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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat de Rekenkamer heeft geconcludeerd dat wat betreft het landbouwbeleid de 

getoetste verrichtingen een hoger foutenpercentage hebben opgeleverd dan in 2012, 

terwijl het aantal foutloze verrichtingen daarentegen gedaald is; stelt vast dat het meest 

waarschijnlijke foutenpercentage voor 2013 3,26% is (2,9% in 2012); herinnert eraan 

dat fouten vaak van administratieve aard zijn en niet noodzakelijkerwijs betekenen dat 

er middelen zijn verdwenen, verloren gegaan of verspild, of dat er fraude is gepleegd; is 

van mening dat de belangrijkste doelstelling bij het vaststellen van fouten de correctie 

van fouten moet zijn, namelijk door termijnen te stellen en steun te bieden om 

tekortkomingen op te lossen; 

2. benadrukt dat er belangrijke verschillen zijn tussen de soorten fouten en dat er 

onderscheid moet worden gemaakt tussen ernstige fouten, zoals te weinig of teveel 

betaalde bedragen, of fraude, en onbeduidende en administratieve fouten; merkt op dat 

fouten in subsidieaanvragen, lage kwaliteit van de controles ter plaatse en de 

ontoereikende kwaliteit van het landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) en het feit 

dat dit systeem onvoldoende bijgewerkt wordt, de belangrijkste oorzaken van het 

foutenpercentage zijn, en dat fouten van en/of niet-naleving door overheidsinstanties 

geïsoleerde gevallen zijn; 

3. wijst erop dat 70% van de financiële correcties in 2013 zijn toegeschreven aan vier 

landen, te weten Griekenland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk; 

4. benadrukt dat de betrouwbaarheid van de gegevens over de rechtstreekse GLB-

betalingen zoals die door de lidstaten worden doorgegeven, vaak ernstig wordt 

ondermijnd door incorrecte verslaglegging; wijst erop dat de foutenpercentages in de 

controlestatistieken van de lidstaten voor 43 van de 67 betaalorganen door de 

Commissie naar boven zijn bijgesteld; 

5.  verzoekt andere relevante commissies, zoals de Commissie regionale ontwikkeling, de 

Commissie ontwikkelingssamenwerking e.d. eveneens een gedegen kwijtingsadvies 

opstellen; benadrukt dat de oorzaken van foutenpercentages alleen kunnen worden 

teruggedrongen met een goede kwijtingsprocedure; 

6.  constateert dat er voor het GLB een systeem wordt gehanteerd waarbij de Commissie de 

lidstaten netto financiële correcties oplegt om eventuele niet-subsidiabele uitgaven terug 

te vorderen, en zodoende het risico op onregelmatige betalingen verlaagt; 

7. stelt vast dat de Commissie steeds vaker betalingen opschort of onderbreekt, hetgeen 

waarborgt dat corrigerende maatregelen stelselmatig worden toegepast wanneer er 

tekortkomingen worden vastgesteld; 
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8.  blijft erbij dat betalingen alleen moeten worden onderbroken of opgeschort bij ernstige 

tekortkomingen, en dat kleine fouten op continue basis moeten worden rechtgezet om 

oponthoud te voorkomen; 

9.  benadrukt dat bij de nieuwe regeling voor schoolfruit, -groente en -melk de EU-fondsen 

op efficiënte en gerichte wijze moeten worden benut, terwijl er tevens op moet worden 

toegezien dat de organisatorische en administratieve lasten voor deelnemende scholen 

tot een minimum beperkt blijven; 

10. vestigt de aandacht op het feit dat veel kleinere programma's, zoals de schoolfruit- en 

schoolmelkregelingen, niet gebruikersvriendelijk zijn, ten dele vanwege de bureaucratie 

die daarmee gepaard gaat, en dat die programma's daardoor niet optimaal worden benut 

en uitgevoerd;  

11.  benadrukt dat een aantal programma's op minder interesse kon rekenen vanwege het 

starre karakter ervan, en stelt voor dat de Commissie die programma's opnieuw 

beoordeelt om de bijbehorende bureaucratie terug te dringen; 

12.  constateert dat kleine programma's zoals het schoolmelkprogramma hoge 

foutenpercentages blijven vertonen; pleit ervoor om die programma's te 

vereenvoudigen, aangezien programma's die met minder bureaucratie gepaard gaan de 

foutenpercentages omlaag brengen; 

13.  pleit ervoor dat het GLB minder bureaucratisch wordt gemaakt, waardoor de 

foutenpercentages kleiner worden; is dan ook ingenomen met het voornemen van de 

Commissie om vereenvoudiging en subsidiariteit de komende vijf jaar een van de 

topprioriteiten te maken; dringt erop van stelselmatig wanpresterende betaalorganen in 

extreme gevallen de accreditatie af te nemen; 

14.  verzoekt de Commissie tijdig met een gedetailleerd plan te komen om de 

administratieve rompslomp in het GLB de komende vijf jaar met 25% te verminderen; 

15. dringt erop aan dat EU-ambtenaren meer toezicht en controle uitoefenen op de nationale 

betaalorganen in elke lidstaat en voor nauwe coördinatie tussen deze organen zorgen, 

om de tekortkomingen waarmee zij te kampen hebben te verhelpen, vooral in het geval 

van betaalorganen die de afgelopen drie jaar continu slecht gepresteerd hebben, teneinde 

het betalingsbeheer efficiënter te maken; 

16. wijst op het meerjarig karakter van het beheerssysteem voor het landbouwbeleid en 

onderstreept dat een eindbeoordeling van onregelmatigheden in verband met de 

beleidsuitvoering pas na afloop van de programmaperiode mogelijk is; 

17. wijst erop dat het door de Commissie aangegeven foutenpercentage op sommige 

gebieden fors afwijkt van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde percentage; 

verzoekt de Commissie in dit opzicht om opheldering; onderstreept de noodzaak van 

een gemeenschappelijke methode voor het berekenen van het foutenpercentage door de 

Rekenkamer en de Commissie om deze percentages beter met elkaar te kunnen 

vergelijken; 
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18.  is ingenomen met de nieuwe regels voor de financieringsperiode 2014-2020, die 

maatregelen omvatten als de aanwijzing van audit- en certificeringsautoriteiten, 

erkenning van auditautoriteiten, auditonderzoek en goedkeuring van rekeningen, 

financiële correcties en netto financiële correcties, evenredige controle, alsmede 

voorafgaande voorwaarden die gericht zijn op verdere verlaging van het 

foutenpercentage; spreekt zijn voldoening uit over de definitie van ernstige 

tekortkoming en de verwachte toename van het aantal correcties voor herhaalde 

tekortkomingen; 

19. is ingenomen met de recente mededeling van de Commissie waarin deze de benadering 

uiteenzet ten aanzien van de toepassing van netto financiële correcties op het gebied van 

landbouwbeleid in de volgende programmeringsperiode; is ingenomen met de criteria 

voor de vaststelling van het niveau van de toe te passen financiële correcties en voor de 

toepassing van forfaitaire correcties. 
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