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Plattelandsontwikkeling: EU-controleurs treffen goede praktijken aan die 
reële besparingen zouden kunnen opleveren voor projectsubsidies 

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de EU-lidstaten aanzienlijke besparingen op 
subsidies voor plattelandsontwikkelingsprojecten zouden kunnen realiseren onder waarborging van een betere 
kosteneffectiviteit. Hoewel er veel gebreken werden aangetroffen in de door de lidstaten verrichte controles van de kosten 
van subsidies voor plattelandsontwikkeling, constateerden de EU-controleurs ook werkbare en kosteneffectieve methoden 
die breder zouden kunnen worden toegepast. De Commissie accepteert deze bevindingen en heeft aangegeven van plan te 
zijn met de lidstaten samen te werken om de controle van de kosten van plattelandsontwikkeling in de volgende generatie 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te verbeteren. 

“Gezien de forse bedragen die hiermee gemoeid zijn, moeten alle beheerders van de EU-begroting – de Commissie en de lidstaten 
– erop gericht zijn de juiste zaken tegen de voordeligste prijs te krijgen”, aldus de heer Kevin Cardiff, het verantwoordelijke ERK-
lid. “Wij kunnen veel meer zuinigheid op het gebied van plattelandsontwikkeling bewerkstelligen door de kosten onder controle 
te houden: wanneer op elke investering enkele honderden euro’s worden bespaard, kan dit over de hele linie besparingen van 
miljoenen euro’s betekenen. Elk procent besparingen zou tegen 2020 in totaal 500 miljoen euro opleveren.” 

De lidstaten voerden ongeveer de helft van de 100 miljard euro aan EU-uitgaven voor plattelandsontwikkeling uit die voor 
2007–2013 waren geprogrammeerd door subsidies toe te kennen als tegemoetkoming in de kosten van investeringen en andere 
projecten die werden ondernomen door landbouwers, plattelandsbedrijven, verenigingen en lokale overheden. 

De EU-controleurs stelden vast dat de meest doeltreffende methoden om de kosten van deze subsidies onder controle te 
houden, al ter beschikking van de lidstaten stonden, maar niet breed werden toegepast. Bijgevolg waren de controlesystemen 
van de lidstaten erop gericht, de prijzen van de artikelen of werken in de subsidieaanvragen te controleren, waarbij veel minder 
aandacht uitging naar de vraag of de artikelen zelf redelijk waren. De toetsingen waren soms tijdrovend, maar boden weinig 
zekerheid dat de goedgekeurde kosten ook redelijk waren. Zo vergeleken sommige lidstaten de kosten met de prijslijsten van 
fabrikanten, die 25 à 30 % boven de reële marktprijzen lagen. 

De controleurs constateerden dat de Commissie geen richtsnoeren verstrekte of goede praktijken verspreidde aan het begin van 
de programmeringsperiode 2007-2013: zij garandeerde niet dat de lidstaten beschikten over doeltreffende systemen voordat zij 
omvangrijke subsidies goedkeurden. Sinds 2012 volgt de Commissie echter een actievere en meer gecoördineerde aanpak. 
Indien die wordt doorgezet en gepaard gaat met meer aandacht voor zuinigheid, kan dit leiden tot een beter financieel beheer 
in de programmeringsperiode 2014-2020. 
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Noot voor de redactie 

De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de bevindingen weer van 
geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

In dit Speciaal verslag (nr. 22/2014), getiteld “Realiseren van zuinigheid: beheersing van de kosten van door de EU 
gefinancierde projecten voor plattelandsontwikkeling”, wordt ingegaan op de vraag of de door de Commissie en de lidstaten 
gevolgde benaderingen de meest doeltreffende waren om de kosten van subsidies voor plattelandsontwikkeling onder controle 
te houden. 

Deze controle had betrekking op de kosten van het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling. Zij werd gericht op de subsidies die 
werden gegeven als tegemoetkoming in de kosten van investeringen en andere projecten die in plattelandsgebieden werden 
uitgevoerd door landbouwers, bedrijven, lokale overheden en andere organisaties. Deze subsidies, die goed waren voor 
ongeveer de helft van de circa 100 miljard euro aan voor de periode 2007-2013 geprogrammeerde EU-uitgaven, werden 
beheerd door de autoriteiten van de lidstaten onder toezicht van de Commissie. 

Tegen 2014 bevatten de 15 grootste programma’s voor plattelandsontwikkeling alle in de verordeningen voorgeschreven 
basissystemen voor de controle van de kosten voor plattelandsontwikkeling. De gebruikte methoden varieerden, en de ERK 
ontdekte een aantal goed opgezette methoden om bepaalde risico’s aan te pakken. Maar zoals blijkt uit het overzicht in bijlage 
IV bij het verslag, vertoonden deze alle tekortkomingen in verband met de belangrijkste risico’s, en wel in die mate dat over het 
geheel genomen de kosten van subsidies voor plattelandsontwikkeling niet goed waren gecontroleerd. Analyse van informatie 
uit alle 88 POP’s wijst uit dat een soortgelijke situatie zich in de hele EU voordoet. 

De belangrijkste geconstateerde tekortkomingen in de opzet van de controlesystemen voor plattelandsontwikkelingskosten 
bestonden in het onvermogen om de volgende risico’s voldoende te ondervangen: 

o overspecificatie; 
o subsidiegoedkeuring wordt gebaseerd op te hoge prijzen; 
o bij veranderingen in het project, het risico dat de werkelijk vergoede kosten wellicht niet redelijk zijn; 
o onvoldoende koppeling van het niveau van de eisen en controles aan het niveau van de risico’s. 

De ERK concludeerde dat er in de programmeringsperiode 2014-2020 aanzienlijke ruimte is voor reële besparingen op subsidies 
voor plattelandsontwikkelingsprojecten door een betere aanpak van de kostenbeheersing. Deze besparingen kunnen 
beschikbaar worden gesteld voor de financiering van extra projecten, wat zou leiden tot een grotere output, meer resultaten en 
een hogere mate van verwezenlijking van de doelstellingen. De ERK constateerde ook dat er werkbare en kosteneffectieve 
methoden zijn om de geconstateerde risico’s te beperken — waarvan de meeste al worden toegepast in bepaalde POP’s. Het 
verslag biedt een overzicht van mogelijke goede praktijken met betrekking tot de belangrijkste risico’s. 

Het opzetten van goede systemen is slechts een eerste stap. Het is ook van cruciaal belang hoe de systemen in de praktijk 
worden toegepast. De ERK beveelt aan dat de Commissie en de lidstaten vroeg in de nieuwe programmeringsperiode nagaan of 
de systemen efficiënt werken en doeltreffend zijn ten aanzien van de risico’s die in dit verslag worden belicht. 

De Commissie accepteert deze bevindingen en heeft aangegeven van plan te zijn met de lidstaten samen te werken om de 
controle van de kosten van plattelandsontwikkeling in de nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma’s te verbeteren. 


