
De toekomst van  
het GLB

Briefingdocument
Maart 2018

2018NL



2 

 

 INHOUD 

 Paragraaf 

Samenvatting I-V 

Inleiding 1-6 

Onderwerp en doel 1-4 

Aanpak en presentatie 5-6 

Essentiële gegevens en trends die van belang zijn voor de landbouwsector en 
plattelandsgebieden 7-18 

De GLB-uitgaven zijn de afgelopen tien jaar stabiel geweest en werden 
gericht op inkomenssteun 7-8 

Minder, maar grotere landbouwbedrijven (met minder arbeidskrachten) 
produceren een constante outputwaarde, wat leidt tot een hoger inkomen 
per voltijdse arbeidskracht 9-10 

De voedselprijzen van de EU zijn naar de wereldvoedselprijzen toe gegroeid 
en de EU is netto-exporteur van voedsel geworden 11 

De gemiddelde leeftijd van exploitanten van landbouwbedrijven is 
gestegen, en de gegevens met betrekking tot land zijn inconsistent 12-13 

Onvoldoende vooruitgang op het gebied van milieuzorg en klimaatactie 14-16 

Economische verschillen tussen landelijke en andere gebieden zijn minder 
substantieel geworden 17-18 

Onze evaluatie 19-49 

GLB-behoeften 20-26 

Onvoldoende informatie om behoeften vast te stellen 20-23 

Gebrek aan duidelijkheid over de meerwaarde van de EU 24 

Reageren op langetermijntrends 25 

De impact van het GLB op de billijkheid en de eengemaakte markt 26 

GLB-doelstellingen 27-30 

Onvoldoende duidelijkheid en specificiteit van doelstellingen 28 



3 

 

Noodzaak van aansluiting op andere EU-doelstellingen 29-30 

GLB-input 31-34 

De toewijzing van middelen is onvoldoende gebaseerd op behoeften of 
de verwachte meerwaarde van de EU 31-34 

GLB-processen 35-42 

Betere en snellere informatie nodig om kosteneffectieve GLB-
instrumenten te ontwerpen 35-37 

Bereiken van samenhang tussen het GLB en ander EU-beleid en tussen 
verschillende GLB-instrumenten 38-40 

Vereenvoudiging is nodig, maar mag niet ten koste gaan van 
doeltreffendheid 41 

Er moet voldoende tijd zijn voor de uitrol van de volgende GLB-
hervorming 42 

GLB-output, uitkomsten en externe factoren 43-48 

Noodzaak van een doeltreffend prestatiesysteem waarin output, 
resultaten, impact en doelstellingen zijn gekoppeld 43-46 

De koppeling tussen de uitgegeven middelen en de verwezenlijking van 
overeengekomen prestatiestreefdoelen 47 

Het beleid moet worden gemonitord en – zo nodig – aangepast 48 

Verantwoording voor het GLB 49 

Criteria en gevolgen voor de beoordeling van toekomstig beleid 50-66 

Bijlage I – Lijst van ERK-publicaties waarmee dit briefingdocument is 
onderbouwd 

Bijlage II – GLB-doelstellingen in het Verdrag 

 



4 

 

SAMENVATTING 

I. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU moet worden herzien, 

aangezien de huidige zevenjarige programmeringsperiode voor de financiën en 

beleidsuitvoering van de EU in 2020 afloopt. In november 2017 publiceerde de Commissie 

een mededeling over de toekomst van voeding en landbouw, waarin zij haar visie uiteenzet 

op het GLB na 2020. 

II. Dit briefingdocument is ons antwoord op de mededeling van de Commissie. In dit 

document analyseren we de belangrijkste trends en gegevens die relevant zijn voor 

landbouw en plattelandsgebieden, zetten we onze visie uiteen over het huidige GLB en 

bespreken we criteria en belangrijke uitdagingen voor het nieuwe GLB. 

III. In de mededeling wordt rekening gehouden met een aantal aanbevelingen die de ERK in 

de loop van de jaren heeft gedaan. De ambitie wordt erin uiteengezet om een nieuw op 

prestaties gebaseerd kader in te voeren. Wij merken echter op dat enkele van de 

statistieken die ten grondslag liggen aan de mededeling, niet voldoen aan de criteria die wij 

in eerdere verslagen hebben uiteengezet en dat, op basis van de mededeling, de 

ondersteunde maatregelen waarschijnlijk vergelijkbaar zullen zijn met die welke in het 

verleden werden ondersteund. 

IV. Een essentieel element in de mededeling is het pleidooi voor een “nieuw 

uitvoeringssysteem” dat gebaseerd is op meer flexibiliteit en subsidiariteit en waarbij de 

lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen voor de prestaties. Volgens ons is voor dit 

nieuwe systeem het volgende nodig, wil het succes hebben: 

• maatregelen die zijn ontworpen op basis van solide wetenschappelijk en statistisch bewijs 

waaruit blijkt dat ze de gewenste resultaten opleveren; 

• de nieuwe “strategische plannen voor het GLB” waarin relevante, ambitieuze en 

verifieerbare streefdoelen zijn vastgesteld die zijn afgestemd op EU-doelstellingen; 

• een robuust prestatiemonitoring- en -evaluatiekader; en 
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• een degelijke verantwoordings- en controleketen die zekerheid verschaft over zowel de 

naleving als de prestaties. 

V. De mededeling van de Commissie is geen voorstel. De in dit briefingdocument 

uiteengezette criteria vormen de basis voor onze toekomstige evaluatie van het voorstel van 

de Commissie wanneer dat wordt gepubliceerd. We verwachten dat de evaluatie vervolgens 

zal uitmonden in een advies over het definitieve voorstel.
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INLEIDING 

Onderwerp en doel 

1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU moet worden herzien, 

aangezien de huidige zevenjarige programmeringsperiode voor de financiën en 

beleidsuitvoering van de EU in 2020 afloopt. De Commissie heeft het voornemen om haar 

wetgevingsvoorstel voor het volgende GLB samen met een effectbeoordeling in mei 2018 te 

presenteren. 

2. Een belangrijke stap in de voorbereiding van de GLB-hervorming voor de periode na 

2020 werd in november 2017 genomen toen de Commissie een mededeling over de 

toekomst van voeding en landbouw publiceerde1. Toen de Commissie aankondigde dat ze 

van plan was de mededeling te publiceren, hebben wij een taak met hoge prioriteit gepland 

om er in ons werkprogramma voor 2018 op te reageren. Op 6 december 2017 ontvingen we 

eveneens een verzoek om een dergelijke reactie van de verantwoordelijke commissaris, de 

heer Hogan. 

3. De mededeling is gericht op: 

• de voortzetting van rechtstreekse steun aan landbouwers, maar met een ruimer 

gebruik van instrumenten voor risicobeheer en van initiatieven om de beloning van 

landbouwers op de markt te vergroten; 

• een grotere bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU; 

• aandacht voor de sociaaleconomische structuur van plattelandsgebieden; 

• meer nadruk op duurzame landbouwproductie, gezondheid, voeding, 

voedselverspilling en dierenwelzijn; 

                                                      

1 COM(2017) 713 final: Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – De toekomst van 
voeding en landbouw.  
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• betere gebruikmaking van onderzoek, innovatie en technologie, alsmede financiële 

instrumenten, en 

• een nieuw uitvoeringssysteem dat gebaseerd is op meer flexibiliteit en subsidiariteit 

en waarbij de lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen voor de prestaties. 

4. Als extern controleur van de Europese Unie (EU) is het niet onze taak om het toekomstig 

beleid te ontwerpen. Wel kunnen we, puttend uit onze ervaring op controlegebied, advies 

geven aan EU-beleidsmakers over de wijze waarop de verantwoording ten aanzien van het 

GLB, alsmede de algehele doeltreffendheid en doelmatigheid ervan kan worden verbeterd. 

Dat is het doel van dit document, dat onze reactie is op de mededeling van de Commissie 

over de toekomst van voeding en landbouw. Dit is geen controleverslag. Het is een evaluatie 

op basis van openbare informatie. 

Aanpak en presentatie 

5. De opvattingen die wij in dit briefingdocument2 uiteenzetten, zijn gebaseerd op: 

• onze eerdere werkzaamheden; 

• evaluaties of externe verslagen en overleg met externe deskundigen; 

• besprekingen met de desbetreffende directoraten-generaal van de Commissie3. 

