende wijziging 
van de Verordeningen 
(EEG) nr. 2019/93, 
(EG) nr. 1452/2001, 
(EG) nr. 1453/2001, 
(EG) nr. 1454/2001, 
(EG) nr. 1868/94, (EG) 
nr. 1251/1999, (EG) 
nr. 1254/1999, (EG) 
nr. 1673/2000, (EEG) 
nr. 2358/71 en (EG) 
nr. 2529/2001 (PB L 270 van 
21.10.2003, blz. 1). 

39 Verordening (EG) 
nr. 2012/2006 van de Raad 
van 19 december 2006 
houdende wijziging en 
correctie van Verordening 
(EG) nr. 1782/2003 (PB L 384 
van 29.12.2006, blz. 8).

40 COM(2011) 625 definitief/2 
van 19 oktober 2011.

GEBREK AAN VOORBEREIDING OP EEN OP 
TOESLAGRECHTEN GEBASEERDE STEUNREGELING

61.  Aanvankelijk zou de REAB slechts gelden totdat de nieuwe lidstaten 
uiterlijk in 2009 in staat waren om rechtstreekse betalingen zoals die 
bestonden in de EU-15, op doeltreffende wijze te beheren38. In 2006 
verlengde de Raad de mogelijke termijn voor toepassing van de REAB 
tot eind 201039. Bij de check-up van het GLB in 2008 verlengde de Raad 
de overgangsperiode voor de invoering van de BTR echter verder tot 
eind 2013. Hierdoor konden de lidstaten profiteren van de voordelen 
van een eenvoudige regeling, maar het zette hen niet aan om zich voor 
te bereiden op een op rechten gebaseerd stelsel.

62.  Van de tijdens de controle bezochte lidstaten ondernam alleen Hongarije 
concrete stappen om de REAB met ingang van 2009 te vervangen door 
de BTR. Vanwege een uitspraak van het Hongaarse constitutionele hof 
kon het specifieke nationale uitvoeringsmodel echter niet in werking 
treden. Daarna hebben de nationale autoriteiten geen verdere initiatie-
ven ontplooid om de BTR in te voeren.

63.  In oktober 2011 deed de Commissie een voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van nieuwe 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers40. In dit 
voorstel worden zowel de REAB als de BTR met ingang van 2014 vervan-
gen door een basisbetalingsregeling. Deze regeling zal nog steeds op 
toeslagrechten zijn gebaseerd. Landbouwers zouden dan toeslagrechten 
moeten bezitten en de subsidiabele hectaren waarover zij beschikken, 
moeten opgeven om betalingen te ontvangen. De nationale overheids-
instanties zouden in het kader van het systeem van gedeeld beheer 
verplicht zijn de toeslagrechten in 2014 aan landbouwers toe te wijzen 
en ze in volgende jaren te beheren.
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64.  De Rekenkamer stelde vast dat de kennis van op rechten gebaseerde stel-
sels voor rechtstreekse betalingen momenteel erg slecht was, zowel bij 
nationale overheidsinstanties als bij landbouwers. Noch de Commissie, 
noch de nationale autoriteiten hebben overheidsinstanties en landbou-
wers actief voorbereid op een overgang naar een op rechten gebaseerd 
stelsel. Ten tijde van de controle in 2011 waren de Poolse autoriteiten 
alleen op centraal niveau begonnen zich enigszins vertrouwd te maken 
met op rechten gebaseerde steun (momenteel de BTR), maar hadden ze 
geen stappen ondernomen om op systematische wijze vast te stellen 
welke de technische vereisten waren voor het beheer van een dergelijke 
regeling na 2013. De Bulgaarse autoriteiten bereidden een beoordeling 
voor van de impact van de overgang naar de BTR op de overheidsinstan-
ties en de landbouwers. In Roemenië waren de autoriteiten in maart 2012 
bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van de Commissie gaan 
voeren en hadden ze landbouwers geraadpleegd. In Slowakije hadden 
de autoriteiten sinds 2009 alleen de financiële gevolgen van de overgang 
naar de BTR in kaart gebracht, maar besloten ze de REAB te behouden 
tot 2013.

65.  Toen de BTR werd ingevoerd in de EU-15, hadden de nationale over-
heidsinstanties minimaal 20 maanden om de overgang van gekoppelde 
steun naar de nieuwe regeling voor te bereiden. Niettemin merkte de 
Rekenkamer in haar jaarverslagen over de begrotingsjaren 2006 en 2007 
tekortkomingen op in de uitvoering van een op rechten gebaseerd stel-
sel die soms aanzienlijke vertraging bij de betaling aan landbouwers tot 
gevolg hadden41. Volgens de Rekenkamer bestaat dus het risico dat een 
ontoereikende voorbereiding op de invoering van op rechten gebaseer-
de steun tot vergelijkbare problemen kan leiden in de REAB-lidstaten.

41 Zie het Jaarverslag 
over het begrotingsjaar 
2006, paragrafen 5.33-5.38 
en het Jaarverslag over 
het begrotingsjaar 2007, 
paragrafen 5.14 en 5.21-5.25. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

66.  De REAB is een eenvoudig te beheren regeling waarmee de nieuwe 
lidstaten na hun toetreding tot de EU in 2004 en 2007 inkomenssteun 
konden geven aan hun landbouwers. Omdat zij is losgekoppeld van de 
landbouwproductie liep zij op dat punt ook vooruit op de doelstellingen 
van de hervorming van het GLB van 2003 om de marktgerichtheid van de 
landbouwers te vergroten en tegelijk naleving van de randvoorwaarden 
als voorwaarde te stellen voor betalingen.

67.  Het ontwerp en de nadere toepassing van de REAB door de lidstaten 
leidden echter tot een aantal aanvechtbare kenmerken betreffende de 
beoogde begunstigden van de steun, de identificatie van de subsidia-
bele arealen en de verdeling van de steun onder de landbouwbevolking. 
Evenals bij de BTR is de verdeling van de steun onder de landbouwers 
gebaseerd op de oppervlakte van landbouwbedrijven en komen noch 
de specifieke regionale kenmerken van de landbouwactiviteit noch de 
bijdrage van de landbouwers aan de productie van collectieve goederen 
erin tot uitdrukking. De impact van de REAB op de herstructurering van 
de landbouwsector is nog niet beoordeeld en aanhoudende structurele 
gebreken hebben nog steeds een negatieve invloed op het inkomen van 
veel landbouwers. Tot slot waren de lidstaten die momenteel de REAB 
toepassen nog niet voorbereid op de invoering van een op rechten 
gebaseerde inkomenssteunregeling na 2013. Derhalve zouden de Raad 
en het Parlement in het kader van de voorbereiding van de aanstaande 
hervorming van het GLB kunnen bezien of dergelijke kenmerken moeten 
worden herzien overeenkomstig de hiernavolgende aanbevelingen.

BEGUNSTIGDEN, SUBSIDIABELE GROND EN 
LANDBOUWACTIVITEITEN

68.  In haar verslag over de BTR maakte de Rekenkamer melding van de on-
toereikendheid van de definitie van „landbouwers” en van de betaling 
van steun aan begunstigden die zeer weinig of geen landbouwactivitei-
ten uitoefenen. Op basis van deze controle kunnen dezelfde conclusies 
worden getrokken ten aanzien van de REAB. Bovendien werd in een 
aantal van deze lidstaten ook legaal REAB-steun betaald aan (en werd 
het inkomen gesteund van) overheidsinstellingen die grond in staatsei-
gendom beheren en verder geen landbouwactiviteiten uitoefenen.

69.  REAB-lidstaten identificeerden subsidiabele arealen niet precies en er 
werden betalingen verricht voor ongebruikte percelen of grond die werd 
benut voor niet-landbouwactiviteiten. 
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De Rekenkamer herhaalt haar aanbeveling dat inkomenssteun terecht 
moet komen bij de actieve landbouwer die concrete en regelmatige 
landbouwactiviteiten verricht. In het bijzonder moeten overheidsinstel-
lingen die grond in staatseigendom beheren en verder geen landbouw-
activiteiten uitoefenen, worden uitgesloten van REAB-inkomenssteun.

AANBEVELING 1

Er moet duidelijk worden omschreven wanneer grond in aanmerking 
komt voor steun en de subsidiabiliteit moet beperkt blijven tot perce-
len waar op grond van GLMC-normen concrete en regelmatige land-
bouwactiviteiten moeten worden verricht. Als een op rechten geba-
seerde steunregeling wordt ingevoerd, moeten toeslagrechten alleen 
aan dergelijke percelen worden toegekend.

