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Nieuwe controles van EU-landbouwuitgaven moeten worden 
verbeterd, aldus controleurs 

De nieuwe rol van de nationale auditorganen die bestaat in het controleren van de wettigheid 
en regelmatigheid van uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
is een positieve stap, maar de huidige opzet van het kader door de Commissie vertoont 
aanzienlijke tekortkomingen, volgens een verslag van de Europese Rekenkamer. De controleurs 
hebben het kader onderzocht dat is opgezet om de nationale certificerende instanties in staat 
te stellen hun adviezen te formuleren in overeenstemming met de EU-regelgeving en 
internationale controlenormen. Ze doen een aantal aanbevelingen voor verbeteringen die 
moeten worden opgenomen in de nieuwe richtsnoeren van de Commissie die vanaf 2018 in 
werking zullen treden.  

Certificerende instanties, die door de lidstaten worden benoemd, verrichten sinds 1996 
onafhankelijke controles van de GLB-betaalorganen van hun land. Sinds 2015 moeten ze ook een 
oordeel afgeven over de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven waarvoor bij de 
Commissie vergoeding is aangevraagd.  

De heer João Figueiredo, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer, erkent 
dat de nieuwe rol van de certificerende instanties een positieve stap is omdat die de lidstaten kan 
helpen hun controles te versterken en hun auditkosten te verlagen. Ook kan de Commissie 
daardoor onafhankelijke aanvullende zekerheid verkrijgen over de wettigheid en regelmatigheid 
van de uitgaven. 

De controleurs concluderen echter dat het door de Commissie ontworpen kader voor het eerste 
jaar van het nieuwe systeem aanzienlijke tekortkomingen vertoont, en dat als gevolg daarvan de 
oordelen van de certificerende instanties op belangrijke gebieden niet volledig voldoen aan de 
controlenormen en -voorschriften.  

De controleurs merken op dat de Commissie haar betrouwbaarheidsmodel blijft baseren op de 
controlestatistieken van de lidstaten. In 2015 was het oordeel van de certificerende instanties 
slechts één factor waarmee rekening werd gehouden. Zodra de certificerende instanties hun 
werk op betrouwbare wijze uitvoeren, moet dit het belangrijkste element worden, aldus de 
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controleurs. 

De controleurs stelden een aantal tekortkomingen in de richtsnoeren vast met betrekking tot het 
risico dat er te veel zekerheid wordt ontleend aan de interne controles, het soort toegestane 
toetsing, de berekening van twee verschillende foutenpercentages en de wijze waarop deze 
percentages werden gehanteerd, en het baseren van oordelen op onderschatte 
foutenpercentages. 

In het bijzonder bevelen de controleurs aan dat de Commissie: 

• de resultaten van de certificerende instanties als het belangrijkste element van haar 
betrouwbaarheidsmodel gebruikt zodra hun werkzaamheden adequaat zijn vastgesteld en 
worden uitgevoerd; 

• de certificerende instanties voorschrijft dat zij in passende waarborgen voorzien om 
ervoor te zorgen dat hun steekproeven representatief zijn; 

• de certificerende instanties in staat stelt om toetsingen ter plaatse en 
controleprocedures uit te voeren zoals zij passend achten; 

• vereist dat de certificerende instanties slechts één enkel foutenpercentage berekenen 
voor de wettigheid en regelmatigheid; 

• ervoor zorgt dat het foutenpercentage dat door de betaalorganen in hun 
controlestatistieken wordt gerapporteerd naar behoren wordt opgenomen in het 
foutenpercentage van de certificerende instanties. 

Noot voor de redactie 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) beschikt voor de periode 2014-2020 over een 
begroting van 363 miljard euro, ofwel ongeveer 38 % van het totaalbedrag van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020. Het GLB valt onder gedeeld beheer door de Commissie en de 
lidstaten. Hoewel de Commissie de uitvoering van de begroting delegeert aan betaalorganen die 
worden aangewezen door de lidstaten, behoudt zij de eindverantwoordelijkheid en moet zij 
ervoor zorgen dat de financiële belangen van de EU even goed worden beschermd als wanneer 
zij de gedelegeerde taken voor begrotingsuitvoering zelf zou uitvoeren.  

Speciaal verslag nr. 7/2017, “De nieuwe rol van de certificerende instanties bij GLB-uitgaven: een 
goede stap naar een single audit-model maar nog aanzienlijke tekortkomingen op te lossen” is in 
23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

 

 