6. In dit briefingdocument presenteren we:  

• essentiële gegevens en trends die van belang zijn voor de landbouwsector en 

plattelandsgebieden; 

• onze opvattingen over het huidige GLB; 

                                                      

2 Een briefingdocument is een evaluatieproduct, geen controleproduct. Als zodanig brengt het 
geen nieuwe controlewerkzaamheden met zich mee, maar het is gebaseerd op gepubliceerde 
controlebevindingen, conclusies en aanbevelingen, en op andere openbare informatie. In 
bijlage I is de volledige lijst van al onze in dit document genoemde publicaties te vinden. 

3 Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling, directoraat-generaal Klimaatactie, 
directoraat-generaal Milieu, Eurostat, directoraat-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling, directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid. 
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• conclusies, waaronder een reeks criteria voor de beoordeling van het GLB-

wetgevingsvoorstel en het daaruit voortvloeiende toekomstige beleid, alsmede de 

belangrijkste uitdagingen voor het GLB na 2020. 

ESSENTIËLE GEGEVENS EN TRENDS DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE LANDBOUWSECTOR EN 

PLATTELANDSGEBIEDEN 

De GLB-uitgaven zijn de afgelopen tien jaar stabiel geweest en werden gericht op 

inkomenssteun 

7. Sinds 2006 bedroegen de begrote EU-uitgaven voor het GLB gemiddeld 54 miljard euro 

per jaar. In nominale termen is de GLB-begroting betrekkelijk stabiel gebleven (zie figuur 1). 

Figuur 1 – De GLB-begroting is al verscheidene jaren stabiel 

 

Bron: ERK, op basis van EU-begrotingen. 

8. Ongeveer 72 % van de GLB-begroting wordt besteed aan rechtstreekse betalingen aan 

landbouwers en vormt dus ondersteuning van hun inkomen. Deze betalingen worden in het 

algemeen per hectare landbouwgrond betaald, voor het merendeel waarvan geen sprake is 

van een koppeling met productie en de per hectare betaalde steun slechts weinig daalt 

naarmate de omvang van het landbouwbedrijf toeneemt. Ongeveer 22 % wordt besteed aan 

maatregelen voor plattelandsontwikkeling; de helft daarvan wordt ook per hectare aan 

landbouwers betaald. Met de rest (6 %) worden marktmaatregelen gefinancierd. 
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Minder, maar grotere landbouwbedrijven (met minder arbeidskrachten) produceren een 

constante outputwaarde, wat leidt tot een hoger inkomen per voltijdse arbeidskracht 

9. Volgens de EU-landbouwstructuurenquête van Eurostat waren er in 2013 10,8 miljoen 

landbouwbedrijven in de EU, een stijging van 22 % ten opzichte van de 13,8 miljoen 

landbouwbedrijven die in 2007 waren geregistreerd. De gemiddelde omvang nam met 28 % 

toe van 12,6 ha tot 16,1 ha. Er was sprake van een parallelle afname (met 25 %) van de 

arbeidskrachten in de landbouwsector van 12,8 miljoen equivalenten van volledige banen in 

2005 tot 9,5 miljoen in 2017, voornamelijk met betrekking tot niet-betaald werk door 

exploitanten van landbouwbedrijven4 en hun familie. Een gemiddeld landbouwbedrijf levert 

dus werk op voor minder dan één voltijdse werknemer (twee derde van de GLB-

begunstigden voor de kleinste landbouwbedrijven werken minder dan een kwart van hun 

werktijd op hun land – zie ook tekstvak 1). De waarde van de landbouwproductie 

fluctueerde, maar bleef in reële termen min of meer op hetzelfde niveau. Hoewel de 

prestaties van verschillende sectoren sterk uiteenlopen, leidde dit over het geheel genomen 

tot een aanzienlijke stijging van het landbouwinkomen per voltijdse werknemer (zie 

figuur 2). 

                                                      

4 Een exploitant van een landbouwbedrijf wordt door Eurostat beschreven als de natuurlijke 
persoon die verantwoordelijk is voor de normale dagelijkse gang van zaken op een 
landbouwbedrijf op financieel of productiegebied. Per landbouwbedrijf kan slechts één persoon 
worden vastgesteld als exploitant. Soms is de exploitant ook de eigenaar van het 
landbouwbedrijf, maar de exploitant kan ook een andere persoon dan de eigenaar zijn. 
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Figuur 2 – Aangezien de waarde van de landbouwproducten stabiel was en het aantal 

arbeidskrachten in de landbouwsector afnam, steeg het gemiddelde inkomen per voltijdse 

werknemer 

 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Europese Commissie (gegevens van 2017 zijn gebaseerd op 

schattingen). 

10. Volgens de OESO bedroeg het aandeel van EU-overheidssteun in de bruto-opbrengsten 

van landbouwbedrijven 21 % in 2016, een afname ten opzichte 2007 (24 %) en 2000 (33 %)5. 

De voedselprijzen van de EU zijn naar de wereldvoedselprijzen toe gegroeid en de EU is 

netto-exporteur van voedsel geworden 

11. De EU produceert meer voedsel dan zij consumeert en is een netto-exporteur van 

voedsel geworden (zie figuur 3). Tegelijkertijd zijn de prijzen van de EU aanzienlijk naar de 

wereldvoedselprijzen toe gegroeid. Dit handelsoverschot is voornamelijk toe te schrijven aan 

de sterke positie van de EU op het gebied van bewerkt voedsel en dranken. De EU blijft 

echter netto-importeur van onbewerkte landbouwproducten (in figuur 3 “grondstoffen” en 

“overige primaire producten” genoemd). 

                                                      

5 OESO: Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: Reference tables (full 
dataset) http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en.  
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Figuur 3 – De EU is een netto-exporteur van voedsel geworden 

 

Bron: Comext – feiten en cijfers. 

De gemiddelde leeftijd van exploitanten van landbouwbedrijven is gestegen, en de 

gegevens met betrekking tot land zijn inconsistent 

12. In 2010 stonden er tegenover 100 exploitanten van landbouwbedrijven die ouder dan 55 

waren, 14 exploitanten die jonger dan 35 waren. In 2013 was deze waarde gedaald tot 

10,8 exploitanten van landbouwbedrijven die jonger dan 35 waren. De gemiddelde leeftijd 

van landbouwers in de EU steeg in de periode 2004-2013 van 49,2 tot 51,4 jaar6. Dit ligt in 

de lijn van bredere demografische trends. We merken op dat de kleinste landbouwbedrijven 

meestal worden geëxploiteerd door oudere landbouwers7. 

                                                      

6 De gemiddelde leeftijd van de voornaamste exploitant in de VS is in diezelfde periode zelfs nog 
meer gestegen (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/015_en.pdf). 

7 GLB-context-indicator C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_nl); 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf 
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13. De gegevens zijn inconsistent wat betreft de totale voor landbouw gebruikte 

landoppervlakte. Volgens de landbouwstructuurenquête is de totale voor landbouw 

gebruikte hoeveelheid land de afgelopen decennia betrekkelijk stabiel gebleven. Een 

soortgelijk beeld komt naar voren uit de gegevens van de Commissie over de arealen die 

voor rechtstreekse GLB-betalingen waren opgegeven. Gegevens van de Commissie die ten 

grondslag liggen aan de rapportage over het aandeel blijvend grasland wijzen echter op een 

andere trend (een daling van 11,5 % in de hoeveelheid opgegeven landbouwgrond, zie 

SV 21/2017). Uit gewasstatistieken blijkt dat zich een daling van 4 % heeft voorgedaan van 

186,6 miljoen hectare in 2006 tot 178,8 miljoen hectare in 2015. Meer significante 

veranderingen zijn van invloed op de toewijzing van land aan verschillende soorten 

landbouwproductie8. 

Onvoldoende vooruitgang op het gebied van milieuzorg en klimaatactie 

14. De vier belangrijkste kwesties in verband met milieuaspecten op het gebied van 

landbouw9 zijn: 

i) biodiversiteit: de staat van instandhouding van habitats in de landbouw was in de 

periode 2007-2012 in 11 % van de gevallen gunstig tegenover minder dan 5 % in de 

periode 2001-2006. Sinds 1990 is de populatie van alledaagse weidevogels met 30 % 

gedaald en die van graslandvlinders met bijna 50 %; 

ii) waterkwaliteit: Er is een langdurig stikstofoverschot op EU-landbouwgrond, ofwel 

gemiddeld 50 kg stikstof/ha. Sinds 1993 is de hoeveelheid stikstof wel in rivieren, maar 

niet in grondwater gedaald. In sommige gebieden zijn de stikstofconcentraties nog 

                                                      

8 Landbouwstructuurenquête van Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-
structure) en gewasstatistieken (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database). 

