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Opleidingsprogramma's in plattelandsgebieden "worden slecht 
beheerd en kosten te veel", aldus EU-controleurs. 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de kosten voor de uitvoering van door 
de EU gefinancierde programma's voor beroepsopleiding en advies in plattelandsgebieden te hoog, 
worden daarbij veelal bestaande programma's gedupliceerd en worden gevestigde opleidingsaanbieders 
bevoordeeld. In het verslag van de controleurs wordt vastgesteld dat er sprake is van gebrekkige 
beheersprocedures bij de lidstaten en ontoereikend toezicht bij de Europese Commissie.  

Hoewel landbouw en bosbouw nog steeds centraal staan in plattelandseconomieën, is het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU er ook op gericht om door middel van beroepsopleiding, 
beroepsonderwijs en kennisoverdracht een nieuwe impuls te geven aan plattelandsgebieden. De EU 
ondersteunt opleidings- en adviesprojecten in plattelandsgebieden door middel van het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. In de periode 2007-2013 was 1,3 miljard euro gereserveerd voor 
deze activiteiten. Cofinanciering door de lidstaten bracht de totale publieke steun op 2,2 miljard euro. Voor de 
periode 2014-2020 kan dit bedrag hoger uitvallen dan 4 miljard euro.  

De EU-controleurs hebben beoordeeld of er bij de Commissie en de lidstaten adequate beheers- en 
controlesystemen bestonden. Zij hebben vijf lidstaten bezocht: Spanje (Galicië), Oostenrijk, Polen, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk (Engeland), die samen meer dan 65 % van de betreffende uitgaven bestrijken.  

Over het geheel genomen hebben de controleurs geconstateerd dat het beheer van de opleidingen niet 
toereikend was. Te vaak vertrouwden de lidstaten op de voorstellen van aanbieders en werd elke vorm van 
opleiding beschouwd als "goed" en in aanmerking komend voor publieke steun. Door ontoereikende analyse van 
de voorstellen ontstond het risico dat er irrelevante activiteiten werden gefinancierd en het risico op duplicatie 
van opleidingsactiviteiten die al direct beschikbaar zijn. Sommige ondersteunde opleidingen waren tien keer 
duurder dan reeds beschikbare, vergelijkbare cursussen.  
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"Opleiding moet beantwoorden aan geïdentificeerde behoeften en tegen redelijke kosten verzorgd worden door 
gekwalificeerde en ervaren opleiders", aldus de heer Jan Kinšt, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van 
de Rekenkamer. "Dit is echter te vaak simpelweg niet het geval." 

De controleurs hebben ook opgemerkt dat een gebrek aan eerlijke en transparante selectie betekende dat er 
meestal reeds lang bestaande en gevestigde aanbieders werden geselecteerd en dat deze de meeste steun 
ontvingen. In Oostenrijk kregen bepaalde aanbieders toegang tot relevante informatie bij de voorbereiding van 
opleidingsvoorstellen. In Polen werden reeds lang bestaande aanbieders systematisch bevoordeeld door het 
toekenningsstelsel voor subsidies. In Zweden en Spanje werd het merendeel van de opleidingen door de 
overheid verzorgd, zonder dat daarbij de uitsluiting van particuliere aanbieders werd gerechtvaardigd.  

Projectaanvragen waren vaak onvoldoende gedetailleerd om een zinvolle beoordeling van de kosten in 
verhouding tot de geplande activiteiten mogelijk te maken. Desondanks hebben de nationale autoriteiten op 
hun checklists aangegeven dat de redelijkheid van de kosten waren gecontroleerd.  

Voorbeelden waarbij lidstaten te veel betaalden omvatten gevallen waarin betalingen niet werden aangepast 
wanneer het werkelijke aantal deelnemers lager was dan gepland, betalingen werden gedaan op basis van 
onbetrouwbare aanwezigheidslijsten, en gedeclareerde kosten veel hoger waren dan de bedragen die 
daadwerkelijk aan de onderaannemers waren betaald. De beschikbare informatie, zoals rechtstreekse feedback 
van deelnemers, werd zelden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde diensten te beoordelen, terwijl er 
slechts informatie werd verzameld door middel van vrij eenvoudige indicatoren, zoals het aantal opgeleide 
personen, of het aantal gefinancierde opleidingsdagen.  

Het verslag bevat de volgende aanbevelingen aan de lidstaten: 

• zij moeten opleidingsactiviteiten selecteren die beantwoorden aan vaardigheidsbehoeften die door 
middel van terugkerende procedures worden geïdentificeerd, en moeten voorkomen dat het proces 
door de aanbieders wordt aangestuurd;  

• zij moeten hun beoordeling van de kwaliteiten en ervaring van opleidingsaanbieders verbeteren;  
• zij moeten beoordelen of activiteiten die al eenvoudig en tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn op de 

markt, echt ondersteuning nodig hebben.  

Aanbieders van opleidingen en advies moeten worden verplicht niet alleen informatie te verstrekken over de 
tevredenheid van de deelnemers, maar ook te testen of ze daadwerkelijk hebben geleerd wat van hen werd 
verwacht.  

 

Speciaal verslag nr. 12/2015 "De prioriteit van de EU om een op kennis gebaseerde plattelandseconomie te 
bevorderen wordt nadelig beïnvloed door slecht beheer van de maatregelen voor kennisoverdracht en 
adviesverlening" is op dit moment beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans (andere taalversies zullen 
spoedig volgen). 

 