AANBEVELING 2

VERDELING VAN DE REAB-STEUN

70.  De verdeling van de REAB-steun is hoofdzakelijk gebaseerd op de op-
pervlakte aan bebouwde landbouwpercelen die de landbouwers ter be-
schikking staat, zonder dat er rekening wordt gehouden met de speci-
fieke regionale kenmerken van de landbouwactiviteit of met de bijdrage 
van de landbouwers aan de productie van collectieve goederen.

71.  Vanwege de duale structuur van de landbouwsector in de meeste nieuwe 
lidstaten ontvangt de grote meerderheid van de landbouwers slechts 
zeer kleine steunbedragen, terwijl een klein aantal grote begunstigden 
het grootste deel van de steun opneemt.

Er moet worden gestreefd naar een evenwichtiger verdeling van de 
steun onder de landbouwers, door aftopping van de hoogste indivi-
duele betalingen of door rekening te houden met de specif ieke om-
standigheden van de landbouwbedrijven in de verschillende regio’s.

AANBEVELING 3
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ROL VAN DE REAB-STEUN BIJ DE 
HERSTRUCTURERING VAN DE LANDBOUWSECTOR

72.  Sinds de toetreding van de nieuwe lidstaten in 2004 en 2007 is het steun-
niveau jaarlijks gestegen en dit blijft doorgaan tot 2013, respectievelijk 
2016. De impact van het huidige steunniveau en de toekomstige stij-
gingen op de herstructurering van de landbouwsector en de efficiëntie 
van landbouwbedrijven is nog niet bekend.

STRUCTURELE GEBREKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP 
HET LANDBOUWINKOMEN

73.  Aanhoudende structurele gebreken in de landbouweconomie van de 
REAB-lidstaten kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
rechtstreekse betalingen op lange termijn beïnvloeden.

KAPITALISATIE VAN DELEN VAN DE STEUN IN 
GROND- EN PACHTPRIJZEN

74.  Omdat de REAB-steun strikt gekoppeld is aan de oppervlakte die een 
landbouwer ter beschikking staat, kan hij leiden tot een stijging van de 
grond- en pachtprijzen en aldus de doeltreffendheid van de steun doen 
afnemen.

De Commissie dient te analyseren in welke mate de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de rechtstreekse betalingen negatief worden 
beïnvloed door structurele gebreken en grondprijzen. Op basis van die 
analyse dient de Commissie aanvullende maatregelen te overwegen om 
de landbouwsector te herstructureren en het concurrentievermogen 
ervan te verbeteren.

AANBEVELING 4
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HET TIJDELIJKE KARAKTER VAN DE REAB EN 
DE VOORBEREIDING OP DE INVOERING VAN OP 
RECHTEN GEBASEERDE STEUN

75.  De REAB is opgezet als een overgangsregeling die zal worden vervangen 
door een nieuwe op rechten gebaseerde regeling. De meeste lidstaten 
die de REAB toepassen, hebben echter geen voorbereidingen getroffen 
voor de invoering van een dergelijke regeling. De ervaring bij de invoe-
ring van de BTR in de EU-15 leert dat de tenuitvoerlegging van een op 
rechten gebaseerde steun aanzienlijke vertraging bij de betalingen aan 
landbouwers tot gevolg had.

De Commissie dient de lidstaten actief te ondersteunen en hun voor-
bereidingen voor de invoering van een op rechten gebaseerde regeling 
in de toekomst nauwgezetter te volgen. Zij dient lidstaten met name 
te helpen de essentiële vereisten voor nationale overheidsinstanties 
en landbouwers vast te stellen.

AANBEVELING 5

Dit verslag werd door kamer I onder voorzitterschap van de heer Ioannis 
SARMAS, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar 
vergadering van 10 oktober 2012.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
President
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BIJLAGE I

VERGELIJKING TUSSEN DE REAB EN DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING (BTR)

Zowel de BTR als de REAB is ontworpen om inkomenssteun aan landbouwers te verstrekken. In beide 
gevallen moet de oppervlakte landbouwgrond waarop de betaling berust, op een bepaalde datum 
in elk toepassingsjaar ter beschikking van de landbouwer staan en in GLMC worden gehouden (zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. 73/2009).

Er zijn echter twee grote verschillen tussen de BTR en de REAB:

a)  Toeslagrechten

In het kader van de BTR wordt de steun bepaald door twee reeksen vereisten: i) het aantal 
subsidiabele hectaren dat ter beschikking staat en ii) de waarde van de toeslagrechten in het 
bezit. Toeslagrechten geven recht op een vast bedrag aan steun per hectare. De waarde van elk 
toeslagrecht komt in de meeste gevallen overeen met de waarde van de rechtstreekse steun 
die tijdens een historische referentieperiode werd verleend. Toeslagrechten kunnen los van de 
grond worden verhandeld.

REAB-steun wordt daarentegen vastgesteld als een forfaitair bedrag per hectare, dat jaarlijks 
wordt berekend door het nationale totaalbedrag te delen door de oppervlakte cultuurgrond 
in de betrokken lidstaat, en kent geen toeslagrechten.

b) De definitie van subsidiabele landbouwgrond: GLC en GLMC

In het kader van de BTR worden betalingen verricht voor alle landbouwgrond van een bedrijf 
die wordt gebruikt voor een landbouwactiviteit (wat het in GLMC houden ervan omvat).

In het kader van de REAB is de subsidiabele landbouwgrond daarentegen de grond die daad-
werkelijk wordt gebruikt en op 30 juni 2003 in goede landbouwconditie (GLC) verkeerde. Het 
concept „GLC” werd niet nader omschreven in de verordening. Praktisch gezien werd het alleen 
gebruikt om ten tijde van de toetreding percelen van de OCG uit te sluiten die in juni 2003 ver-
laten waren en om te voorkomen dat landbouwers steun konden vragen voor dergelijke grond 
als zij die na die datum weer in gebruik namen. Het is derhalve enkel een historisch concept 
zonder praktisch nut — op de twee hierna genoemde uitzonderingen na.

In de toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië wordt de termijn van 30 juni 2003 echter niet 
genoemd en in principe moet GLC ieder jaar in acht worden genomen.

Alleen in Bulgarije zijn de GLC-normen gedefinieerd. In Roemenië definieerden de autoriteiten 
GLC niet, waardoor ongebruikte gebieden niet waren uitgesloten van het landbouwareaal.

Voor alle praktische doeleinden is GLMC nu het relevante concept, aangezien landbouwers 
de GLMC-verplichtingen moeten nakomen om recht te hebben op volledige betaling van de 
BTR- of REAB-steun.
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BIJLAGE II
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SAMENVATTING

I.
De regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) is 
gebaseerd op dezelfde principes als de bedrijfstoeslag-
regeling (BTR), maar dan zonder toeslagrechten. De oor-
spronkelijke bedoeling was dat de overgangsperiode eind 
2006 zou aflopen, maar op verzoek van de nieuwe lidstaten 
met twee jaar, tot uiterlijk eind 2008, kon worden verlengd. 
Inmiddels is de periode verlengd tot eind 2013.

De REAB was bedoeld als een „vereenvoudigde regeling”, 
om de nieuwe lidstaten in staat te stellen de rechtstreekse 
betalingen volgens eenvoudiger regels te beheren.

IV.
In de wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 
2020 wordt deze kwestie door de Commissie behandeld 
(definitie van „actieve landbouwer”).

De REAB is een ontkoppelde regeling en dus is er geen 
productievereiste. Wel moet een landbouwer een land-
bouwactiviteit uitoefenen. Dit houdt echter op grond van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad in dat hij zijn 
grond ten minste in een goede landbouw- en milieucondi-
tie (GLMC) moet houden. In dit verband mag van een land-
bouwer niet worden aangenomen dat hij alleen op grond 
van het feit dat hij  zi jn productie niet op een bepaald 
niveau houdt, geen landbouwactiviteiten uitoefent.

S inds 2010 hebben de l idstaten de mogel i jk heid om 
natuurlijke of rechtspersonen waarvan de landbouwac-
tiviteiten slechts een niet-significant deel van hun totale 
economische bedrijvigheid of niet het hoofddoel van hun 
bedrijvigheid of bedrijf uitmaken, van rechtstreekse beta-
lingen uit te sluiten. 