9 GLB-contextindicatoren C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_nl); JRC (2012) State of Soil in Europe 
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); EEA (2015) 
State of the Nature in the EU (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-
eu); DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_nl). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_nl
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_nl
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_nl
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steeds hoog, wat leidt tot verontreiniging van veel meren en rivieren, voornamelijk in 

gebieden met intensieve landbouw; 

iii) lucht: ammoniak is een belangrijke luchtverontreiniger. De landbouw genereert bijna 

95 % van de ammoniakemissies in Europa. Hoewel de emissies sinds 1990 met 23 % zijn 

gedaald, zijn ze in 2012 weer gaan stijgen; 

iv) bodem: ongeveer 45 % van de minerale bodems in de EU hebben een laag of zeer laag 

gehalte aan organische koolstof (0-2 %) en 45 % heeft een gemiddeld gehalte (2-6 %). 

Bodemtrends zijn moeilijk vast te stellen vanwege een gebrek aan gegevens, maar 

afnemende gehaltes aan organische koolstof dragen bij tot afnemende vruchtbaarheid 

van de grond en een verhoogd risico op verwoestijning. 

15. Het belangrijkste punt van zorg met betrekking tot klimaatverandering zijn 

broeikasgasemissies. Broeikasgasemissies uit de landbouw vormden in 2015 11 % van de 

totale broeikasgasemissies in de EU. Deze emissies daalden tussen 1990 en 2013 met 20 %, 

maar begonnen in 2014 weer te stijgen. Nettoverwijderingen afkomstig van landgebruik, 

verandering van landgebruik en bosbouw compenseerden in 2015 ongeveer 7 % van alle 

broeikasgasemissies in de EU. 

16. Tegelijkertijd is landbouw bij uitstek wijze kwetsbaar voor klimaatverandering, wat een 

van de factoren is die bijdragen tot de stagnatie van tarweopbrengsten in delen van Europa 

ondanks aanhoudende vooruitgang in gewasveredeling. Landbouw is verantwoordelijk voor 

meer dan 50 % van het zoetwaterverbruik in Europa. Klimaatverandering heeft geleid tot 

een toename van irrigatie10. 

                                                      

10 EEA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based 
report. EEA-verslag nr. 1/2017. 
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Economische verschillen tussen landelijke en andere gebieden zijn minder substantieel 

geworden 

17. Volgens Eurostat woonde in 2016 ongeveer 19,1 %11 van de bevolking in de EU in 

plattelandsgebieden, tegenover 19,7 % in 2007. In 2013 was het bbp per hoofd van de 

bevolking in plattelandsgebieden 73 % van dat van de economie als geheel, een stijging ten 

opzichte van het niveau van 2008 (70 %). De gemiddelde arbeidsparticipatie in 

plattelandsgebieden in de EU is dezelfde als die in andere gebieden, hoewel de percentages 

per lidstaat verschillen. Het armoedepercentage in plattelandsgebieden daalde van 31,4 % in 

2007 tot 25,4 % in 2016. 

18. De economie van plattelandsgebieden is – net als die van kleine en grote steden – 

voornamelijk gebaseerd op de industriële en dienstensectoren. Samen vertegenwoordigen 

deze (volgens Eurostat) 96 % van de bruto toegevoegde waarde die in plattelandsgebieden 

wordt gecreëerd. Landbouw, bosbouw en visserij zijn slechts goed voor 4 % van de bruto 

toegevoegde waarde die in plattelandsgebieden wordt gegenereerd, tegenover 1,5 % in de 

gehele economie. Dit aandeel is de afgelopen vijf jaar stabiel geweest. 

ONZE EVALUATIE 

19. We gebruikten voor onze evaluatie de structuur van het “programme logic model” 

(model van programmalogica) van de ERK (zie figuur 4), waarin wordt weergegeven hoe met 

openbare interventie zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid kan worden bereikt. De 

punten die in elk gedeelte worden besproken, dienen als voorbeelden van problemen die we 

in het verleden hebben vastgesteld en die meegenomen moeten worden bij het opstellen 

van het GLB van na 2020. 

                                                      

11 Eurostat onderscheidt drie soorten regio’s: “overwegend landelijk”, “intermediair” en 
“overwegend stedelijk” en beveelt aan om de gegevens voor de drie categorieën afzonderlijk te 
presenteren, een praktijk die we in ons verslag hebben gevolgd. De bewering in de mededeling 
dat 55 % van de EU-bevolking in plattelandsgebieden woont, berust op de samenvoeging van 
“overwegend landelijke” regio’s en de “intermediaire” regio’s. “Intermediaire” regio’s kunnen 
echter net zo goed worden samengevoegd met “overwegend stedelijke” regio’s, wat zou leiden 
tot de tegenstrijdige bewering dat 80 % van de EU-bevolking in stedelijke regio’s woont. 



15 

 

Figuur 4 – Programme Logic Model 

 

Bron: ERK, Handleiding doelmatigheidscontrole. 

GLB-behoeften 

Wat in de mededeling van de Commissie over behoeften wordt gezegd: 

• Er bestaat een kloof tussen het landbouwinkomen en het inkomen in andere delen 

van de economie. 

• Het landbouwinkomen is zeer instabiel. 

• Er bestaat een risico dat er land wordt opgegeven in gebieden met natuurlijke 

beperkingen. 

• De verdeling van rechtstreekse betalingen is onvoldoende evenwichtig. 

• Een goed werkende interne markt dient te worden beschermd. 
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hulpbronnen. 

• Er moet rekening worden gehouden met structurele problemen en het probleem van 

wegtrekkende jongeren, die van invloed zijn op plattelandsgebieden. 

Doelstellingen Processen

Behoeften Externe 
factoren

Input Output

Zuinigheid

Impact

Resultaten

Uitkomsten

Doelmatigheid

Doeltreffendheid



16 

 

• Maatschappelijke uitdagingen, waaronder gezondheid, voedselveiligheid, 

voedselverspilling en dierenwelzijn, moeten worden aangepakt. 

Onvoldoende informatie om behoeften vast te stellen 

20. Er is betere informatie nodig om de noodzaak van verschillende GLB-maatregelen te 

onderbouwen12. Dit is met name het geval voor inkomenssteun door middel van 

rechtstreekse betalingen, die momenteel meer dan 70 % van de GLB-begroting bestrijken. 

Artikel 39 van het Verdrag bepaalt dat het GLB ten doel heeft “de productiviteit van de 

landbouw te doen toenemen (…) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard 

te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de 

landbouw werkzaam zijn” (zie bijlage II). Het woord “aldus” verbindt de twee GLB-

doelstellingen. Aan de inkomsten van landbouwers en de levensstandaard van hun gezin 

werd aanvankelijk iets gedaan door consumenten hogere prijzen te laten betalen. Dit 

veranderde geleidelijk in rechtstreekse inkomenssteun die door de belastingbetalers werd 

gefinancierd. Zelfs als de doelstelling van het Verdrag om de landbouwbevolking een 

redelijke levensstandaard te verzekeren, op zichzelf wordt beschouwd, zijn er niet genoeg 

gegevens ter onderbouwing van de bewering dat alle landbouwhuishoudens aanzienlijke 

steun nodig hebben om een redelijke levensstandaard te bereiken. 

21.  De Commissie stelt dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen hetgeen landbouwers 

verdienen met hun werk op het landbouwbedrijf en de gemiddelde lonen en salarissen in de 

gehele economie. De door de Commissie gepresenteerde gegevens13 kennen echter twee 

aanzienlijke beperkingen: i) inkomstenbronnen buiten de landbouw worden niet 

                                                      

12 Matthews, A. (2017), “Appendix 1: Why further reform?” (blz. 29 en 30) in Buckwell, A. et al. 
2017. CAP – Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? 
RISE Foundation, Brussel. 

13 Figuur 6 van de Mededeling over de toekomst van voeding en landbouw. 
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meegerekend (zie tekstvak 1) en ii) de gemiddelden maskeren een grote variabiliteit in de 

inkomenssituatie14. 

