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EU-controleurs onderzoeken risico- en 
crisisbeheersinstrumenten ter stabilisering van 
landbouwinkomens  
De Europese Rekenkamer controleert risico- en crisisbeheersinstrumenten in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De controleurs zullen onderzoeken of de huidige 
maatregelen doeltreffend en doelmatig inspelen op verlies van inkomen door landbouwers 
vanwege dreigingen zoals extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten en politieke 
besluiten zoals het Russische verbod op invoer uit de EU.  

De controle zal gericht zijn op de risicobeheersinstrumenten die bedoeld zijn om een deel van de 
risico’s waarmee landbouwers te maken hebben, af te wentelen op derden zoals 
verzekeringsmaatschappijen en onderlinge fondsen, en op de “uitzonderlijke maatregelen” die 
landbouwers helpen die te maken krijgen met crises door onder meer marktonevenwichtigheden, 
dierziekten of verlies van consumentenvertrouwen. 

“Productieverlies en politieke besluiten, zoals die inzake het Russische invoerverbod, hebben 
rechtstreekse gevolgen voor de inkomens van landbouwers”, aldus Samo Jereb, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Met het oog op EU-
begrotingsbeperkingen en nieuwe prioriteiten, alsmede de extremere weersomstandigheden, moet het 
risico- en crisisbeheerskader voor de landbouw robuust en samenhangend zijn.” 

Bij de controle zullen de behoefteanalyses van de Europese Commissie voor de beheersing van risico’s 
en het omgaan met crises worden bekeken. Daarbij wordt nagegaan of de risico- en 
crisisbeheersinstrumenten goed geïntegreerd en gecoördineerd zijn, zowel onderling als met 
nationale maatregelen. Ook zal bij de controle het EU-risicobeheer in de praktijk worden 
geanalyseerd, evenals de uitzonderlijke maatregelen die zijn ingesteld voor de groente- en fruitsector 
naar aanleiding van het Russische invoerverbod. 

De controleurs zijn van plan om diverse lidstaten te bezoeken en zullen vergaderingen houden met 
GLB-beheersautoriteiten en betaalorganen alsmede belangrijke belanghebbenden zoals 
verzekeringsmaatschappijen en onderlinge fondsen. Het controleverslag zal naar verwachting medio 
2019 worden gepubliceerd. 
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Noot voor de redactie 

In het kader van de programmering van plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 
bedroegen de totale publieke uitgaven (financiering van lidstaten en cofinanciering van de EU) die 
voor verzekering, onderlinge fondsen en inkomensstabilisering waren bestemd 2,5 miljard euro. 

De EU-uitgaven in de periode 2015-2017 voor uitzonderlijke maatregelen voor de sector groenten en 
fruit bedroegen 459,1 miljoen euro. 

 


