
CM\1022385NL.doc PE529.956v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.2.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0168/2013, ingediend door Adriano Álvarez Callejo  (Spaanse 
nationaliteit), over fraude met subsidie in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener diende een aanvraag in voor subsidie in het kader van het GLB voor land dat zijn 
eigendom is. De bevoegde instantie liet daarop weten dat de subsidie in verband met dat land 
tussen 2002 en 2010 reeds was uitgekeerd aan iemand anders die het land wederrechtelijk in 
gebruik had. Indiener wenst een onderzoek naar de vraag hoe een dergelijke situatie 
überhaupt heeft kunnen ontstaan en eist uitbetaling van de tussen 2000 en 2010 aan hem en 
zijn zuster (die mede-eigenaar van het land in kwestie is) toegekende subsidie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De bedrijfstoeslagregeling wordt toegekend aan landbouwers, die in Verordening (EG) nr. 
73/2009 worden gedefinieerd als een natuurlijke of rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het bedrijf zich bevindt op het grondgebied van de 
Gemeenschap en die een landbouwactiviteit uitoefent. Landbouwproducten produceren, 
fokken of telen tot en met het oogsten, het melken, het fokken en het houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden of de grond in goede landbouw- en milieuconditie wordt gedefinieerd als 
landbouwactiviteit. 
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Er moet echter worden benadrukt dat om van de bedrijfstoeslagregeling te genieten, 
landbouwers betalingsrechten moeten hebben en om deze te activeren, ook over een 
overeenkomstig aantal subsidiabele hectaren moeten beschikken. Betalingsrechten werden in 
beginsel enkel in het eerste jaar van de bedrijfstoeslagregeling aan landbouwers toegekend, in 
het geval van Spanje in 2005.

Uit de bij het verzoekschrift bijgevoegde documentatie blijkt dat de Spaanse bevoegde 
administratie betalingsrechten aan de percelen in kwestie heeft toegekend in 
overeenstemming met de gegevens in het Spaanse landregister ("Catastro") en het Spaanse 
LPIS (SIGPAC), waarin de percelen in kwestie ter beschikking van de indieners worden 
getoond slechts vanaf 30/03/2010.

Conclusie

De Commissie herinnert eraan dat sinds het begin van de regelingen omtrent de werking van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de regels over het GLB, inclusief de betalingen aan begunstigden. Als gevolg 
van hun verantwoordelijkheid om de financiële belangen van de EU-begroting te beschermen 
moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om zichzelf ervan te verzekeren dat de 
subsidies correct worden toegekend en dat onregelmatigheden worden voorkomen en 
aangepakt. Als gevolg hiervan vallen geschillen met betrekking tot de administratieve 
afhandeling van een specifiek geval, zoals uw zaak, onder de beschouwing van nationale 
autoriteiten. De Commissie kan haar eigen beoordeling van een specifieke situatie niet 
opleggen aan de nationale autoriteiten en kan niet tussenbeide komen in de administratieve 
behandeling van deze zaak.


