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over met terugwerkende kracht doorgevoerde wijziging van de voorwaarden 
voor subsidie krachtens het Disadvantaged Areas Scheme

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener komt als kleine agrarische ondernemer in Ierland in aanmerking voor subsidie 
krachtens een regeling voor achtergebleven agrarische gebieden (Disadvantaged Areas 
Scheme). Aan deze subsidieverlening zijn bepaalde voorwaarden verbonden ten aanzien van 
de hoeveelheid dieren die gehouden mogen worden in relatie tot de grondoppervlak van de 
boerderij (diereenheden/hectare). Volgens indiener zijn deze voorwaarden door de Ierse 
bevoegde instantie met terugwerkende kracht gewijzigd. In 2012 werd een wijziging 
bekendgemaakt die betrekking had op de diereenheden/ha in het voorgaande jaar. Indiener 
verliest zijn subsidie omdat er achteraf voorwaarden worden gesteld waarvan hij niet op de 
hoogte was en waaraan hij dus niet kon voldoen. Indiener is van opvatting dat het niet 
rechtvaardig is voorwaarden voor het voorgaande jaar met terugwerkende kracht te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"Indiener klaagt over de wijzigingen van de voorwaarden voor de subsidies voor 
probleemgebieden (betalingen aan landbouwers in gebieden met handicaps, andere dan 
berggebieden) die in het kader van de zevende wijziging zijn aangebracht in het programma 
voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Ierland. Zo was het voor het ontvangen van de 
betalingen in 2012 na de wijziging nodig in 2011 te hebben beschikt over een dichtheid 
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diereenheden/ha van 0,3. Indiener verloor de subsidie in 2012 omdat zijn bedrijf niet langer 
voldoet aan dit herziene minimumcijfer in 2011. Indiener vindt het oneerlijk om voorwaarden 
met terugwerkende kracht te laten gelden voor het voorafgaande jaar.

De Commissie is niet van mening dat de wijzigingen van de voorwaarden voor betalingen aan 
landbouwers in gebieden met handicaps, andere dan berggebieden, een terugwerkend karakter 
hebben of neerkomen op een retroactieve wijziging.

Betalingen aan landbouwers in gebieden met handicaps, andere dan berggebieden, worden 
jaarlijks toegekend.

Het feit dat een landbouwer deze betalingen onder bepaalde voorwaarden heeft gekregen in 
een bepaald jaar creëert geen recht op het ontvangen van deze betalingen in een 
daaropvolgend jaar onder dezelfde voorwaarden. Het behoort tot de vaste jurisprudentie op 
het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat economische actoren niet 
gerechtigd zijn een wettige verwachting te koesteren dat een bestaande situatie die door de 
bevoegde autoriteiten in het kader van de uitoefening van hun discretionaire bevoegdheden 
kan worden gewijzigd, zal worden gehandhaafd1.

Wijzigingen van de voorwaarden voor betalingen aan landbouwers in gebieden met 
handicaps, andere dan berggebieden, staan niet haaks op het beginsel van legitieme 
verwachtingen en juridische zekerheid, op voorwaarde dat zij worden aangekondigd voor het 
begin van de aanvraagperiode.

In theorie zou de beheerautoriteit kunnen voorstellen de compensatieregeling voor 
probleemgebieden helemaal te beëindigen. De lidstaten zijn uit hoofde van de EU-wetgeving 
niet verplicht landbouwers in gebieden met natuurlijke handicaps, andere dan berggebieden, 
betalingen te doen, en meerdere EU-lidstaten doen dit ook niet.

De Commissie beschouwt de wijziging van de voorwaarden voor de toekenning van steun in 
het kader van de compensatieregeling voor probleemgebieden niet als een wijziging met een 
terugwerkend karakter of als een retroactieve wijziging, aangezien de herziene voorwaarden 
voor de betalingen in 2012 bekend zijn gemaakt voor het begin van de aanvraagperiode.

Het feit dat de betalingen voor 2012 alleen worden toegekend indien aan de voorwaarde van 
een dichtheid van 0,3 diereenheden/ha wordt voldaan is als zodanig geen reden de wijziging 
van de voorwaarden als een retroactieve maatregelen te beschouwen2.

Conclusie

                                               
1 Hof van Justitie, arrest van 22 oktober 2009 in zaak C-449/08, Elbertsen, punt 45; arrest van 4 juni 2009, zaal 
C-241/07, Otsa Talu, punt 51.
2 Zie zaak C-241/07, Otsa Talu, in het kader waarvan de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor 
agromilieusteun in 2005 aan het begin van 2005 werden gewijzigd, teneinde de groep in aanmerking komende 
landbouwers te beperken tot landbouwers ten aanzien van wie reeds het besluit was genomen om ze gedurende 
het voorgaande begrotingsjaar steun gtoe te kennen. Het Hof heeft geoordeeld dat de lidstaten hun boekje niet te 
buiten gaan indien ze de groep ontvangers van steun voor plattelandsontwikkeling op deze wijze proberen te 
beperken.
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De Commissie is niet van mening dat de wijzigingen van de voorwaarden voor de betalingen 
aan landbouwers in gebieden met handicaps, andere dan berggebieden, een terugwerkend 
karakter hebben of neerkomen op een retroactieve wijziging. De Commissie is evenmin van 
mening dat het Ierse besluit om de zevende wijziging van het programma voor 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Ierland goed te keuren, inbreuk pleegt op de 
beginselen van 'legitieme verwachting' en 'juridische zekerheid'."