ANTWOORDEN 
VAN DE COMMISSIE
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V.
De Commissie neemt akte van de bevinding van de Reken-
kamer inzake de subsidiabele arealen. De nieuwe lidstaten 
hebben ten ti jde van de instell ing van hun landbouw-
percelenidentificatiesysteem (LPIS) evenwel van de best 
beschikbare informatie gebruikgemaakt .  De Commis-
sie heeft de nieuwe lidstaten met controlebezoeken en 
actieplannen gesteund in hun inspanningen om de gege-
venskwaliteit van hun LPIS te verbeteren. De definitie van 
areaal dat voor de REAB in aanmerking komt, verplicht de 
nieuwe lidstaten ertoe ongebruikte landbouwpercelen (om 
diverse, bijvoorbeeld economische of sociale, redenen niet 
voor landbouwdoeleinden bewerkte grond) van de rege-
ling uit te sluiten.

Wanneer de Commissie bij  controles niet-subsidiabele  
perce len in  het  LP IS  aantref t ,  k r i jgen d ie  fouten de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

VI.
Zoals bij de BTR, is er geen gekwantificeerde link tussen de 
REAB-steun en de voor de landbouwactiviteit, met inbe -
grip van productie van collectieve goederen, gemaakte 
kosten. De REAB is een areaalgerelateerd forfait dat vooral 
bedoeld is om basisinkomenssteun te verlenen. Met de 
verplichting om grond in een GLMC te houden, draagt de 
REAB bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen 
en wordt aldus de basis gelegd voor de levering van col-
lectieve goederen via de landbouw. Met name in de studie 
van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) 
over collectieve goederen1 is daar al op gewezen. 

Wat de omvang van de bedrijven betreft, geven de EU-12 
een zeer heterogeen beeld te z ien.  Doordat de REAB 
samenhangt met de oppervlakte, krijgen grote bedrijven 
hogere bedragen uitbetaald. Bovendien hebben de nieuwe 
l idstaten met kwetsbare sectoren en regio’s  rekening 
gehouden bij het verlenen van respectievelijk aanvullende 
nationale rechtstreekse betalingen (ANRB) en specifieke 
steun.

Bij de wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode 
tot 2020 is rekening gehouden met de behoefte aan een 
definitie van „actieve landbouwer” en het principe dat de 
steun herverdeeld moet worden over de lidstaten en de 
landbouwers.

1 Cooper, K. Hart en D. Baldock: The Provision of Public Goods Through 

Agriculture in the European Union, rapport opgesteld voor DG Landbouw 

en Plattelandsontwikkeling, contract nr. 30-CE-0233091/00-28, Institute for 

European Environmental Policy, Londen.

VII.
Het is niet mogelijk om de REAB-betalingen te regionali-
seren om de REAB een overgangsregeling is richting regi-
onale BTR-betalingen. Een lidstaat die de hoogte van de 
betalingen regionaal had willen differentiëren, kon dat dus 
doen door de BTR in te voeren of — sinds 2010 — door 
middel van de specifieke steun overeenkomstig artikel 131 
van Verordening 73/2009. Daarnaast bestaan er in de pro-
gramma’s voor plattelandsontwikkeling (betalingen voor 
probleemgebieden) maatregelen om minder begunstigde 
regio’s te steunen.

VIII.
Het niveau van de rechtstreekse betalingen in de lidstaten 
is het resultaat van een politiek compromis, dat evenwel 
op duidelijk vastgelegde criteria en historische referentie-
perioden was gebaseerd. De infasering van de REAB-beta-
lingen was met name voorgesteld om scheeftrekkingen 
tussen economische sectoren te vermijden.

De instrumenten van het GLB worden door de Commissie 
voortdurend gemonitord, in het bijzonder via beleidsevalu-
aties. Voor de rechtstreekse betalingen is de evaluatie van 
de directe effecten opgedeeld volgens het onderwerp. Een 
evaluatie van de inkomenseffecten van de rechtstreekse 
steun is in 2011 gepubliceerd2 en momenteel is een evalu-
atie aan de gang van de structurele effecten van de recht-
streekse steun. De uitkomst daarvan wordt tegen het einde 
van het tweede halfjaar 2013 verwacht. Omdat de REAB 
eigenlijk een afwijking van de BTR behelst, worden bij die 
evaluatie de effecten ervan onderzocht samen met die van 
de BTR.

IX.
Bekeken in een regionaal perspectief kan de kapitalisering 
van de steun in de grond- of pachtprijzen inderdaad hoger 
uitvallen dan in een historisch perspectief. De invloed van 
GLB-maatregelen op de werking van de grondmarkten in 
de EU-lidstaten is onderzocht in een studie waartoe de 
diensten van de Commissie opdracht hebben gegeven3. 
Het effect van GLB-subsidies op de grondprijzen blijft in 
vergelijking met andere factoren hoe dan ook vrij gering. 
Daarnaast leidt deze steun niet per definitie tot een ster-
kere kapitalisering dan de gekoppelde steunvormen die 
daarvóór bestonden. 

2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/index_en.htm

3 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm
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X.
Bij artikel 122, lid 3, van Verordening 73/2009 is bepaald 
dat de REAB tot en met 31 december 2013 moet kun-
nen worden toegepast .  Onder het nieuwe GLB zal  de 
REAB dus ophouden te bestaan, en de nieuwe lidstaten 
weten dat sinds januari 2009, toen de verordening werd 
gepubliceerd.

De nieuwe lidstaten kunnen elk jaar beslissen om de stan-
daardregeling (BTR) in te voeren; de Commissie heeft 
hierover met een aantal belangstellende nieuwe lidstaten 
technisch overleg gehad. Het is evenwel aan de lidstaten 
om te oordelen over de voor- en nadelen van een derge-
lijke beslissing. De structuur van de landbouwgemeen-
schappen en de administratieve capaciteit verschillen aan-
zienlijk van lidstaat tot lidstaat.

XI. Gezamenlijk antwoord op het eerste en het 
tweede streepje
Criteria zoals „concrete en regelmatige landbouwactiviteiten” 
zouden de hoogte van de steun kunnen koppelen aan een 
bepaalde verplichte productie door de ontvanger, wat niet 
verenigbaar zou zijn met de doelstellingen van het GLB 
voor een meer marktgericht beleid via ontkoppelde recht-
streekse betalingen, noch met de „groene doos”-regels van 
de WTO. Bovendien is diversificatie van de activiteiten een 
goed alternatief voor de beperkte groeimogelijkheden in 
de landbouwsector.

Volgens de bestaande wetgeving (artikel 2 van Verorde-
ning (EG) nr. 73/2009) kan elke natuurlijke of rechtsper-
soon die een landbouwactiviteit uitoefent, rechtstreekse 
betalingen ontvangen. Artikel 28, lid 2, van die verorde-
ning biedt de lidstaten echter de mogelijkheid om de toe-
gang tot rechtstreekse betalingen te beperken. Voorts zij 
erop gewezen dat het aan de de lidstaten is om minimum-
normen voor de GLMC vast te stellen.

In de wetgevingsvoorstel len van de Commiss ie  voor 
het GLB in de periode tot 2020 wordt deze kwestie door 
geregeld via  de def init ie  van act ieve landbouwer en 
landbouwactiviteit4. 

4 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen 

aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, respectievelijk artikel 9 en artikel 4.

XI. Antwoord op het derde streepje
De wetgevingsvoorstellen van de Commissie zijn gericht 
op een evenwichtiger verdeling van de steun door mid-
del van diverse maatregelen, zoals een progressieve ver-
mindering en een aftopping van de rechtstreekse betalin-
gen, flexibiliteit tussen de peilers van het GLB, regionale 
toewijzing van de nationale maxima, convergentie van de 
waarde van de toeslagrechten en een regeling voor kleine 
landbouwers. Alle lidstaten (met inbegrip van de huidige 
REAB-landen) zullen in het nieuwe GLB de optie hebben 
om de betalingen te regionaliseren, rekening houdende 
met de agronomische en economische kenmerken en het 
regionaal landbouwpotentieel.

XI. Antwoord op het vierde streepje
Deze kwestie is onderzocht in een studie naar de werking 
van de grondmarkten5 en in de effectbeoordeling bij de 
check-up van het GLB6, en momenteel is in het kader van 
het 7e OTO-Kaderprogramma7 een andere studie naar de 
markten voor landbouwfactoren in uitvoering. 

