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Persbericht  
Luxembourg, 24 april 2015 

 
Technische bijstand kan beter worden gebruikt in landbouw en 
plattelandsontwikkeling, aldus EU-controleurs 

In een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, wordt geconstateerd dat de Europese Commissie 
noch de lidstaten van de Europese Unie in staat zijn aan te tonen hoe goed de gebruikmaking van technische bijstand in 
het landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid heeft bijgedragen tot begrotingsefficiëntie en tot de doelstellingen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Technische bijstand (TB) heeft betrekking op het ter beschikking stellen van expertise en financiële middelen ter 
ondersteuning van overheidsdiensten met het doel, administratieve capaciteit te ontwikkelen samen met de capaciteit 
om de bijbehorende kosten te dekken. Administratieve kosten kunnen weliswaar worden gedekt, maar TB-financiering 
moet niet worden beschouwd als vervangende financiering voor administratie als ze geen opbouw van aanvullende 
capaciteit oplevert. 

Op het gecontroleerde terrein mochten de lidstaten TB-financiering uit de EU-begroting gebruiken voor bepaalde ruim 
geformuleerde activiteiten tot een maximum van 4 % van de nationale toewijzing voor plattelandsontwikkeling. Voor de 
periode 2007-2013 waren de lidstaten van plan, op deze manier 1,5 miljard euro te gebruiken. Voor de nieuwe 
programmaperiode (2014-2020) is dat bedrag toegenomen tot ongeveer 1,9 miljard euro. 

De EU-controleurs stelden vast dat de financiering van netwerkactiviteiten op het platteland de beste mogelijkheden 
bieden voor een aanvaardbaar gebruik van TB op de begroting voor plattelandsontwikkeling. Netwerken voor het 
platteland die tot meer samenwerking, kennisdeling en innovatie in de landbouwsector moeten leiden, vormen een zeer 
geschikt kanaal voor TB. 

Bij de meeste TB-uitgaven werden middelen die voor capaciteitsopbouw waren bedoeld, echter vaak gebruikt om 
algemene administratieve begrotingen te verruimen. TB-financiering heeft lidstaten geholpen, hun loonbehoeften op het 
gebied van plattelandsontwikkeling te dekken ten tijde van inkrimping van administratieve begrotingen in heel Europa. 
Een soortgelijke tendens werd waargenomen bij de Commissie zelf, die ook over een interne TB-begroting beschikt. Zowel 
in de lidstaten als bij de Commissie constateerden de EU-controleurs dat een aantal activiteiten die ten laste van de 
reguliere administratieve uitgaven zouden kunnen komen, in werkelijkheid als TB werden gefinancierd. 

Hoewel een dergelijk gebruik van TB in de wetgeving niet uitdrukkelijk wordt verboden, is de ERK van oordeel dat het 
besteden van geld aan nationale administratieve loonkosten en andere kosten in het kader van de gewone bedrijfsvoering 
geen optimale benutting van TB-financiering vormt. "Het is cruciaal dat dit geld anders had kunnen worden gebruikt voor 
plattelandsontwikkelingsprojecten ter plaatse, dus er is duidelijk sprake van opportuniteitskosten voor buitensporig 
gebruik van TB – minder reële investeringen in de landbouwsector", aldus Kersti Kaljulaid, het voor dit verslag 
verantwoordelijke ERK-lid. 
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De EU-controleurs deden de volgende aanbevelingen: 

• De Commissie moet de reikwijdte en de toepassing verduidelijken van de technische bijstand van de 
lidstaten op het terrein van de plattelandsontwikkeling. Dit zou de transparantie bevorderen wat betreft de 
wijzen waarop financiering kan worden ingezet. De Commissie moet nauwlettend toezien op de uitvoering 
van TB door de lidstaten en passende matregelen nemen om ervoor te zorgen dat algemene administratieve 
uitgaven niet voor rekening van haar eigen begrotingsonderdelen voor technische bijstand komen. 

• De Commissie moet in de toekomst van de lidstaten verlangen dat zij een afzonderlijke rapportage inleveren 
over administratieve/"begrotingssteun"-kosten voor plattelandsontwikkeling, om zodoende transparanter 
weer te geven dat een deel van de financiering voor TB aan dergelijke steun wordt uitgegeven. 

• De Commissie en de lidstaten dienen een passend prestatiekader op te zetten voor de financiering van TB. 
Met name dient naar behoren te worden beoordeeld welke behoeften van de Commissie en de lidstaten 
hebben op het gebied van TB en is een mechanisme nodig om doelstellingen vast te stellen en om na te gaan 
welke vorderingen in die richting zijn gemaakt. 

 

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. 

Dit speciaal verslag (nr. 4/2015) getiteld "Technische bijstand: welke bijdrage heeft deze geleverd tot landbouw en 
plattelandsontwikkeling?" is gericht op het beheer van technische bijstand en de bijdrage ervan aan de 
kerndoelstellingen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Onze controleurs onderzochten welke 
activiteiten werden ondersteund door TB-financiering bij de Commissie en in de lidstaten, of de gedeclareerde 
kosten subsidiabel waren en of de regelingen voor het meten van de TB-prestaties geschikt en doeltreffend waren. 

De ERK onderzocht de inzet van de middelen voor technische bijstand op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling gedurende de periode 2007-2013. De controle was gericht op de regelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van de financiering op het niveau van de Commissie en de lidstaten. 


