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Nieuwe kostenopties voor plattelandsontwikkeling zijn beter,
maar moeten door de lidstaten op grotere schaal worden
gebruikt, aldus EU-controleurs
Volgens een verslag van de Europese Rekenkamer is een nieuwe methode voor
kostenvergoeding bij plattelandsontwikkelingsprojecten eenvoudiger voor begunstigden en
voor degenen die de aanvragen controleren, maar moet deze op grotere schaal gebruikt
worden. Vereenvoudigde kostenopties zijn bedoeld als aanvulling op het oude systeem van
terugbetaling van gemaakte kosten, dat lastig en foutgevoelig was. Lidstaten kunnen nu kiezen
uit drie bijkomende methoden: standaardschalen van kosten, betaling van forfaitaire bedragen
en financiering op basis van een vast percentage.
De controleurs gingen na of de nieuwe opties de administratie vereenvoudigen, de zuinigheid
waarborgen, op grote schaal worden gebruikt en zorgen voor een grotere gerichtheid op
beleidsdoelstellingen.
Zij constateerden dat de opties de administratie hadden vereenvoudigd, het voor begunstigden
gemakkelijker maakten om aanvragen in te dienen en tijd bespaarden tijdens administratieve
controles. Door de opties kunnen de projectkosten onder controle worden gehouden, maar
alleen als ze op het juiste niveau worden vastgesteld en gebaseerd zijn op een eerlijke, billijke en
controleerbare methodologie. Zij zorgen echter niet voor een sterkere resultaatgerichtheid.
Verder is de rol van de certificerende instanties bij het controleren ervan niet gespecificeerd, wat
een risico met zich brengt.
Volgens de controleurs nemen de administratieve lasten mogelijk af doordat niet iedere euro
niet hoeft te worden herleid tot afzonderlijke bewijsstukken. Begunstigden verstrekken minder
documenten en de autoriteiten van de lidstaten hebben er minder te controleren. Van de nieuwe
opties wordt echter beperkt gebruik gemaakt, hoofdzakelijk vanwege de uiteenlopende aard van
plattelandsontwikkelingsprojecten en de benodigde investeringen.
“Deze nieuwe opties maken nog steeds slechts een klein deel uit van de totale uitgaven aan
plattelandsontwikkeling”, aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het verslag. “Het succes ervan zal afhangen van de richtsnoeren van de
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Commissie en de bereidheid van de lidstaten om deze nieuwe vorm van financiering toe te
passen.”
De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie:
•
haar richtsnoeren over SCO’s actualiseert en daarin ingaat op de belangrijkste beginselen
voor het ontwikkelen van methodologieën;
•
verduidelijkt wie de methodologie en berekeningen voor de nieuwe opties moet
controleren;
•
de mogelijkheden verkent om meer kant-en-klare opties te ontwikkelen en de definities
van controles actualiseert;
•
overweegt over te gaan van vergoedingen op basis van gemaakte kosten naar op
resultaten gebaseerde vergoedingen.

Noot voor de redactie
Het doel van het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling is plattelandsgebieden te helpen het
hoofd te bieden aan een breed scala aan economische, milieu- en sociale uitdagingen. De EU
besteedt jaarlijks ongeveer 14 miljard euro aan dit beleid. De uitgaven voor
plattelandsontwikkeling maken ongeveer 25 % uit van de uitgaven voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Cofinanciering door lidstaten is goed voor nog eens 7 miljard euro per jaar.
Bij ongeveer de helft van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling is de betaling gebaseerd op
landbouwarealen of aantallen dieren. Bij de andere helft kan de steun de vorm aannemen van
vaste bedragen of percentages die gekoppeld zijn aan de ondernomen activiteiten of de kosten
die de begunstigde heeft gemaakt.
Speciaal verslag nr. 11/2018 “Nieuwe opties voor de financiering van projecten voor
plattelandsontwikkeling: eenvoudiger, maar niet resultaatgericht” is in 23 EU-talen beschikbaar
op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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