De REAB verzekert landbouwers van een effectief inko-
men en een minimum aan stabiliteit, en helpt zodoende 
de negatieve gevolgen van de structurele factoren te 
verzachten.

XI. Antwoord op het vijfde streepje
De verantwoordelijkheid voor de beslissing om de BTR toe 
te passen en advies van de Commissie te vragen, berust 
bij de lidstaten. De diensten van de Commissie staan ter 
beschikking om zo nodig, en op verzoek van de betrokken 
lidstaat, advies en bijstand te verstrekken. De Commissie 
wordt geacht zich aan het subsidiariteitsbeginsel te hou-
den en zich te onthouden van inmenging in de bevoegd-
heden van de lidstaten.

5 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy, Final report November 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/

analysis/external/landmarkets/index_en.htm

6 CAP HEALTH CHECK — IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1 http://

ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf

7 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201. Het factormarktenproject is op 1.9.2010 van 

start gegaan en zal op 31.8.2013 worden afgesloten.
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INLEIDING

7.
De REAB kon volgens het Toetredingsverdrag tot eind 2006 
worden toegepast door de nieuwe lidstaten, met de moge-
lijkheid om het op hun verzoek tweemaal met een jaar te 
verlengen (tot eind 2008).

OPMERKINGEN

20.
Alleen landbouwers die aan de definitie van Verordening 
(EG) 73/2009 voldoen (personen die een landbouwactivi-
teit uitoefenen) kunnen de steun ontvangen. In de defini-
tie komt tot uiting dat het gaat om een ontkoppelde rege-
ling en dat ernaar gestreefd wordt de marktgerichtheid 
van landbouwers te bevorderen. Tegelijk sluit deze aan bij 
de „groen doos”-regels van de WTO. Productieverplichtin-
gen of koppelingen aan productiefactoren mogen niet als 
subsidiabiliteitscriterium worden opgelegd.

Grondeigenaren zonder landbouwactiviteit en niet-land-
bouwers zijn dus van de betalingen uitgesloten.

In dit verband kunnen zich situaties voordoen waarin land-
bouwers alleen aan de GLMC-voorwaarden voldoen en dus 
slechts beperkte landbouwactiviteiten uitoefenen. Er zij op 
gewezen dat de lidstaten verplicht zijn om voor de GLMC 
minimumvoorwaarden vast te stellen. 

In de wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 
2020 wordt deze kwestie door de Commissie behandeld 
via de definitie van „actieve landbouwer”.

Wanneer de Commissie bij  controles niet-subsidiabele  
perce len in  het  LP IS  aantref t ,  k r i jgen d ie  fouten de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

21.
De lidstaten moeten nagaan of de aard van het grond-
gebruik  n iet  onverenigbaar  i s  met  het  gebruik  voor 
landbouwdoeleinden. 

De begunstigden in de aangehaalde voorbeelden wor-
den volgens de huidige EU-wetgeving als landbouwers 
beschouwd (artikel 2, onder a), van Verordening 73/2009) 
voor zover zij een landbouwactiviteit uitoefenen. Zij heb-
ben recht op de REAB-betalingen als aan de subsidiabili-
teitsvoorwaarden is voldaan.

Volgens artikel 28, lid 2, van Verordening 73/2009 hebben 
de lidstaten evenwel de mogelijkheid om personen voor 
wie de landbouwactiviteit van ondergeschikt belang is, van 
de REAB uit te sluiten.

Wanneer de Commissie bij  controles niet-subsidiabele  
perce len in  het  LP IS  aantref t ,  k r i jgen d ie  fouten de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

22.
In de definitie van landbouwactiviteit komt het streven tot 
uiting om de marktgerichtheid van landbouwers te bevor-
deren. Tegelijk sluit deze aan bij de WTO-regels voor de 
„groene doos”. De REAB is ontkoppeld van de productie en 
in overeenstemming met de WTO-regels voor de „groene 
doos”, en daarom mogen geen productieverplichtingen of 
koppelingen aan productiefactoren worden opgelegd als 
subsidiabiliteitscriterium. Landbouwers kunnen ervoor kie-
zen om grond in een GLMC te houden in plaats van land-
bouwproducten te produceren.

Het voornaamste doel van ontkoppeling is marktgericht-
heid. Over het algemeen zullen landbouwers als onderne-
mer actief landbouw bedrijven om een inkomen te gene-
reren uit de verkoop van hun producten en eventueel uit 
andere activiteiten. De beslissing om niet te produceren 
wanneer de variabele productiekosten niet worden gedekt, 
is ook een vorm van marktgericht gedrag.

De Commissie is evenwel van mening dat de REAB-land-
bouwpercelen in meerderheid voor productiedoeleinden 
zijn gebruikt en dat de begunstigden die zeer weinig land-
bouwactiviteiten uitoefenen, slechts een klein percentage 
van het totale REAB-areaal uitmaken. 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 20.
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Tekstvak 1
In de wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 
2020 wordt deze kwestie door de Commissie nader behan-
deld via de definitie van „actieve landbouwer”.

Volgens de bestaande wetgeving (artikel 2 van Verorde-
ning (EG) nr. 73/2009) kan elke natuurlijke of rechtsper-
soon die een landbouwactiviteit uitoefent, rechtstreekse 
betalingen ontvangen. Artikel 28, lid 2, van die verorde-
ning biedt de lidstaten echter de mogelijkheid om de toe-
gang tot rechtstreekse betalingen te beperken. Voorts zij 
erop gewezen dat het aan de de lidstaten is om minimum-
normen voor de GLMC vast te stellen.

Wanneer de Commissie bij  controles niet-subsidiabele  
perce len in  het  LP IS  aantref t ,  k r i jgen d ie  fouten de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

23.
Bij de in het kader van de check-up gevoerde besprekin-
gen over een gerichtere verlening van de rechtstreekse 
steun achtte de Raad het wenselijk de lidstaten ruimte 
te bieden om overeenkomstig het subsidiariteitsbegin-
sel en met het oog op hun specifieke economische situ-
atie zelf de parameters te bepalen op basis waarvan deze 
mogelijkheid (om „een natuurlijke of rechtspersoon wiens 
landbouwactiviteiten slechts een onaanzienlijk deel uit-
maken van zijn totale economische activiteiten of wiens 
voornaamste bedrijfs- of ondernemingsdoel niet de uit-
oefening van een landbouwactiviteit is” uit te sluiten van 
rechtstreekse betalingen) zou worden toegepast. In de 
wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 2020 
wordt deze kwestie door de Commissie nader behandeld 
via de definitie van „actieve landbouwer”.

24.
De „oppervlakte cultuurgrond” is de totale oppervlakte 
die door bouwland, blijvend grasland, meerjarige cultu-
res en moestuinen in beslag wordt genomen, zoals die 
door de Commissie is omschreven voor statistische doel-
einden. Overeenkomstig deze definitie wordt landbouw-
grond waarop om wat voor reden dan ook (economisch, 
sociaal) geen landbouwactiviteit meer wordt uitgeoefend, 
ondergebracht in de categorie „andere grond” die niet 
voor de REAB in aanmerk ing komt. Het is de bevoegd-
heid van de l idstaten na te gaan of de kenmerken van 
de grond niet onverenigbaar zijn met het gebruik voor 
landbouwdoeleinden. 

Wanneer de Commissie bij  controles niet-subsidiabele  
perce len in  het  LP IS  aantref t ,  k r i jgen d ie  fouten de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

28.
Voor Bulgarije en Roemenië is de historische referentie 
naar grond „in goede landbouwconditie (GLC)” weggela-
ten in verband met de specifieke structuur van de land-
bouwsectoren vόόr de toetreding. Om diverse redenen 
(versnippering van de percelen, onduidelijkheid over de 
eigendom en gebrek aan kapitaal) waren grote arealen 
landbouwgrond ten tijde van de toetreding nog onbe-
bouwd. Daarom is besloten om het GLC-criterium op jaar-
basis toe te passen. 
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Gezamenlijk antwoord op paragrafen 30-32.
De nieuwe lidstaten hebben ten tijde van de instelling van 
hun landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) van de 
best beschikbare informatie gebruikgemaakt. De Commis-
sie concludeerde na audits in 2004 dat de LPIS-systemen 
in Slowakije, Polen en Hongarije over het algemeen geno-
men operationeel waren. De daarin geregistreerde infor-
matie over de subsidiabele landbouwarealen was niet altijd 
volledig accuraat, maar met controlebezoeken in en actie-
plannen voor Bulgarije en Roemenië heeft de Commissie 
de nieuwe lidstaten gesteund in hun inspanningen om de 
kwaliteit te verbeteren.

