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Verbeter de systemen voor het in kaart brengen van 
landbouwgronden, aldus de EU-controleurs 
De EU-brede systemen voor het in kaart brengen van landbouwgronden die in aanmerking komen voor subsidie helpen 
het aantal fouten in betalingen aan landbouwers terug te dringen, maar er is nog ruimte voor verdere verbetering 
volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De landbouwpercelenidenticifatiesystemen vormen een 
essentieel controlemechanisme in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 

De controleurs onderzochten of de landbouwpercelenidenticifatiesystemen (LPIS) goed werden beheerd door de lidstaten 
en adequaat werden gemonitord door de Europese Commissie. Zij legden bezoeken af aan vijf lidstaten: Oostenrijk, 
Duitsland (Saarland en Noordrijn-Westfalen), Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk (Schotland). 

Zij concludeerden dat, hoewel de LPIS’en nuttig zijn bij het bepalen van de subsidiabiliteit van landbouwgrond, het beheer 
ervan verder verbeterd zou kunnen worden. “Door tekortkomingen in de systemen zijn de lidstaten slechter in staat om de 
subsidiabiliteit van grond na te gaan”, aldus de heer Nikolaos Milionis, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de 
Europese Rekenkamer. “Betrouwbare gegevens zijn van essentieel belang om te waarborgen dat betalingen wettig en 
regelmatig zijn.” 

Hoewel de lucht- en satellietfoto’s grotendeels actueel waren, was de interpretatie ervan niet altijd betrouwbaar of 
afdoende. Slechts in enkele van de LPIS was aanvullende informatie betreffende eigendom en recht op gebruik opgenomen 
om ervoor te zorgen dat elk perceel door de juiste landbouwer was opgegeven. Bovendien verrichtten de lidstaten geen 
analyse van de kosteneffectiviteit van hun systemen ter verbetering van de opzet van de controles. 

Hoewel de lidstaten vooruitgang hadden geboekt bij de modernisering van hun LPIS om aan de GLB-vereisten 2014-2020 te 
voldoen, waren de systemen nog niet volledig aangepast met het oog op vergroening. Bovendien had een aantal pogingen 
van de Commissie om de LPIS-regels te vereenvoudigen volgens de controleurs gemengde resultaten. 

Door middel van verbeterde richtsnoeren, regelmatige controles, de follow-up van actieplannen van lidstaten en financiële 
correcties verbeterden de prestaties van de Commissie in haar rol van toezichthouder. De betrouwbaarheid van de jaarlijks 
door de lidstaten uitgevoerde kwaliteitsbeoordeling van de doeltreffendheid van de LPIS werd echter ondermijnd door 
methodologische tekortkomingen en de ontoereikende controles en follow-up door de Commissie. 
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De controleurs bevelen aan dat de lidstaten: 

• de betrouwbaarheid van de gegevens vergroten door het actualiseringsproces te versterken en door, waar 
mogelijk, te controleren of het land ter beschikking staat van de landbouwer; 

• om de prestaties en de kosteneffectiviteit van de verbeteringen te meten, met de ondersteuning van de 
Commissie, een kader opzetten voor de beoordeling van de kosten van het beheren en actualiseren van hun LPIS; 

• ervoor zorgen dat ecologische aandachtsgebieden, blijvend grasland en nieuwe categorieën grond met hun LPIS op 
betrouwbare wijze worden geïdentificeerd, geregistreerd en gemonitord. 

De Commissie dient het volgende te doen:  

• het huidige wettelijk kader aan een nieuw onderzoek onderwerpen om sommige regels te vereenvoudigen en te 
stroomlijnen voor de volgende GLB-periode; 

• een kosten-batenanalyse verrichten om na te gaan of de kwaliteitsbeoordeling verbeterd kan worden zodat een 
betere dekking van percelen kan worden bereikt; 

• haar monitoring van de resultaten van kwaliteitsbeoordelingen verbeteren door inconsistenties in de 
verslaglegging te analyseren en er follow-up aan te geven, door feedback te geven en door ervoor te zorgen dat er 
corrigerende maatregelen worden getroffen. 

 

Noot voor de redactie 

Een landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS) is een IT-systeem dat op basis van lucht- of satellietfoto’s alle 
landbouwpercelen in een lidstaat vastlegt. Het is een essentieel controlemechanisme in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, ontworpen voor de verificatie van de subsidiabiliteit van areaalsubsidies, die in 2015 
ongeveer 45,5 miljard euro bedroegen. In de betrouwbaarheidsverklaring van de EU-controleurs werd het 
foutenpercentage voor het Europees Landbouwgarantiefonds in 2014 op 2,9 % geschat. Bijna de helft van de fouten was 
oppervlaktegerelateerd. LPIS spelen ook een steeds grotere rol bij het toetsen van de naleving van de verschillende 
milieuverplichtingen. In de 28 lidstaten zijn momenteel 44 nationale of regionale LPIS operationeel die meer dan 
135 miljoen referentiepercelen omvatten. 

Speciaal verslag nr. 25/2016 “Het landbouwpercelenidentificatiesysteem: een nuttig instrument om de subsidiabiliteit van 
landbouwgrond te bepalen, maar het beheer ervan zou verder kunnen worden verbeterd” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