Tekstvak 1 – Andere inkomstenbronnen dan landbouw 

Volgens Eurostat bedraagt het aandeel exploitanten van landbouwbedrijven met betaalde 

activiteiten buiten de landbouw ongeveer 30 % en is dit percentage waarschijnlijk hoger bij partners 

en andere leden van het huishouden. DG AGRI heeft in het verleden gegevens gepubliceerd15 waaruit 

blijkt dat 60 % van de exploitanten van landbouwbedrijven op bedrijven van minder dan 5 ha minder 

dan 25 % van hun tijd op het bedrijf doorbrengen en ongeveer 80 % van hen brengt minder dan de 

helft van hun werktijd door op hun bedrijf. Slechts wanneer het landbouwbedrijf groter is dan 20 ha, 

is het aantal voltijdse exploitanten groter dan het aantal exploitanten die minder dan 50 % van hun 

werktijd op hun bedrijf doorbrengen. Veel GLB-begunstigden krijgen ook een pensioen. De door de 

Commissie gepresenteerde cijfers omvatten geen inkomstenbronnen buiten de landbouw. Volgens 

een studie van het Europees Parlement over gezinsinkomens op landbouwbedrijven16 is er 

momenteel geen statistisch EU-systeem dat informatie kan bieden over de levensstandaard van de 

landbouwbevolking. We hebben herhaaldelijk opgeroepen tot het produceren van deze gegevens als 

input voor beleid ter waarborging van een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking. 

Gegevens over uit alle bronnen afkomstige gezinsinkomens op landbouwbedrijven zijn beschikbaar 

voor sommige lidstaten en suggereren dat dergelijke huishoudens niet noodzakelijkerwijs slechter af 

zijn dan andere huishoudens.  

22. Landbouwinkomens zijn hoger (ook per arbeidseenheid) bij grotere 

landbouwbedrijven17. Bij het berekenen van de inkomenskloof tussen landbouw en de 

                                                      

14 DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_nl). 

15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf 

16 Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States. 
Voor het Europees Parlement opgesteld verslag. 

17 Deze correlatie is sterker indien de omvang wordt uitgedrukt in productiewaarden. Fysieke 
omvang is een minder goede indicator van inkomensniveaus omdat veel van de minder 
winstgevende extensieve landbouwbedrijven groot zijn, terwijl veel winstgevende intensieve 

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_nl
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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economie als geheel neemt de Commissie alle 10,8 miljoen landbouwbedrijven in de EU 

mee, waaronder 7,2 miljoen bedrijven met minder dan 5 hectare en 6 miljoen bedrijven met 

een jaarlijkse standaardopbrengst van minder dan 4 000 euro18. De dikke staart van deze 

zeer kleine landbouwbedrijven, die door hun omvang vaak moeite hebben om winstgevend 

te blijven, geeft een vertekend beeld. De inkomenssituatie van landbouwbedrijven van 

middelgrote omvang tussen 5 en 250 hectare, die volgens de Commissie 72 % van de 

rechtstreekse EU-steun ontvangen, is beter. 

23. Naast de aanpak van de levensstandaard voor de landbouwbevolking stelt de Commissie 

dat rechtstreekse betalingen ervoor zorgen dat in alle delen van de Unie 

landbouwactiviteiten plaatsvinden, ook in gebieden met natuurlijke beperkingen (die 

daarnaast ook inkomensbetalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid 

ontvangen); daaraan zijn een aantal uiteenlopende economische, ecologische en sociale 

voordelen verbonden, waaronder de verstrekking van collectieve goederen. De geldigheid 

van deze argumenten hangt af van de deugdelijkheid van de gegevens waarmee ze zijn 

onderbouwd. 

Gebrek aan duidelijkheid over de meerwaarde van de EU 

24. Een van de voorstellen van de Commissie is om de meerwaarde van de EU een 

kerndoelstelling voor al het toekomstige EU-beleid te maken19. De meerwaarde van de EU 

wordt doorgaans begrepen als extra resultaten die voortvloeien uit EU-maatregelen en die 

niet hadden kunnen worden behaald met ongecoördineerde maatregelen op nationaal, 

regionaal of lokaal niveau. Er is echter geen algemeen aanvaarde definitie van dit concept. 

Het bereiken van overeenstemming over een dergelijke definitie en het toepassen ervan 

                                                      

landbouwbedrijven, vooral in de vlees- en de groentesector, relatief klein zijn wat betreft 
oppervlakte in hectare. 

18 Deze twee categorieën van kleinste landbouwbedrijven (gemeten in fysieke en economische 
omvang) overlappen elkaar grotendeels. 

19 Reflection Paper on the Future of EU Finances, COM(2017) 358 van 28 juni 2017. 
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zouden ten goede komen aan het openbare debat en de besluitvorming over toekomstige 

EU-uitgaven. 

Reageren op langetermijntrends 

25. In het kader van de huidige regelingen wordt het voorstel voor het volgende meerjarig 

financieel kader (en voor alle belangrijke beleidsterreinen, waaronder het GLB) twee jaar 

voor de invoering van het kader opgesteld en worden betalingen voor meerjarige 

programma’s (zoals die in het kader van pijler 2 van het GLB) de eerste drie jaar van het 

volgende meerjarig financieel kader voortgezet. Dit betekent dat beleidsbesluiten betalingen 

bestrijken die tot twaalf jaar later worden gedaan. Daarom moet rekening worden gehouden 

met langetermijnontwikkelingen waarop het beleid van invloed zal zijn. 

De impact van het GLB op de billijkheid en de eengemaakte markt 

26. Het grootste deel van de rechtstreekse betalingen gaat naar de grootste 

landbouwbedrijven doordat deze betalingen gekoppeld zijn aan de bedrijfsoppervlakte 

(waarbij ongeveer 80 % van de steun door 20 % van de begunstigden wordt ontvangen). De 

tot dusver gebruikte herverdelingsmechanismen (bijvoorbeeld plafonnering en herverdeling 

van betalingen) hebben een beperkt effect gehad. De trend om de tarieven per hectare, 

zowel tussen (in het geval van de basisbetalingsregeling) als binnen lidstaten, te laten 

convergeren, kan leiden tot hogere betalingen aan sommige grotere landbouwbedrijven. 

Sommige lidstaten die de basisbetalingsregeling toepassen, hebben ook gebruikgemaakt van 

de mogelijkheid om hoge steunniveaus te handhaven als gevolg van subsidieniveaus in het 

verleden. Betalingsniveaus tussen lidstaten kunnen dan ook aanzienlijk uiteenlopen. De 

betalingen kunnen variëren van minder dan 100 euro tot meer dan 1 000 euro per hectare. 
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GLB-doelstellingen 

Wat in de mededeling van de Commissie over doelstellingen wordt gezegd: 

• De drie doelstellingen van het GLB zijn:  

o een “slimme en veerkrachtige” landbouwsector bevorderen; 

o milieuzorg en klimaatactie intensiveren en bijdragen aan de verwezenlijking 

van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU; 

o de sociaaleconomische structuur van plattelandsgebieden versterken. 

• Er is behoefte aan afstemming op de verbintenissen die in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs werden overeengekomen door de Conferentie 

van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. 

• Billijke bijdrage aan de EU-klimaat- en energiedoelstellingen van 2030. 

• De Commissie zal de strategische plannen voor het GLB beoordelen en goedkeuren 

met als doel het GLB maximaal te laten bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-

prioriteiten en doelstellingen en tot de klimaat- en energiedoelstellingen van de 

lidstaten. 

• Het GLB moet daarom richting geven aan de overgang naar een duurzamere 

landbouw. 

27. De uitleg die in de mededeling wordt gegeven aan de doelstellingen van het Verdrag in 

het kader van het GLB na 2020 is in grote lijnen in overeenstemming met de GLB-

doelstellingen voor de huidige periode (zie bijlage II). 

Onvoldoende duidelijkheid en specificiteit van doelstellingen 

28. Sommige GLB-maatregelen hebben onduidelijke doelstellingen. Zo ontbraken bij de 

doelstelling van de vergroeningsmaatregel die met de laatste GLB-hervorming werd 
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ingevoerd – de bevordering van de milieuprestaties van het GLB – specifieke streefdoelen 

voor de bijdrage van de maatregel aan milieu en klimaat. Doelstellingen moeten waar 

mogelijk worden gekwantificeerd – niet alleen wat betreft output, maar ook qua resultaten 

en impact20. 