33.
Het door de Commissie aanvaarde landbouwareaal voor de 
REAB is het areaal zoals geraamd door de nieuwe lidstaten 
(op basis van objectieve criteria) vόόr de toetreding waar-
voor potentieel areaalsteun zou worden aangevraagd. Het 
LPIS omvat het totale landbouwareaal. Uiteindelijk vragen 
landbouwers niet voor dit totale areaal steun aan (wegens 
diverse redenen, zoals restitutie van grond, versnippering 
van percelen, toegang tot de percelen, enz.). Daardoor kan 
het door de Commissie aanvaarde areaal kleiner zijn dan 
het totale landbouwareaal van het LPIS.

34.
Het verschil tussen het REAB-areaal zoals vastgesteld in bij-
lage VIII van Verordening (EG) 1121/2009 en het subsidia-
bele maximumareaal geregistreerd in het LPIS kan worden 
verklaard. Daarom heeft de Commissie de lidstaten niet 
verzocht de verschillen te onderzoeken.

Zie eveneens het antwoord op paragraaf 33.

35. Gezamenlijk antwoord op a) en b)
Toepassing van een verlagingscoëfficiënt geschiedt stan-
daard om overschri jding van de begrotingsmaxima te 
voorkomen. Van onzekerheid is geen sprake omdat de 
lidstaten de landbouwers lang van tevoren kennis kun-
nen geven van het maximale REAB-bedrag per hectare 
waarop zij aanspraak kunnen maken ( = de beschikbare 
begrotingstoewijzing gedeeld door het REAB-landbouw-
areaal zoals vastgesteld in bijlage VIII van Verordening (EG) 
1121/2009) en van de geraamde potentiële verlaging op 
basis van de ingediende steunaanvragen. 

38.
Elk verzoek tot herziening van de oppervlakte cultuur-
grond is door de Commissie onderzocht in het licht van 
de aanwezigheid van objectieve criteria (bijvoorbeeld de 
grootte van de landbouwbedrijven, de ervaring van de 
steunaanvragen in eerdere jaren, bijwerking van het LPIS, 
enz.). De meerjarige ervaring met steunaanvragen wordt 
als een objectief criterium beschouwd. 

In 2005 vroegen de Slowaakse autoriteiten een wijziging 
van de oppervlakte cultuurgrond (OCG) aan op basis van 
de REAB-steunaanvragen in 2004 alleen (gegevens van één 
jaar). De Commissie oordeelde het verzoek onvoldoende 
gefundeerd vanwege de specifieke situatie in het land op 
dat moment (geschillen omtrent eigendom van grond) 
en de beperkte ervaring met de REAB. Slowakije diende 
in november 2008 evenwel een nieuw verzoek in om de 
OGC te wijzigen, op basis van vier jaar ervaring met REAB-
steunaanvragen, en de Commissie ging hiermee akkoord. 

39.
Het verlaten zijn is een van de redenen voor niet-subsidi-
abiliteit van grond. De Commissie treft bij controles regel-
matig niet-subsidiabele percelen in het LPIS aan, en die 
fouten krijgen de nodige follow-up in het kader van de 
goedkeuring van de rekeningen.

40.
Bij controles aangetroffen fouten krijgen de nodige follow-
up in het kader van de goedkeuring van de rekeningen.
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41.
Systeemaudits van de Commissie in Hongarije hebben 
bevestigd dat de kwaliteit van het LPIS de afgelopen jaren 
is verbeterd.

Voor Roemenië besloot de Commissie in 2012, op basis van 
in 2011 verrichte audits, het voorbehoud ten aanzien van 
het GBCS op te heffen, omdat het Roemeense actieplan 
was voltooid, en naar behoren ten uitvoer gelegd, en het 
systeem met een voldoende kwaliteit operationeel was 
voor het aanvraagjaar 2011. In het kader van het normale 
auditprogramma voor 2012 zal ook een audit van de imple-
mentatie van het herziene GBCS worden verricht.

Voor Bulgarije werd een gedetailleerd GBCS-actieplan uit-
gewerkt en volgens planning in november 2011 voltooid. 
Audits (van eind 2011, begin 2012) wezen uit dat er goed 
werk was geleverd, maar volgens de Commissie was er nog 
onvoldoende zekerheid dat de nieuwe onderdelen voor 
de afwikkeling van de aanvragen voor 2012 naar beho-
ren zouden werken. Daarom werd het voorbehoud niet 
opgeheven8. 

42.
Aangetroffen fouten krijgen de nodige follow-up in het 
kader van de goedkeuring van de rekeningen.

43.
In sommige gevallen is het niet vanzelfsprekend of perce-
len voor rechtstreekse betalingen in aanmerking komen. 
Om dit punt op te helderen stelde de Commissie een vra-
genlijst op en een discussienota die de gedachtewisseling 
met de lidstaten weerspiegelde. De conclusie van deze 
nota (DS/2010/04 rev1), op basis van de vragenlijsten en 
de discussie, luidde dat de subsidiabiliteit van percelen 
„in een grote meerderheid van de gevallen onbetwistbaar is 
en door de controleurs en de landbouwers probleemloos kan 
worden beoordeeld”.

8 AAR 2011 — http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/agri_

aar_2011.pdf — blz. 75.

De beslissing van de landbouwer om de landbouwpro-
ductie op de subsidiabele hectaren voort te zetten, dan 
wel het areaal alleen in een GLMC te houden, moet een 
gevolg zijn van de marktsituatie en niet van de steun. In 
het kader van de door een lidstaat uitgewerkte nationale 
normen wordt niet per definitie van een landbouwer ver-
wacht dat deze een activiteit verricht die erop gericht is 
de landbouwproductie op peil te houden of te verhogen. 
Volgens de Eurostatdefinitie dient verlaten grond van de 
oppervlakte cultuurgrond te worden uitgesloten. In de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het GLB 
in de periode tot 2020 wordt via de definitie van „actieve 
landbouwer” naar een meer doelgerichte steunverlening 
gestreefd.

Tekstvak 2 
Overeenkomstig ar t ikel  143ter,  l id 4,  van Verordening 
1782/2003 (artikel 124 van Verordening 73/2009) „is het 
landbouwareaal in het kader van de REAB het deel van de 
oppervlakte cultuurgrond dat landbouwkundig in goede 
staat verkeert, ongeacht of het al dan niet in productie is, 
waar nodig bijgesteld volgens objectieve criteria die wor-
den vastgesteld door Bulgarije of Roemenië, na goedkeu-
ring door de Commissie.” Voor Bulgarije was het nationaal 
GLC-criterium voor grasland de vraag of het geschikt was 
voor begrazing. Alle grond in goede landbouwconditie 
kwam daarom in aanmerk ing voor REAB-betalingen in 
Bulgarije.

De Roemeense autoriteiten hebben richtsnoeren opge-
steld voor de kwalificatie van verlaten grond. Bovendien 
hebben zij in het kader van het Roemeense actieplan ruim 
11 000 als potentieel verlaten beschouwde referentieper-
celen gecontroleerd op subsidiabiliteit. 

De Commissie treft bij controles regelmatig niet-subsidi-
abele percelen in het LPIS aan, en die fouten krijgen de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

44.
De REAB is een areaalgerelateerd forfait dat vooral bedoeld 
is om basisinkomenssteun te verlenen.
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46.
De toename van het inkomen per arbeidsjaareenheid was, 
behalve van hogere prijzen en overheidssteun, ook het 
gevolg van een inkrimping van het aantal de in de land-
bouw werkzame personen in de periode.

47.
Voor een volledig beeld van de situatie met betrekking tot 
de REAB-betalingen moet ook rekening worden gehouden 
met de inkomsten uit de markt.

48.
In 2004, toen de REAB werd ingevoerd, nam de nettomeer-
waarde toe in de EU-10, maar ook in de EU-15. Achteraf 
varieerde de nettomeerwaarde zonder dat er een duidelijk 
verband was met de toepassing van de REAB.

49.
De REAB is ontworpen als areaalsteun voor landbouwers 
zonder dat het inkomen moet worden gedeclareerd. Het 
geldelijke bedrag komt overeen met het aantal subsidia-
bele hectaren. Bovendien kunnen de nieuwe lidstaten spe-
cifieke groepen landbouwers/sectoren begunstigen via de 
aanvullende nationale rechtstreekse betalingen (en speci-
fieke steunmaatregelen). De inkomenssituatie van kleine 
landbouwers wordt aangepakt in de wetgevingsvoorstel-
len voor het GLB in de periode tot 2020.

