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Financiële instrumenten bij plattelandsontwikkeling: fouten in het 
verleden, uitdagingen voor de toekomst 

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de financiële 
instrumenten (lening- en garantiefondsen) tot nu toe geen succes waren op het gebied van 
plattelandsontwikkeling. Dat kwam vooral doordat ze waren overgekapitaliseerd en hun potentiële 
voordelen wat betreft de beoogde hefboom- en renouvelleringseffecten niet hadden gerealiseerd. Het 
kader voor 2014-2020 biedt de mogelijkheid om deze instrumenten te verbeteren, maar er bestaan nog 
steeds belemmeringen voor een ruimer gebruik. 

"In een tijd van krappe overheidsbegrotingen is het van essentieel belang dat met minder middelen meer investeringen 
worden gerealiseerd. Financiële instrumenten moeten de mogelijkheid bieden om de beperkte overheidsmiddelen beter te 
benutten door uit dezelfde begroting meer investeringen te financieren, maar uit onze controlebevindingen blijkt dat het 
bereiken van het gewenste effect een hele uitdaging zal worden", stelde Kersti Kaljulaid, het voor het verslag 
verantwoordelijke ERK-lid. 

Op het gebied van plattelandsontwikkeling hebben de lidstaten tussen 2009 en 2014 elf garantiefondsen en drie 
leningfondsen ingesteld en tegen eind 2013 hadden de lidstaten en de Commissie daarin ongeveer 700 miljoen euro 
geïnvesteerd. Voor de nieuwe periode (2014-2020) verwacht de Commissie van de lidstaten dat zij toezeggen daar op 
belangrijke investeringsterreinen ten minste tweemaal zo veel gebruik van te maken. 

De ERK constateert dat de argumenten voor de invoering van financiële instrumenten in de programmeringsperiode 2007-
2013 niet duidelijk waren. Er bestond ook geen betrouwbare kwantificeerbare informatie om de keuze van de soort 
financiële instrumenten te rechtvaardigen, de vraag naar financiële instrumenten op het gebied van landbouw vast te 
stellen en aan te tonen dat er voor het fonds een passend bedrag was uitgetrokken. Dit leidde ertoe dat de 
garantiefondsen eind 2013 waren overgekapitaliseerd met 370 miljoen euro. 

Financiële instrumenten moeten bijkomend overheids- en/of particulier kapitaal aantrekken (hefboomeffect) en ervoor 
zorgen dat de aanvankelijk aan de fondsen toegekende middelen kunnen worden hergebruikt (renouvellerende factor). 
De ERK concludeert dat ze in dit opzicht niet hadden gewerkt zoals verwacht. Bovendien hebben de Commissie noch de 
lidstaten adequate toezichtsystemen ingevoerd om betrouwbare gegevens te verstrekken die konden aantonen of de 
doelstellingen van de instrumenten op doeltreffende wijze waren bereikt. 

Voor de periode 2014-2020 werd geconstateerd dat blijvende overkapitalisatie en het risico van verdere afhankelijkheid 
van subsidies nog steeds mogelijke belemmeringen vormen voor een ruimer gebruik van deze instrumenten. 
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De voornaamste aanbevelingen van de ERK aan de Commissie en de lidstaten luiden als volgt: 

• De lidstaten moeten meer worden aangezet om financiële instrumenten voor plattelandsontwikkeling in te 
voeren en de vraag bij landbouwers en andere begunstigden te stimuleren (bijvoorbeeld door een deel van het 
beschikbare budget voor plattelandsontwikkeling te bestemmen voor financiële instrumenten en deze 
aantrekkelijker te maken dan subsidies). 

• De doeltreffendheid van de financiële instrumenten moet worden verbeterd voor de programmeringsperiode 
2014-2020, bijvoorbeeld door passende normen en streefdoelen te bepalen voor hefboom- en 
renouvelleringseffecten. 

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 begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

In dit speciaal verslag (nr. 5/2015) met de titel "Zijn financiële instrumenten een succesvol en veelbelovend instrument 
op het gebied van plattelandsontwikkeling?" wordt onderzocht of de financiële instrumenten goed waren opgezet en 
beheerd in de programmeringsperiode 2007-2013 en in hoeverre de voor de periode 2014-2020 aangebrachte wijzigingen 
waarschijnlijk een significant effect zullen hebben op de belangrijkste vastgestelde tekortkomingen. Onze controleurs 
onderzochten vooral of de financiële instrumenten naar behoren waren opgezet en gekapitaliseerd, of ze goed hadden 
gewerkt en of er aan het einde van de periode 2007-2013 adequate beëindigingsvoorwaarden bestonden. 

Enkele definities 

Garantiefondsen: Hieruit worden financiële garanties verstrekt voor krediet aangevraagd door bedrijven of organisaties op 
het platteland, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt financiering te verkrijgen van banken. Deze fondsen worden 
"renouvellerend" of "revolverend" genoemd omdat, na terugbetaling van de leningen voor individuele projecten, de 
garanties worden vrijgegeven en nieuwe garanties kunnen worden verstrekt.  

Leningfondsen: Hieruit worden financiële middelen verstrekt voor leningen voor projecten ter ontwikkeling van kleine 
ondernemingen. Deze fondsen worden "renouvellerend" genoemd omdat geld beschikbaar komt voor nieuwe leningen 
zodra eerdere leningen voor individuele projecten worden terugbetaald. 

Hefboomeffect: Hier uitgedrukt in het bedrag in euro aan (publieke en/of particuliere) financiering dat werd gegarandeerd 
of uitbetaald voor activiteiten op het platteland voor elke euro aan publieke (EU- en nationale) financiering. 

Overkapitalisatie: Deze situatie doet zich voor wanneer het in het kapitaal van een financieringsinstrument opgenomen 
bedrag te groot is in verhouding tot het bedrag dat in de vorm van leningen of garanties is verstrekt aan eindontvangers. 