Noodzaak van aansluiting op andere EU-doelstellingen 

29. EU-beleid bestrijkt veel verschillende vraagstukken, terreinen en sectoren. De GLB-

doelstellingen moeten afgestemd zijn op die van andere beleidsterreinen (waaronder 

cohesie, klimaatactie en milieubescherming). Voor zover relevant moet de bijdrage van het 

GLB aan de verwezenlijking van andere EU-doelstellingen worden beschreven. Dit betreft 

ook EU-doelstellingen in de vorm van bindende internationale verbintenissen21. 

30. Verschillende EU-beleidsterreinen kennen overlappende doelstellingen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot territoriaal evenwicht/cohesie, sociale inclusie en terugdringing van 

armoede. Het verbeteren van de complementariteit van het GLB met ander EU-beleid zou 

een positieve ontwikkeling zijn. Zo vonden we weinig aanwijzingen dat de doelstellingen van 

complementariteit van en synergie tussen de ESI-fondsen in de praktijk werden gebracht in 

de partnerschapsovereenkomsten (ingevoerd voor 2014-2020) en in de programma’s voor 

plattelandsontwikkeling. 

                                                      

20 Wereldbank (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”. 

21 Bijv. in het kader van de 21e Conferentie van de partijen (COP21), de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
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GLB-input 

Wat in de mededeling van de Commissie over input wordt gezegd: 

• Om niet vooruit te lopen op de uitkomst van het bredere debat dat momenteel 

wordt gevoerd over de toekomst van de EU-financiën, wordt in de mededeling niet 

ingegaan op de omvang van de GLB-begroting na 2020. 

• De mededeling legt geen duidelijk verband tussen toekomstige input en de 

beoordeling van prestaties. 

De toewijzing van middelen is onvoldoende gebaseerd op behoeften of de verwachte 

meerwaarde van de EU  

31. GLB-middelen worden aan de lidstaten toegewezen in de vorm van nationale 

“budgetten” die niet worden bepaald op basis van de behoeften van de lidstaten of 

verbintenissen om specifieke resultaten te behalen. In plaats daarvan moeten de lidstaten 

maatregelen voorstellen waaraan de vooraf vastgestelde “budgetten” worden besteed. Deze 

methode houdt een risico in voor de prestatiegerichtheid van de uitgaven. 

32. We merkten op dat in programma's voor plattelandsontwikkeling vaak geen 

overtuigende onderbouwing voor de toewijzing van middelen aan verschillende maatregelen 

en doelstellingen werd gegeven. Middelen kunnen worden toegewezen wanneer ze 

waarschijnlijk volledig zullen worden besteed en niet in gevallen waarin ze voorzien in 

essentiële behoeften en resultaten opleveren. Dit wijst op een bestedingscultuur in plaats 

van een prestatiecultuur. 

33. In de cofinancieringspercentages komen in het algemeen geen verschillen tot uitdrukking 

tussen het potentieel van verschillende maatregelen om EU-meerwaarde te bieden. De 

heroriëntatie van EU-middelen op maatregelen met de grootste EU-meerwaarde zou leiden 

tot een verbetering van het deugdelijk financieel beheer van het beleid. 



23 

 

34. De OESO22 omschrijft prestatiegericht begroten als begroten waarbij de toegewezen 

middelen worden gekoppeld aan meetbare resultaten. De Commissie stemde niet in met 

onze recente aanbeveling om het concept van een prestatiebegroting, waarbij elke stijging in 

middelen wordt gekoppeld aan een stijging in output of andere resultaten, toe te passen op 

de financiering van interventies op het gebied van het cohesiebeleid voor de periode na 

2020 voor zover dat passend is. De Commissie stelde weliswaar dat de EU-begroting een 

“prestatiebegroting” is die de mogelijkheid biedt om rekening te houden met 

prestatiegegevens tijdens het begrotingsproces, maar verklaarde in haar antwoorden dat ze 

de aanpak om toegewezen middelen expliciet te koppelen aan output of resultaten niet 

haalbaar voor of toepasbaar op de EU-begroting achtte. 

GLB-processen 

Wat in de mededeling van de Commissie over processen wordt gezegd: 

• Strategische plannen voor het GLB zullen interventies in zowel pijler 1 als pijler 2 

bestrijken zodat wordt gezorgd voor samenhang binnen het toekomstige GLB-beleid 

en voor aansluiting op ander beleid. 

• Het planningsproces moet eenvoudiger zijn dan bij de huidige programmering van 

plattelandsontwikkeling. 

• Gedetailleerde subsidiabiliteitscriteria en prescriptieve maatregelen op EU-niveau 

moeten worden geschrapt. 

• De rechtstreekse betalingen zullen hun doel beter bereiken indien zij worden 

vereenvoudigd en doelgerichter worden. 

• De toekenning van inkomenssteun aan landbouwers zal afhangen van hun inzet op 

het gebied van milieu- en klimaatvriendelijke praktijken, die het uitgangspunt zullen 

vormen voor meer ambitieuze vrijwillige praktijken. 

                                                      

22 OESO: Policy Brief March 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide. 
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• Er moet vaker gebruik worden gemaakt van innovatieve financiële instrumenten. 

• Er zal worden gezorgd voor meer complementariteit met andere EU-

beleidsterreinen voor plattelandsgebieden.  

Betere en snellere informatie nodig om kosteneffectieve GLB-instrumenten te ontwerpen 

35. GLB-instrumenten worden niet altijd ontworpen op basis van deugdelijk bewijs. Dit is 

deels te wijten aan het hardnekkige probleem van de EU-beleidscyclus, waarbij met de 

planning van een nieuwe programmeringsperiode wordt begonnen voordat er toereikende, 

relevante gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de uitgaven en de resultaten van 

eerdere perioden. Een gebrek aan voldoende gegevens (over uiteenlopende kwesties, zoals 

biodiversiteit en bodem, vraag naar kennis en advies of de levensstandaard van 

landbouwhuishoudens) en bijgevolg onzorgvuldige vaststelling van daadwerkelijke 

behoeften (zie de paragrafen 20-23) leiden tot een slechte gerichtheid van de steun. De 

Commissie heeft onlangs opdracht gegeven om uitgaven te evalueren, maar we hebben de 

methodologie nog niet gezien. 

36. Sommige GLB-maatregelen zijn onderhevig aan buitenkans- en verschuivingseffecten. 

Voor bepaalde subsidiabele activiteiten waarbij dit risico bijzonder hoog is, zouden financiële 

instrumenten als optie kunnen worden beschouwd. 

37. De EU heeft besloten om klimaatgerelateerde actie te financieren door klimaatactie te 

integreren of te “mainstreamen” in verschillende financiële instrumenten van de EU, 

waaronder het GLB. We constateerden echter dat op de gebieden landbouw en 

plattelandsontwikkeling geen sprake is geweest van een significante verschuiving in de 

richting van klimaatactie en dat niet alle potentiële mogelijkheden voor de financiering van 

klimaatgerelateerde actie volledig zijn verkend. 
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Bereiken van samenhang tussen het GLB en ander EU-beleid en tussen verschillende GLB-

instrumenten 

38. Van het GLB gaan soms tegenstrijdige signalen uit doordat maatregelen worden 

ondersteund waarvan de effecten onverenigbaar zijn. Zo stelt de OESO23 dat de potentiële 

impact van vergroening grotendeels teniet werd gedaan door de impact van vrijwillige 

gekoppelde steun. Bepaalde wisselwerkingen zijn niet duidelijk vastgesteld. Zo wordt 

inkomenssteun gekapitaliseerd in grondprijzen, waardoor de belemmeringen voor jonge 

landbouwers om een landbouwbedrijf te starten, groter worden gemaakt. Er wordt extra 

steun betaald aan jonge landbouwers, waardoor een aanzienlijk buitenkanseffect ontstaat 

met alle gevolgen van dien voor de waarde van grond. 