Die voorstellen omvatten een element van progressieve 
vermindering en aftopping van de rechtstreekse betalin-
gen waardoor de betalingen aan landbouwers kunnen 
worden begrensd.

50.
In een ontkoppeld steunstelsel  dat is  opgezet om de 
marktgerichtheid van landbouwers te st imuleren, zou 
afstemming van de steunhoogte op bijvoorbeeld het inko-
mensniveau haaks staan op de doelstelling. Ook zou de 
sterke koppeling van het inkomensniveau aan de omvang 
en de aard van de productie in het geheel niet verenigbaar 
zijn met de „groene doos”-regels van de WTO.

De Commissie erkent evenwel dat de steun evenwichtiger 
moet worden verdeeld over de landbouwers en heeft daar-
van in haar wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de peri-
ode tot 2020 een centraal thema gemaakt, met bijzondere 
aandacht voor jonge en kleine landbouwers, gebieden met 
natuurlijke handicaps, enz.

51.
Het beeld in de EU-12 is zeer heterogeen. Het feit dat de 
REAB een areaalbetaling is, betekent dat qua aantal hec-
taren grote bedrijven grotere bedragen ontvangen, die 
niet noodzakel i jker wijze gepaard gaan met een hoge 
productie.

Er is ook sprake van een herverdelingseffect bij de BTR9, 
waar 82 % van de begunstigden minder dan 10 000 euro 
ontkoppelde steun ontvangen, maar slechts 24 % van de 
totale waarde van de betalingen uitmaken. 

Achter de 0,2 % van de begunstigden gaan vaak grote coö-
peraties schuil die uit talrijke kleinere bedrijven bestaan.

De Raad is overeengekomen dat „modulatie” (d.w.z. pro-
gressieve vermindering van de rechtstreekse betalingen) 
voor de nieuwe lidstaten maar wordt toegepast wanneer 
het niveau van de rechtstreekse betalingen ten minste 
gelijk is aan dat in de andere lidstaten. 

Voor een adequate verdeling van de steun over bedrijven 
van verschillende grootte wordt in de wetgevingsvoorstel-
len voor het GLB in de periode tot 2020 gezorgd door mid-
del van progressieve vermindering en aftopping van de 
rechtstreekse betalingen, en een specifieke regeling voor 
kleine landbouwers.

52.
Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, is regi-
onalisering van de REAB niet toegestaan. De nieuwe lid-
staten kunnen echter per sector aanvullende nationale 
rechtstreekse betalingen verlenen als compensatie voor de 
infasering. Dankzij dit instrument en de steun onder arti-
kel 131 (specifieke steun) kan worden tegemoetgekomen 
aan de bijzondere behoeften van landbouwers in kwets-
bare sectoren (bijvoorbeeld veetelers zonder landbouw-
grond). Naast de REAB is er ook de steun in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s om landbouwers in 
probleemgebieden specifiek te helpen. 

9 CATS 2010-gegevens.
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53.
De REAB is een ontkoppelde regeling en dus is er geen 
productie-eis. In dit verband mag van een landbouwer niet 
worden aangenomen dat hij alleen op grond van het feit 
dat hij zijn productie niet op een bepaald niveau houdt, 
geen landbouwactiviteiten uitoefent. Om steun te ontvan-
gen, moet een landbouwer een landbouwactiviteit uitoe-
fenen, wat wil zeggen dat hij zijn grond ten minste in een 
GLMC moet houden. 

Zelfs als de grond enkel in een GLMC wordt gehouden, 
draagt de REAB bij aan de bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen en wordt aldus de basis gelegd voor de leve-
ring van collectieve goederen via de landbouw. De land-
bouwproductie als criterium invoeren, is irrelevant, want 
zulks zou indruisen tegen de ontkoppelingsdoelstelling 
van de betalingen en de „groene doos”-regels van de WTO. 

Dit is in het kader van de check-up aangepakt door arti-
kel 28, lid 2, in te voegen in Verordening 73/2009. Hierdoor 
kunnen de lidstaten begunstigden uitsluiten van wie de 
landbouwactiviteiten slechts een onaanzienlijk deel uitma-
ken van hun totale economische activiteiten, of die in het 
geheel geen landbouwactiviteit uitoefenen. In de wetge-
vingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 2020 wordt 
deze kwestie door de Commissie nader behandeld via de 
definitie van „actieve landbouwer”.

54.
De nieuwe lidstaten kunnen per sector aanvullende nati-
onale rechtstreekse betalingen verlenen als compensatie 
voor de infasering. Dankzij  dit instrument en de steun 
onder artikel 131 (specifieke steun) kan worden tegemoet-
gekomen aan de bijzondere behoeften van landbouwers 
in kwetsbare sectoren (bi jvoorbeeld veetelers zonder 
landbouwgrond).

55.
Volgens de evaluatieplanning van DG Landbouw en Plat-
telandsontwikkeling zullen de artikel 68-maatregelen in 
2013/2014 worden geëvalueerd. Dit zal de Commissie de 
beschikking geven over volledige uitvoeringsgegevens, 
waaronder het verslag dat de l idstaten tegen 1 okto-
ber 2012 moeten indienen, en haar in staat stel len de 
wijzigingen die de lidstaten per 1 augustus 2011 hebben 
doorgevoerd, te bekijken.

De Commissie wijst erop dat de lidstaten op grond van 
artikel 68 een deel van hun REAB-budget kunnen gebrui-
ken voor specifieke steunverlening middels acht andere 
categorieën maatregelen.

57.
De instrumenten van het GLB worden door de Commissie 
voortdurend gemonitord, in het bijzonder via beleidsevalu-
aties. Voor de rechtstreekse betalingen is de evaluatie van 
de directe effecten opgedeeld volgens onderwerp. 

In 2011 is een evaluatie van het inkomenseffect van de 
rechtstreekse steun gepubliceerd en momenteel en de 
Commissie laat momenteel een externe evaluatie verrich-
ten van de structurele effecten van de regelingen voor 
rechtstreekse steun, zoals de REAB, op verschillende aspec-
ten van de bedrijfsstructuur10. De voltooiing van de evalu-
atie is gepland voor het najaar van 2013.

Omdat de REAB de overgang naar de BTR moet effenen, 
worden bij die evaluatie de effecten ervan onderzocht 
samen met die van de BTR.

58.
Landbouwers kunnen een beroep doen op andere GLB-
instrumenten zoals steun voor plattelandsontwikkeling en 
bedrijfsadviesdiensten om de meeste knelpunten waarvan 
de Rekenkamer melding maakt, te verhelpen. Die instru-
menten kunnen door de lidstaten worden gekozen uit een 
breed spectrum aan mogelijkheden om te voorzien in hun 
behoeften op het gebied van modernisering van bedrijven, 
opleiding, enz. Ten aanzien van de eigenlijke grondproble-
matiek, zoals op het punt van eigendom en versnippering, 
is de Commissie beperkt in haar actie omdat zij hiervoor 
niet bevoegd is.

De REAB verzekert landbouwers van een effectief inko-
men en een minimum aan stabiliteit, en helpt zodoende 
de negatieve gevolgen van de structurele factoren te 
verzachten.

10 In het bijzonder moet worden gekeken naar de invloed van de 

rechtstreekse steun op de bedrijfsstructuur (grootte, aantal, grondgebruik, 

aantal dieren), de instandhouding van de landbouw in probleemgebieden, 

de omvang van de landbouwbevolking, kapitaal en bedrijfsstrategieën.
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59.
De Commissie is het niet volledig met het standpunt van 
de Rekenkamer eens. De externe studie over de grond-
markten geeft aan dat de mate van kapitalisering nationaal 
en regionaal verschilt vanwege verschillen in de onderlig-
gende marktstructuur. Omdat het subsidiëringseffect niet 
alleen de input- maar ook de outputprijzen beïnvloedt, zijn 
de gevolgen wat betreft de bedrijfsrendabiliteit niet uni-
form en lastig te meten.

Als de REAB-betalingen in de waarde van de grond wor-
den gekapitaliseerd, en de landbouwer eigenaar van de 
grond is, doet een eventuele kapitalisering rechtstreeks 
de waarde van zijn activa toenemen. Als een landbouwer 
daarentegen de grond pacht, compenseren de REAB-beta-
lingen een eventuele kapitalisering ervan in de pachtprij-
zen en zijn zij hooguit neutraal ten opzichte van een situ-
atie zonder de REAB. Er zij overigens op gewezen dat heel 
wat verpachters zelf landbouwer zijn.

