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Bosbrandbestrijding: EU-steun volgens EU-controleurs niet goed genoeg beheerd en 
niet kosteneffectief 

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de EU-steun voor de preventie 
van bosbrand en het herstel van door brand of natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen niet voldoende 
goed werd beheerd. Volgens de EU-controleurs kunnen de Europese Commissie en de lidstaten niet aantonen dat 
de beoogde resultaten van de financiering op een kosteneffectieve wijze werden behaald. 

“Het is van belang dat EU-steun alleen bij maatregelen terechtkomt die duidelijke en zichtbare voordelen kunnen opleveren 
voor de EU en haar burgers” aldus Nikolaos Milionis, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid. “De Commissie en 
de lidstaten waren niet in staat de impact van de preventieve maatregelen adequaat te beoordelen, aangezien de 
doeltreffendheid daarvan niet was gemeten. Wij hebben aanbevelingen gedaan om deze situatie in de huidige 
financieringsperiode 2014-2020 te verbeteren.” 

De EU-controleurs hebben geconstateerd dat de preventieve maatregelen, waaraan meer dan 80 % van de voor de 
periode 2007-2013 beschikbare steun van 1,5 miljard euro werd besteed, onvoldoende doelgericht waren. Zij hebben 
opgemerkt dat, hoewel de steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
herstel van bosbouwpotentieel en voor het treffen van preventieve maatregelen ("maatregel 226") was gericht op 
gemiddeld tot zeer brandgevaarlijke bossen, het ontbreekt aan een gemeenschappelijke EU-definitie of criteria om deze 
bossen te identificeren. Verschillende aspecten van de selectieprocedures in de lidstaten waren ontoereikend. Zo 
ontbraken daarin expliciete selectiecriteria alsmede een effectieve evaluatie van voorgestelde maatregelen en werden 
bepaalde risicogebieden veronachtzaamd. 

Ondanks het feit dat vele van de onderzochte maatregelen (brandstroken, uitdunning en kap) over het algemeen 
bijdroegen tot de doelstellingen van de steun, troffen de controleurs gevallen aan die geen verband hielden met 
natuurrampen of brand, maar voortkwamen uit andere economische of milieudoelstellingen. Daarnaast troffen zij 
maatregelen aan die niet geschikt waren gelet op de doelstellingen van de financiering, terwijl de subsidiabiliteit van 
bepaalde gefinancierde concrete acties als gevolg van een gebrek aan documentatie niet kon worden vastgesteld. 

Aan de milieudoelstellingen werd in de selectie van de concrete acties onvoldoende prioriteit gegeven en ze werden 
tijdens de uitvoering soms over het hoofd gezien. De controleurs troffen ook gevallen aan waarin het specifieke nut voor 
brandpreventie van boswegen die werden gebruikt voor economische exploitatie van de bossen, niet duidelijk was. De 
hoge dichtheid van de aangelegde wegen zou ook negatieve milieueffecten kunnen hebben. 

De kosteneffectiviteit werd niet adequaat gewaarborgd. De controleurs troffen gevallen aan waarin het plafond voor 
overheidssteun regelmatig was aangepast zonder rechtvaardiging, waarin de standaardkosten voor vergelijkbare 
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maatregelen in de ene regio aanzienlijk hoger waren dan in de andere en waarin de voorkeur werd gegeven aan 
handarbeid boven het werken met machines, hetgeen resulteerde in hogere kosten. 

Noot voor de redactie 

In de EU beloopt de totale oppervlakte van bossen en andere beboste grond circa 180 miljoen hectare; dit is ongeveer 
42,4% van de totale grondoppervlakte van de EU en meer dan de oppervlakte die wordt gebruikt voor 
landbouwdoeleinden. Bossen vervullen een economische, maatschappelijke en ecologische rol en het sociaaleconomische 
belang van bossen is groot: houtproductie en -verwerking dragen bij tot plattelandsontwikkeling en voorzien in miljoenen 
banen, vaak in het midden- en kleinbedrijf op het platteland. 

Gedurende de afgelopen dertig jaar verbrandde in de EU op jaarbasis gemiddeld 480 000 hectare bosgebied. Meer dan 
95 % van deze branden werd veroorzaakt door mensen, opzettelijk of door nalatigheid. Bijna 85 % van het totale door 
bosbrand verbrande gebied bevindt zich in het Middellandse Zeegebied en in Portugal. Recente bosbranden resulteerden 
in grote verbrande oppervlakten in Portugal in 2003 en 2005, in Spanje in 2006 en in Griekenland in 2007. In zwaar 
beschadigde bossen kan de toestand die vóór de brand bestond maar moeilijk worden hersteld, met name wat de 
biodiversiteit betreft. 

In dit speciaal verslag (nr. 24/2014) met de titel “Wordt de EU-steun voor de preventie en het herstel van door brand of 
natuurrampen veroorzaakte schade aan bossen goed beheerd?” wordt onderzocht of de Elfpo-steunmaatregel voor het 
herstel van bosbouwpotentieel en voor het treffen van preventieve maatregelen (maatregel 226) goed was beheerd en of 
de Commissie en de lidstaten kunnen aantonen dat met de steun de beoogde resultaten op een kosteneffectieve wijze 
zijn behaald. 

De controle had betrekking op zowel de Commissie als de vijf geselecteerde lidstaten Oostenrijk, Frankrijk (Aquitanië), 
Italië (Basilicata), Slowakije en Spanje (Andalusië).Deze lidstaten waren samen goed voor meer dan 85 % van de totale 
uitgaven voor maatregel 226. Het grootste deel van de steun (80 %) was voor preventieve maatregelen, vooral tegen 
brand. 

De plattelandsontwikkelingssteun voor herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen wordt 
onder gedeeld beheer door de Commissie en de lidstaten uitgevoerd. De lidstaten stellen programma's voor 
plattelandsontwikkeling op nationaal en regionaal niveau op. Nadat die programma’s door de Commissie zijn 
goedgekeurd, worden zij door de lidstaten uitgevoerd. 

De EU-controleurs bevelen onder andere aan dat de lidstaten: 

• de milieubeschermende impact van de steun verbeteren door prioriteit te verlenen aan bossen die vanuit 
milieuoogpunt het meest waardevol zijn, zoals Natura 2000-bosgebieden; 

• waarborgen dat alleen maatregelen die gerelateerd zijn aan natuurrampen of brand steun ontvangen; 
• verslag uitbrengen over de met de gefinancierde maatregelen verwezenlijkte vermindering van door brand of 

natuurrampen aangerichte schade. 

Zij bevelen daarnaast onder andere aan dat de Commissie: 

• gemeenschappelijke criteria bepaalt om bosgebieden te kunnen indelen als weinig, gemiddeld of zeer 
brandgevaarlijk; 

• nagaat of de lidstaten een passend controlesysteem hebben opgezet; 
• haar toezicht verbetert om ervoor te zorgen dat de lidstaten de financiering adequaat besteden. 

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. 