39. Momenteel worden de milieu- en klimaatdoelstellingen geïntegreerd in het GLB via 

vergroening en cross-compliance. De vergroeningsverplichtingen zijn in het algemeen echter 

weinig veeleisend en slechts van toepassing op een minderheid van de begunstigden. De 

cross-compliancevereisten zijn weliswaar van toepassing op de meeste GLB-begunstigden, 

maar het recht op GLB-steun hangt niet af van de inachtneming van de vereisten, en aan 

afzonderlijke landbouwers opgelegde sancties voor niet-naleving, die als percentage worden 

uitgedrukt, zijn meestal laag, hoewel de impact ervan bij brede toepassing aanzienlijk kan 

zijn. We hebben aanbevolen om de toegang tot rechtstreekse betalingen te laten afhangen 

van de naleving van een reeks basismilieu- en klimaatvereisten die de huidige cross-

compliance- en vergroeningsvoorschriften omvatten. 

40. Ook is een betere coördinatie met beleidsinstrumenten buiten het GLB nodig. Er is 

sprake van overlapping in de reikwijdte van projecten die uit het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling (pijler 2 van het GLB) worden gefinancierd en projecten die uit 

andere Europese structuur- en investeringsfondsen worden gefinancierd, met name het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Zo kunnen investeringen in hernieuwbare 

energie worden ondersteund in het kader van het Elfpo en verschillende andere fondsen.  

                                                      

23 OESO: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common 
Agricultural Policy 2014-20. 
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Vereenvoudiging is nodig, maar mag niet ten koste gaan van doeltreffendheid 

41. Eén voorbeeld van contraproductieve complexiteit vormen de programma's voor 

plattelandsontwikkeling, die vaak enkele honderden bladzijden lang zijn en gedetailleerde 

voorschriften voor bepaalde aspecten van de uitvoering bevatten, terwijl ze vaag zijn over de 

verwachte resultaten. Een ander voorbeeld zijn de overlappende vereisten van vergroening, 

de agromilieu- en klimaatmaatregel en, in mindere mate, cross-compliance. Een zekere mate 

van complexiteit kan echter noodzakelijk zijn om het beleid doeltreffend en doelmatig te 

maken. 

Er moet voldoende tijd zijn voor de uitrol van de volgende GLB-hervorming  

42. We hebben eerder aanbevolen dat de Commissie overlappingen van 

subsidiabiliteitsperioden moet voorkomen en de subsidiabiliteit zoveel mogelijk moet 

afstemmen op de programmeringsperiode en het meerjarig financieel kader op de perioden 

van de EU-strategieën. De uitvoering van de huidige programma's voor 

plattelandsontwikkeling begon laat, deels vanwege complexe regels en vanwege de tijd die 

de Commissie nodig had om volumineuze programmeringsdocumenten te evalueren en 

goed te keuren. 

GLB-output, uitkomsten en externe factoren  

Wat in de mededeling van de Commissie over output, uitkomsten en externe factoren 

wordt gezegd24: 

• De lidstaten moeten realistische en passende doelen nastreven. 

                                                      

24 In onze Handleiding doelmatigheidscontrole definiëren we output als hetgeen er is 
geproduceerd of bereikt met de aan een interventie toegewezen middelen. Uitkomsten zijn de 
veranderingen die voortvloeien uit de uitvoering van een interventie en hangen normaliter 
samen met de doelstellingen van deze interventie. Uitkomsten omvatten resultaten, dat wil 
zeggen onmiddellijke veranderingen die voor de directe doelgroep aan het einde van hun 
deelname aan een actie optreden, en impacts, dat wil zeggen sociaaleconomische gevolgen op 
langere termijn die na een bepaalde periode na afronding van een maatregel kunnen worden 
waargenomen en die ofwel de directe doelgroep van de actie betreffen, ofwel de indirecte 
doelgroep die buiten het kader van de maatregel valt. 
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• Het waarborgingsproces moet worden aangepast aan de vereisten van een 

resultaatgericht beleidsontwerp, waaronder de ontwikkeling en toepassing van 

degelijke en meetbare indicatoren en van een geloofwaardige monitoring en 

rapportage van prestaties. 

Noodzaak van een doeltreffend prestatiesysteem waarin output, resultaten, impact en 

doelstellingen zijn gekoppeld 

43. De Commissie heeft momenteel een complex en veelzijdig rapporteringskader met 

talrijke indicatoren. We hebben aanbevolen om het aantal indicatoren te verminderen zodat 

de aandacht kan worden gericht op die welke de doelmatigheid van de EU-begroting het 

best meten. 

44. De indicatoren verschaffen vaak geen informatie over hetgeen relevant is voor het 

beoordelen van beleidsresultaten en -impact. De “resultaatsindicatoren” die door de 

Commissie worden gebruikt, meten vaak geen resultaten, maar output (of in sommige 

gevallen input), en vaak ontbreekt er een duidelijk verband met EU-doelstellingen25. 

45. Ten aanzien van de vorige programmeringsperiode (2007-2013) concludeerden we dat 

de Commissie en de lidstaten niet voldoende hadden aangetoond wat er was bereikt met 

betrekking tot de beleidsdoelstellingen inzake plattelandsontwikkeling. We constateerden 

dat de doelstellingen onvoldoende duidelijk waren en dat ondanks de ondersteuning van de 

Commissie de lidstaten onvoldoende betrouwbare, consistente en relevante monitoring- en 

evaluatie-informatie hadden geproduceerd om de bereikte resultaten aan te tonen in het 

licht van de vastgestelde doelstellingen. 

46. De invoering van het huidige gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiesysteem was een 

stap voorwaarts, maar de informatie over de prestaties van het beleid is nog steeds 

onvolledig en soms onbetrouwbaar. In 2016 constateerde de dienst Interne Audit van de 

Commissie ernstige tekortkomingen in de vastgestelde doelstellingen, de gehanteerde 

                                                      

25 Wereldbank (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”. 
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indicatoren en de verzamelde gegevens, en merkte deze op dat dit afbreuk kan doen aan het 

vermogen van DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling om de prestaties van het GLB 

2014-2020 te monitoren, te evalueren en er verslag over uit te brengen. We hebben ook 

gemeld dat in de prestatiedocumenten van de Commissie de kwaliteit van de gebruikte 

gegevens niet altijd wordt beoordeeld26. 

De koppeling tussen de uitgegeven middelen en de verwezenlijking van overeengekomen 

prestatiestreefdoelen 

47. De gevolgen van ondermaatse prestaties zijn momenteel beperkt voor de lidstaten27. De 

prestatiereserve biedt weinig stimulans voor een grotere resultaatgerichtheid, want de 

evaluatie ervan is voornamelijk gebaseerd op uitgaven en output. We merkten echter op dat 

passende voorwaarden en een langere monitoringperiode de waarschijnlijkheid vergroten 

dat projecten nuttig zijn. 

Het beleid moet worden gemonitord en – zo nodig – aangepast 

48. Voor de periode 2014-2020 deden we de aanbeveling dat de Commissie en de lidstaten 

tijdige, relevante en betrouwbare gegevens verzamelen die nuttige informatie verschaffen 

over hetgeen er met de gefinancierde projecten en maatregelen is bereikt. Met deze 

informatie moeten er conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgegeven middelen, moeten er maatregelen en 

soorten projecten kunnen worden vastgesteld die de grootste bijdrage aan de EU-

doelstellingen leveren, en moet er een deugdelijke basis kunnen worden gelegd voor het 

verbeteren van het beheer van de maatregelen. 

                                                      

26 COM(2017) 497 final – IAS 2016 Annual Report. 

27 OESO: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results. 
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Verantwoording voor het GLB 

Wat in de mededeling van de Commissie over verantwoording wordt gezegd: 

Het waarborgingsproces moet worden aangepast aan de vereisten van een resultaatgericht 

beleidsontwerp, waaronder de ontwikkeling en toepassing van degelijke en meetbare 

indicatoren en van een geloofwaardige monitoring en rapportage van prestaties. 

49. In ons overzicht (“landscape review”) over EU-regelingen inzake verantwoording en 

controle van de overheidsfinanciën stelden we zes essentiële elementen vast voor een 

sterke verantwoordings-, transparantie- en controleketen: 

• een duidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden; 

• door het management geboden zekerheid over de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen en de gebruikmaking van middelen; 

• volledig democratisch toezicht; 

• terugkoppeling met het oog op corrigerende maatregelen/verbeteringen; 

• een sterk mandaat voor onafhankelijke externe controle van rekeningen, naleving en 

doelmatigheid; 

• uitvoering en follow-up van controleaanbevelingen. 