60.
De Commissie heeft de impact van de steun op de grond-
prijzen onderzocht (onder andere in de effectbeoorde -
l ing bi j  de check-up, de effectbeoordeling bi j  de GLB 
2020-voorstellen en een externe studie over de grond-
markt in de EU, in opdracht van de Commissie).

Bekeken in een regionaal perspectief kan de kapitalisering 
van de steun in de grond- of pachtprijzen inderdaad hoger 
uitvallen dan in een historisch perspectief. Dit punt is met 
name onderzocht in een studie die door de diensten van 
de Commissie is besteld11. Het effect van GLB-subsidies 
op de grondprijzen blijft in vergelijk ing met andere fac-
toren hoe dan ook vrij gering. De ontwikkelingen van de 
grondprijzen zijn immers het resultaat van een complexe 
wisselwerking tussen zeer uiteenlopende factoren, en het 
stelsel van landbouwsteun is er daar maar één van. Daar-
naast leidt deze steun niet per definitie tot een sterkere 
kapitalisering dan de gekoppelde steunvormen die daar-
vóór bestonden. Bijgevolg is voorzichtigheid geboden bij 
het trekken van conclusies over het precieze effect van de 
REAB op de prijzen van landbouwgrond.

Tekstvak 3
Het grondbeleid is geen EU-bevoegdheid. De Commissie 
heeft bovendien niet het recht zich te mengen in overeen-
komsten die het gevolg zijn van onderhandelingen tussen 
landbouwers en eigenaren.

11 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy, Final report November 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/

analysis/external/landmarkets/index_en.htm

61.
De verlenging van de REAB was het gevolg van een ver-
zoek van de nieuwe lidstaten op politiek niveau. 

De REAB kon volgens het Toetredingsverdrag tot eind 2006 
worden toegepast door de nieuwe lidstaten, met de moge-
lijkheid om het op hun verzoek op politiek niveau twee-
maal met een jaar te verlengen (tot eind 2008).

Bij artikel 122, lid 3, van Verordening 73/2009 is bepaald 
dat de REAB tot en met 31 december 2013 moet kun-
nen worden toegepast .  Onder het nieuwe GLB zal  de 
REAB dus ophouden te bestaan en de nieuwe lidstaten 
weten dat sinds januari 2009, toen de verordening werd 
gepubliceerd.

64.
De REAB is nooit als een permanente regeling voorgesteld, 
maar als een uitzondering op de EU-regeling die door de 
nieuwe lidstaten kon worden toegepast in afwachting van 
hun overgang naar de BTR.

De nieuwe lidstaten hebben elk jaar de mogelijkheid om 
de REAB stop te zetten en de gewone EU-regeling in te 
voeren. Er hebben besprekingen en verschillende techni-
sche overlegrondes plaatsgevonden tussen de Commissie 
en de autoriteiten van de nieuwe lidstaten die eerder al 
de invoering van de BTR hadden overwogen. Het is even-
wel aan de nieuwe lidstaten om de voor- en nadelen af 
te wegen van een stopzetting van de REAB en de nodige 
administratieve structuren overeenkomstig de EU-regelge-
ving op te zetten.

Bij artikel 122, lid 3, van Verordening 73/2009 is bepaald 
dat de REAB tot en met 31 december 2013 moet kun-
nen worden toegepast .  Onder het nieuwe GLB zal  de 
REAB dus ophouden te bestaan en de nieuwe lidstaten 
weten dat sinds januari 2009, toen de verordening werd 
gepubliceerd.

65.
Het is aan de lidstaten om tijdig te beslissen over de invoe-
ring van de BTR.

Zie eveneens het antwoord op paragraaf 64.
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67.
De verdeling van de REAB-steun onder de landbouwers 
weerspiegelt de structuurkenmerken van de bedrijven en 
is evenredig met de bijdrage van de landbouwers aan het 
in een GLMC houden van de gronden, waardoor ze bij-
draagt aan de bescherming van de natuurlijke rijkdommen 
en de basis vormt voor het leveren van collectieve goede-
ren via de landbouw. 

Zoals bij de BTR, is er geen gekwantificeerde link tussen de 
REAB-steun en de voor de landbouwactiviteit, met inbegrip 
van productie van collectieve goederen, gemaakte kosten. 

Lidstaten die een regionale differentiatie van de hoogte 
van de betalingen wilden toepassen, konden dat doen 
door de BTR in te voeren of, sinds 2010, via de specifieke 
steun. Daarnaast bestaan er in de programma’s voor plat-
telandsontwikkeling (betalingen voor probleemgebieden) 
maatregelen om minder begunstigde regio’s te steunen.

De REAB verzekert landbouwers van een effectief inko-
men en een minimum aan stabiliteit, en helpt zodoende 
de negatieve gevolgen van de structurele factoren te 
verzachten.

In 2011 is een evaluatie van het inkomenseffect van de 
rechtstreekse steun gepubliceerd en momenteel en de 
Commissie laat momenteel een externe evaluatie verrich-
ten van de structurele effecten van de regelingen voor 
rechtstreekse steun, zoals de REAB, op verschillende aspec-
ten van de bedrijfsstructuur.

De nieuwe lidstaten kunnen elk jaar beslissen om de stan-
daardregeling (BTR) in te voeren; de Commissie heeft 
hierover met een aantal belangstellende nieuwe lidstaten 
technisch overleg gehad. De diensten van de Commissie 
staan ter beschikking om zo nodig, en op verzoek van de 
betrokken lidstaat, advies en bijstand te verstrekken. 

68.
In de definitie van landbouwactiviteit komt het streven tot 
uiting om de marktgerichtheid van landbouwers te bevor-
deren. Tegelijk sluit deze aan bij de WTO-regels voor de 
„groene doos”. De REAB is ontkoppeld van de productie en 
in overeenstemming met de WTO-regels voor de „groene 
doos”, en daarom mogen geen productieverplichtingen of 
koppelingen aan productiefactoren worden opgelegd als 
subsidiabiliteitscriterium. Landbouwers kunnen ervoor kie-
zen om grond in een GLMC te houden in plaats van land-
bouwproducten te produceren.

Het voornaamste doel van ontkoppeling is marktgericht-
heid. Over het algemeen zullen landbouwers als onderne-
mer actief landbouw bedrijven om een inkomen te gene-
reren uit de verkoop van hun producten en eventueel uit 
andere activiteiten. De beslissing om niet te produceren 
wanneer de variabele productiekosten niet worden gedekt, 
is ook een vorm van marktgericht gedrag.

De Commissie is evenwel van mening dat de REAB-land-
bouwpercelen in meerderheid voor productiedoeleinden 
zijn gebruikt en dat de begunstigden die zeer weinig land-
bouwactiviteiten uitoefenen, slechts een klein percentage 
van het totale REAB-areaal uitmaken. 

Bij de in het kader van de check-up gevoerde besprekin-
gen over een gerichtere verlening van de rechtstreekse 
steun achtte de Raad het wenselijk de lidstaten ruimte 
te bieden om overeenkomstig het subsidiariteitsbegin-
sel, en met het oog op hun specifieke economische situ-
atie, zelf de parameters te bepalen op basis waarvan deze 
mogelijkheid (om „een natuurlijke of rechtspersoon wiens 
landbouwactiviteiten slechts een onaanzienlijk deel uit-
maken van zijn totale economische activiteiten of wiens 
voornaamste bedrijfs- of ondernemingsdoel niet de uit-
oefening van een landbouwactiviteit is” uit te sluiten van 
rechtstreekse betalingen) zou worden toegepast. In de 
wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de periode tot 2020 
wordt deze kwestie door de Commissie nader behandeld 
via de definitie van „actieve landbouwer”.
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69.
De Commissie treft bij controles regelmatig niet-subsidi-
abele percelen in het LPIS aan, en die fouten krijgen de 
nodige follow-up in het kader van de goedkeuring van de 
rekeningen.

Gezamenlijk antwoord op de aanbevelingen 1 
en 2
Criteria zoals „concrete en regelmatige landbouwactivi-
teiten” zouden de hoogte van de steun kunnen koppelen 
aan een bepaalde verplichte productie door de ontvan-
ger, wat niet verenigbaar zou zijn met de doelstellingen 
van het GLB voor een meer marktgericht beleid via ont-
koppelde rechtstreekse betalingen, noch met de „groene 
doos”-regels van de WTO. Bovendien is diversificatie van de 
activiteiten een goed alternatief voor de beperkte groei-
mogelijkheden in de landbouwsector.

