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UITNODIGING - PERSCONFERENTIE 
 

EU-controle: heeft de Commissie de integratie van gekoppelde steun in de 
bedrijfstoeslagregeling doeltreffend beheerd? 

 
De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gedurende het hele jaar gepubliceerd; zij 
bevatten de resultaten van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

In dit speciaal verslag (nr. 8/2014) getiteld “Heeft de Commissie de integratie van gekoppelde steun in de 
bedrijfstoeslagregeling doeltreffend beheerd?” wordt nagegaan hoe de Commissie de integratie van EU-steun die 
gekoppeld is aan specifieke hoeveelheden landbouwproductie (bijv. bebouwde grond of aantallen dieren) in de 
bedrijfstoeslagregeling (BTR) heeft beheerd na de check-up van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 
2008. Meer in het bijzonder hebben de EU-controleurs onderzocht of het toezicht op en de verificatie van de 
berekening van de toeslagrechten in de lidstaten door de Commissie adequaat waren, of de wetgeving van de 
lidstaten in overeenstemming was met de in de EU-wetgeving neergelegde voorwaarden en beginselen en of de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende controles hadden ingesteld om een juiste berekening en toewijzing van 
toeslagrechten te waarborgen. 
 
De voornaamste conclusies en aanbevelingen van het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door 
de heer Augustyn Kubik (PL), het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. 
 
 
DATUM EN TIJDSTIP Woensdag 9 juli 2014 om 10:30 uur 

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum  
 Zaal MAELBEEK 
 Wetstraat 155, 1040 Brussel – België 
 

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag 
wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu, in 23 officiële talen gepubliceerd naarmate zij beschikbaar komen. 
 
LIVE video streaming is beschikbaar via EbS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 Tijdens de uitzending kunnen 
vragen worden gesteld via Twitter @EUAuditorsECA. VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en Engels. 

http://www.eca.europa.eu/�
http://www.eca.europa.eu/�


 