CRITERIA EN GEVOLGEN VOOR DE BEOORDELING VAN TOEKOMSTIG BELEID 

50. We juichen de ambitie van de Commissie toe om over te stappen op een op prestaties 

gebaseerd uitvoeringssysteem. Indien een dergelijk systeem goed wordt uitgevoerd, kan dit 

leiden tot een verbetering van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het GLB. Op 

basis van onze evaluatie formuleren we een reeks criteria voor de beoordeling van het 

toekomstige GLB (per fase van het “programme logic model”) en wijzen we op een aantal 

belangrijke uitdagingen die in het verschiet liggen. 
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Beoordeling van GLB-behoeften 

CRITERIA: 

1.1. Behoeften worden vastgesteld op basis van deugdelijk bewijs. 

1.2. De meerwaarde van het voorzien in deze behoeften op EU-niveau wordt 

aangetoond. 

1.3. Bij GLB-voorstellen wordt rekening gehouden met langetermijntrends. 

1.4. GLB-voorstellen zijn duidelijk over de impact ervan op de herverdeling. 

51. Een van de belangrijkste uitdagingen voor het succes van het volgende GLB is om met 

relevante en betrouwbare gegevens de behoeften vast te stellen waarin moet worden 

voorzien. Het besluit over de vraag in welke behoeften moet worden voorzien, moet 

gebaseerd zijn op een beoordeling van de potentiële EU-meerwaarde. 

52. Aangezien sommige GLB-betalingen nog twaalf jaar voortgezet worden nadat de 

beleidsvoorstellen zijn gepresenteerd, dient in deze voorstellen rekening te worden 

gehouden met langetermijntrends. Ten slotte is een goed werkende eengemaakte 

landbouwmarkt een belangrijk resultaat van het GLB. Om die reden en billijkheidshalve 

moeten in de GLB-voorstellen de herverdelingseffecten ervan tot in detail worden 

beschreven. 

Beoordeling van GLB-doelstellingen 

CRITERIA  

2.1. De GLB-doelstellingen van de EU worden duidelijk beschreven en de vastgestelde 

behoeften alsmede de langetermijnvisie voor het GLB komen er duidelijk in tot 

uitdrukking. 

2.2. De GLB-doelstellingen van de EU worden vertaald in gekwantificeerde streefdoelen op 

het niveau van impact en resultaten. 
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2.3. De GLB-doelstellingen van de EU zijn afgestemd op andere algemene en sectorale EU-

beleidsdoelstellingen en internationale verbintenissen28. 

53. De verwachte specifieke resultaten en impact van het beleid zullen in de toekomst, in de 

context van een op prestaties gebaseerd uitvoeringssysteem, nog een grotere uitdaging 

worden. De EU zal haar doelstellingen pas kunnen bereiken wanneer de lidstaten zich in hun 

strategische plannen verplichten tot voldoende ambitieuze en relevante 

prestatiestreefdoelen.  

Beoordeling van GLB-input 

CRITERIA: 

3.1. Middelen worden toegewezen op basis van een behoefteanalyse en verwachte 

resultaten. 

3.2. De middelen worden uitgegeven waar zij aanzienlijke EU-meerwaarde kunnen 

creëren. 

54. Het is een van de belangrijkste uitdagingen om een op prestaties gebaseerd 

uitvoeringssysteem te koppelen aan prestatiegericht begroten, waarbij de vastgestelde 

behoeften en de verwachte resultaten in de financiering tot uiting komen. Er moet een 

duidelijk vereiste zijn om deze beginselen toe te passen op de uitvoering van de strategische 

plannen voor het GLB.  

55. In de mededeling wordt niet ingegaan op cofinanciering. Momenteel bestaat er geen 

cofinanciering voor pijler 2. In het nieuwe uitvoeringssysteem zouden de twee pijlers in één 

strategisch plan worden gecombineerd. De vraag of er al dan niet sprake is van 

cofinanciering heeft een grote invloed op het gewicht van de verschillende stimulansen bij 

de uitvoering van het GLB. Het nieuwe uitvoeringssysteem kan niet worden beoordeeld 

zonder duidelijkheid te verschaffen over de mechanismen voor cofinanciering. In de EU-

                                                      

28 Bijv. in het kader van de 21e Conferentie van de partijen, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Wereldhandelsorganisatie. 
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cofinancieringspercentages moet de EU-meerwaarde van de verschillende soorten 

interventies en gebieden tot uitdrukking komen. 

Beoordeling van GLB-input 

CRITERIA: 

4.1. Het beleid wordt uitgevoerd door middel van kosteneffectieve instrumenten op basis 

van deugdelijk bewijs. 

4.2. Er is sprake van samenhang tussen het GLB en ander EU-beleid en tussen 

verschillende GLB-instrumenten. 

4.3. Uitvoeringsregels zijn eenvoudig en brengen de kosteneffectiviteit niet in gevaar. 

4.4. Er worden adequate regelingen voorgesteld voor de overgang naar een nieuw 

uitvoeringssysteem. 

56. In de mededeling wordt gepleit voor de voortzetting van rechtstreekse betalingen aan 

landbouwers en veel van de genoemde doelstellingen worden al met bestaande 

maatregelen nagestreefd. Het is dus waarschijnlijk dat de maatregelen die de lidstaten na 

2020 willen uitvoeren vergelijkbaar zullen zijn met de huidige maatregelen. 

57. De duidelijkheid en bredere kwaliteit van de strategische plannen voor het GLB zal van 

essentieel belang zijn voor het succes van het GLB na 2020. De kosteneffectiviteit van de 

instrumenten die de lidstaten zullen selecteren en/of ontwerpen, zal in deze plannen 

moeten worden aangetoond op basis van deugdelijk bewijs, waaronder wetenschappelijke 

bronnen en een inventaris van bestaande maatregelen. In strategische plannen voor het GLB 

moet worden uiteengezet hoe verschillende GLB-instrumenten elkaar zullen aanvullen en 

hoe ze op ander beleid dat van invloed is op plattelandsgebieden, zullen worden afgestemd. 

58. De Commissie en de lidstaten moeten ernaar streven om regels te vereenvoudigen en 

zich daarbij richten op wat essentieel is voor de prestaties.  

59. Er zal behoefte blijven aan enkele basisvoorschriften op EU-niveau. Indien rechtstreekse 

betalingen worden gehandhaafd, moeten de basisvereisten in de EU-wetgeving worden 

beschreven. EU-voorschriften moeten billijkheid en een gelijk speelveld waarborgen 

(waaronder regels inzake staatssteun en WTO-vereisten). 
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60. Het is ook van cruciaal belang om voldoende tijd in te plannen en adequate regelingen in 

te stellen voor de overgang naar een nieuw uitvoeringssysteem. 

Beoordeling van GLB-output, uitkomsten en externe factoren 

CRITERIA: 

5.1. Een doeltreffend prestatiesysteem koppelt de doelstellingen van beleid en de output, 

resultaten en impact ervan. 

5.2. Er is een duidelijk verband tussen uit de EU-begroting betaalde middelen en de 

verwezenlijking van de overeengekomen prestatiestreefdoelen. 

5.3. De prestaties van het beleid en relevante externe factoren worden gemonitord en het 

beleid wordt zo nodig bijgesteld. 

61. Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor op prestaties gebaseerde 

uitvoeringsmechanismen voor het GLB na 2020 om ervoor te zorgen dat de EU betaalt voor 

de output die relevant is voor EU-doelstellingen en die gerealiseerd is. Het verband tussen 

prestatiestreefdoelen van de lidstaten en EU-doelstellingen moet in strategische plannen 

voor het GLB worden aangetoond. De zekerheid over de werkelijk geleverde output en 

resultaten moet uit twee bronnen komen: 

• deugdelijke beheer- en controlesystemen die ten grondslag liggen aan de rapportage 

over de prestaties van het beheer, waarin meer gebruik wordt gemaakt van moderne 

technologieën voor controles in realtime; 

• onafhankelijke externe controles. 

62. Wil het GLB na 2020 op prestaties gebaseerd beleid zijn, dan moet er een duidelijke 

koppeling bestaan tussen de behaalde resultaten en de ontvangen financiële steun. 

Dergelijke regelingen zouden kunnen worden toegepast op zowel de verhouding tussen de 

Commissie en de lidstaten als, voor zover haalbaar, de verhouding tussen de lidstaten en 

afzonderlijke landbouwbedrijven of projecten. 