Volgens de bestaande wetgeving (artikel 2 van Verorde-
ning (EG) nr. 73/2009) kan elke natuurlijke of rechtsper-
soon die een landbouwactiviteit uitoefent, rechtstreekse 
betalingen ontvangen. Artikel 28, lid 2, van die verorde-
ning biedt de lidstaten echter de mogelijkheid om de toe-
gang tot rechtstreekse betalingen te beperken. Voorts zij 
erop gewezen dat het aan de de lidstaten is om minimum-
normen voor de GLMC vast te stellen.

In de wetgevingsvoorstel len van de Commiss ie  voor 
het GLB in de periode tot 2020 wordt deze kwestie door 
geregeld via  de def init ie  van act ieve landbouwer en 
landbouwactiviteit. 

70.
Het is niet mogelijk om de REAB-betalingen te regionali-
seren om de REAB een overgangsregeling is richting regi-
onale BTR-betalingen. Een lidstaat die de hoogte van de 
betalingen regionaal had willen differentiëren, kon dat dus 
doen door de BTR in te voeren of — sinds 2010 — door 
middel van de specifieke steun overeenkomstig artikel 131 
van Verordening 73/2009. Daarnaast bestaan er in de pro-
gramma’s voor plattelandsontwikkeling (betalingen voor 
probleemgebieden) maatregelen om minder begunstigde 
regio’s te steunen.

71.
Zie het antwoord op aanbeveling 3.

Aanbeveling 3
De wetgevingsvoorstellen van de Commissie zijn gericht 
op een evenwichtiger verdeling van de steun door mid-
del van diverse maatregelen, zoals een progressieve ver-
mindering en een aftopping van de rechtstreekse betalin-
gen, flexibiliteit tussen de peilers van het GLB, regionale 
toewijzing van de nationale maxima, convergentie van de 
waarde van de toeslagrechten en een regeling voor kleine 
landbouwers. Alle lidstaten (met inbegrip van de huidige 
REAB-landen) zullen in het nieuwe GLB de optie hebben 
om de betalingen te regionaliseren, rekening houdende 
met de agronomische en economische kenmerken en het 
regionaal landbouwpotentieel.

72.
In 2011 is een evaluatie van het inkomenseffect van de 
rechtstreekse steun gepubliceerd en momenteel en de 
Commissie laat momenteel een externe evaluatie verrich-
ten van de structurele effecten van de regelingen voor 
rechtstreekse steun, zoals de REAB, op verschillende aspec-
ten van de bedrijfsstructuur12. De voltooiing van de evalu-
atie is gepland voor het najaar van 2013.

73.
De REAB verzekert landbouwers van een effectief inko-
men en een minimum aan stabiliteit, en helpt zodoende 
de negatieve gevolgen van de structurele factoren te 
verzachten.

12 In het bijzonder moet worden gekeken naar de invloed van de 

rechtstreekse steun op de bedrijfsstructuur (grootte, aantal, grondgebruik, 

aantal dieren), de instandhouding van de landbouw in probleemgebieden, 

de omvang van de landbouwbevolking, kapitaal en bedrijfsstrategieën.
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74.
Als de REAB-betalingen in de waarde van de grond wor-
den gekapitaliseerd, en de landbouwer eigenaar van de 
grond is, doet een eventuele kapitalisering rechtstreeks 
de waarde van zijn activa toenemen. Als een landbouwer 
daarentegen de grond pacht, compenseren de REAB-beta-
lingen een eventuele kapitalisering ervan in de pachtprij-
zen en zijn zij hooguit neutraal ten opzichte van een situ-
atie zonder de REAB. Er zij overigens op gewezen dat heel 
wat verpachters zelf landbouwer zijn.

Aanbeveling 4
Deze kwestie is onderzocht in een studie naar de werking 
van de grondmarkten13 en in de effectbeoordeling bij de 
check-up van het GLB14, en momenteel is in het kader van 
het 7e OTO-Kaderprogramma15 een andere studie naar de 
markten voor landbouwfactoren in uitvoering. Daarnaast 
is een evaluatie door de Commissie bezig wat betreft de 
impact van de rechtstreekse steun op de bedrijfsstructuur.

Wat de aangeboden maatregelen betreft ,  kan worden 
gezegd dat de REAB landbouwers verzekert van een effec-
tief inkomen en een minimum aan stabiliteit, en zodoende 
helpt de negatieve gevolgen van de structurele factoren 
te verzachten. Landbouwers kunnen voorts een beroep 
doen op andere GLB-instrumenten zoals steun voor platte-
landsontwikkeling en bedrijfsadviesdiensten om de meeste 
knelpunten waarvan de Rekenkamer melding maakt, te 
verhelpen. Die instrumenten kunnen door de l idstaten 
worden gekozen uit een breed spectrum aan mogelijkhe-
den om te voorzien in hun behoeften op het gebied van 
modernisering van bedrijven, opleiding, enz.

De REAB-steun helpt landbouwers de negatieve gevolgen 
van dergelijke structurele factoren te verzachten.

13 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy, Final report November 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/

analysis/external/landmarkets/index_en.htm

14 CAP HEALTH CHECK — IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1 http://ec.europa.

eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf

15 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201

75.
De verantwoordelijkheid voor de beslissing om de BTR toe 
te passen en advies van de Commissie te vragen, berust 
bij de lidstaten. De diensten van de Commissie staan ter 
beschikking om zo nodig, en op verzoek van de betrokken 
lidstaat, advies en bijstand te verstrekken. De Commissie 
wordt geacht zich aan het subsidiariteitsbeginsel te hou-
den en zich te onthouden van inmenging in de bevoegd-
heden van de lidstaten.

Zie eveneens het antwoord op aanbeveling 5.

Aanbeveling 5
De verantwoordelijkheid voor de beslissing om de BTR toe 
te passen en advies van de Commissie te vragen, berust 
bij de lidstaten. De diensten van de Commissie staan ter 
beschikking om zo nodig, en op verzoek van de betrokken 
lidstaat, advies en bijstand te verstrekken. De Commissie 
wordt geacht zich aan het subsidiariteitsbeginsel te hou-
den en zich te onthouden van inmenging in de bevoegd-
heden van de lidstaten.
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EUROPESE REKENKAMER

DE REGELING INZAKE EEN ENKELE AREAALBETALING (REAB) IS EEN VEREEN-

VOUDIGDE TIJDELIJKE INKOMENSSTEUNREGELING VOOR LANDBOUWERS IN 

DE NIEUWE LIDSTATEN. DE REKENKAMER CONSTATEERT DAT ER OOK BETA-

LINGEN WERDEN GEDAAN AAN BEGUNSTIGDEN DIE ZEER WEINIG OF GEEN 

LANDBOUWAC TIVITEITEN UITOEFENEN, OF VOOR ONGEBRUIKTE OF NIET 

VOOR LANDBOUW GEBRUIKTE GROND. AANGEZIEN DE VERDELING VAN DE 

STEUN IS GEBASEERD OP DE OPPERVLAKTE DIE DE LANDBOUWERS TER BE-

SCHIKKING STAAT, IS ER SPRAKE VAN CONCENTRATIE VAN DE STEUN BIJ EEN 

KLEIN AANTAL GROTE LANDBOUWBEDRIJVEN EN KAN REAB-STEUN LEIDEN 

TOT EEN STIJGING VAN GROND- EN PACHTPRIJZEN. AANHOUDENDE STRUC-

TURELE GEBREKEN EN STIJGENDE GRONDPRIJZEN KUNNEN DE DOELTREF-

FENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN DE STEUN NEGATIEF BEÏNVLOEDEN. DE 

REKENKAMER BEVEELT AAN DAT DE STEUN WORDT GERICHT OP DE ACTIEVE 

LANDBOUWER DIE CONCRETE EN REGELMATIGE LANDBOUWACTIVITEITEN 

VERRICHT, EN DAT DE STEUN EVENWICHTIGER WORDT VERDEELD ONDER DE 

LANDBOUWERS DOOR REKENING TE HOUDEN MET DE SPECIFIEKE OMSTAN-

DIGHEDEN VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN IN DE VERSCHILLENDE REGIO’S.