63. Om te zorgen voor deugdelijk financieel beheer, hebben de Commissie en de lidstaten 

tijdige informatie nodig over de vraag of met de maatregelen de beleidsdoelstellingen op 
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efficiënte wijze kunnen worden verwezenlijkt. Deze informatie moet worden gebruikt om 

het beleid en de uitgaven waar nodig aan te passen. 

Zorgen voor verantwoording 

CRITERIA: 

6.1. Er is sprake van een sterke verantwoordings- en controleketen. 

64. De aard van de veranderde rol van de lidstaten en de Commissie wordt niet 

gespecificeerd in de mededeling en zal moeten worden verduidelijkt in het 

wetgevingsvoorstel. In het document wordt weliswaar gesproken over een grotere rol voor 

de lidstaten, maar krijgt de Commissie een essentiële rol toebedeeld bij de goedkeuring van 

de strategische plannen voor het GLB van de lidstaten “met als doel het GLB maximaal te 

laten bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-prioriteiten en doelstellingen en van de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de lidstaten”. 

65. De invoering van een nieuw uitvoeringssysteem moet gebaseerd zijn op de sterkere 

elementen van de huidige governancestructuren, met inbegrip van controlesystemen (zoals 

het LPIS). 

66. Zekerheid over de prestaties van EU-maatregelen zal centraal staan in het nieuwe 

uitvoeringssysteem. Om deugdelijk financieel beheer te waarborgen dient niet alleen 

zekerheid te worden verkregen over de doeltreffendheid, maar ook over de doelmatigheid 

en zuinigheid van de EU-uitgaven. Tegelijkertijd moet de wettigheid en regelmatigheid van 

de EU-uitgaven worden gewaarborgd. 
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BIJLAGE I – LIJST VAN ERK-PUBLICATIES WAARMEE DIT BRIEFINGDOCUMENT IS 

ONDERBOUWD 

Jaarverslagen 

Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 

2016 

Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 

2015 

Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 

2014 

Speciale verslagen 

Nr. 10/2018: De basisbetalingsregeling voor landbouwers – operationeel op de rails, maar 

beperkte impact op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de convergentie van steunniveaus 

Nr. 5/2018: Hernieuwbare energie voor duurzame plattelandsontwikkeling: aanzienlijke 

synergieën mogelijk, waarvan de meeste echter niet zijn gerealiseerd 

Nr. 21/2017: Vergroening: een complexere inkomenssteunregeling, die vanuit 

milieuoogpunt nog niet doeltreffend is 

Nr. 16/2017: Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en 

meer aandacht voor resultaten 

Nr. 15/2017: Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: innovatieve, maar 

vooralsnog geen doeltreffende instrumenten 

Nr. 10/2017: EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter worden toegewezen om 

doeltreffende generatievernieuwing te bevorderen 

Nr. 2/2017: De onderhandelingen van de Commissie over de partnerschapsovereenkomsten 

en programma's op cohesiegebied voor de periode 2014-2020: doelgerichtere uitgaven voor 

prioriteiten van Europa 2020, maar steeds complexere regelingen voor prestatiemeting 
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Nr. 36/2016: Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de programma’s 

2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling 

Nr. 34/2016: De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de 

hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren 

Nr. 31/2016: Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden: er 

wordt ambitieus aan gewerkt, maar het risico dat het doel niet wordt gehaald, blijft groot 

Nr. 26/2016: Het blijft een uitdaging om cross-compliance doeltreffender en eenvoudiger te 

maken 

Nr. 19/2016: Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten – lessen die uit 

de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken 

Nr. 3/2016: Bestrijding van eutrofiëring in de Oostzee: meer en doeltreffender maatregelen 

nodig 

Nr. 1/2016: Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de 

inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens? 

Nr. 25/2015: EU-steun voor plattelandsinfrastructuur: potentieel om aanzienlijk grotere 

kosteneffectiviteit te bereiken 

Nr. 23/2015: Waterkwaliteit in het Donaubekken: vooruitgang in de uitvoering van de 

kaderrichtlijn water, maar nog wel een lange weg te gaan 

Nr. 20/2015: De kosteneffectiviteit van EU-steun inzake plattelandsontwikkeling voor niet-

productieve investeringen in de landbouw 

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 

Nr. 5/2015: Zijn financiële instrumenten een succesvol en veelbelovend instrument op het 

gebied van plattelandsontwikkeling? 
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Nr. 23/2014: Fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en 

hoe worden ze aangepakt? 

Nr. 4/2014: Integratie van doelstellingen van het EU-waterbeleid in het GLB: een gedeeltelijk 

succes 

Nr. 12/2013: Kunnen de Commissie en de lidstaten aantonen dat het aan 

plattelandsontwikkelingsbeleid toegewezen EU-budget goed besteed is? 

Nr. 10/2013: Gemeenschappelijk landbouwbeleid: is de specifieke steun die in het kader van 

artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wordt verleend, goed opgezet en 

wordt deze goed uitgevoerd? 

Nr. 8/2013: Steun voor de verbetering van de economische waarde van bossen uit het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

Nr. 6/2013: Hebben de lidstaten en de Commissie ervoor gezorgd dat de maatregelen ter 

diversificatie van de plattelandseconomie kosteneffectief waren? 

Nr. 1/2013: Was de EU-steun aan de voedselverwerkende industrie doeltreffend en 

doelmatig in het verhogen van de toegevoegde waarde van landbouwproducten? 

Nr. 8/2012: Steunverlening richten op de modernisering van landbouwbedrijven  

Nr. 7/2011: Is agromilieusteun goed opgezet en beheerd? 

Andere documenten 

Briefingdocument: De toekomst van de EU-financiën: hervorming van de werking van de EU-

begroting (2018) 

Overzicht (“landscape review”): EU-maatregelen op het gebied van energie en 

klimaatverandering (2017) 

Briefingdocument: De EU-begroting: tijd voor hervormingen? Een briefingdocument over de 

tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2014-2020 (2016) 



4 

 

Overzicht (“landscape review”): De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht 

(“landscape review”) van de risico's voor het financiële beheer van de EU-begroting (2014) 

Overzicht (“landscape review”): Hiaten, overlappingen en uitdagingen: een 

landschapsoverzicht van EU-regelingen inzake verantwoording en controle van de 

overheidsfinanciën (2014)
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BIJLAGE II – GLB-DOELSTELLINGEN IN HET VERDRAG  

 

GLB-doelstellingen in het Verdrag (art. 39 
VWEU):

• de productiviteit van de landbouw te 
doen toenemen door de technische 
vooruitgang te bevorderen en door 
zowel de rationele ontwikkeling van de 
landbouwproductie als een optimaal 
gebruik van de productiefactoren, met 
name de arbeidskrachten, te 
verzekeren;

• aldus de landbouwbevolking een 
redelijke levensstandaard te 
verzekeren, met name door de 
verhoging van het hoofdelijk inkomen 
van hen die in de landbouw werkzaam 
zijn;

• de markten te stabiliseren;

• de voorziening veilig te stellen;

• redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers te verzekeren.

Relevante horizontale 
doelstellingen van het 
Verdrag:

• de bevordering van een 
hoog niveau van 
werkgelegenheid 
(artikel 9), 

• milieubescherming met 
het oog op het bevorderen 
van duurzame 
ontwikkeling (artikel 11), 

• consumentenbescherming 
(artikel 12) en vereisten op 
het gebied van 
dierenwelzijn (artikel 13) 

• volksgezondheid (artikel 
168, lid 1) en 

• economische, sociale en 
territoriale samenhang (de 
artikelen 174-178).

GLB-doelstellingen voor 2014-2020 (art. 110, lid 2, van V1306/2013):
• rendabele voedselproductie, met de klemtoon op landbouwinkomen, 

productiviteit van de landbouw en prijsstabiliteit; 
• duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met de 

klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water; en 
• evenwichtige territoriale ontwikkeling, met de klemtoon op werkgelegenheid 

op het platteland, groei en armoede in plattelandsgebieden.

GLB-doelstellingen voor de hervorming na 2020 (uit de mededeling van de 
Commissie over de toekomst van voeding en landbouw):
• een slimme en veerkrachtige landbouwsector bevorderen;
• milieuzorg en klimaatactie intensiveren en bijdragen aan de verwezenlijking 

van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU;
• de sociaaleconomische structuur van plattelandsgebieden versterken.
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