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Basisbetalingsregeling voor landbouwers kent inherente 
beperkingen, aldus EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer kent de basisbetalingsregeling (BBR) voor 
landbouwers, die in 2015 werd ingevoerd in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van 2013, inherente beperkingen. De controleurs concludeerden dat de regeling 
operationeel op de rails staat, maar dat de impact ervan op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de 
convergentie van steunniveaus beperkt is. 

De BBR heeft als doel landbouwers basisinkomenssteun te verlenen en bij te dragen tot een rendabele 
voedselproductie in de EU, zonder productiebeslissingen te verstoren. Met een jaarlijkse uitgave van circa 
18 miljard euro, toegekend aan ongeveer 4 miljoen landbouwers, is het de grootste inkomenssteunregeling 
voor landbouwers in de EU. 

Vereenvoudiging was een leidend beginsel van de hervorming van 2013. De complexe regels inzake de BBR 
en subsidiabele grond bevatten echter tal van opties en uitzonderingen, aldus de controleurs. De door de 
lidstaten gekozen opties leidden soms tot meer complexiteit, verhoogden de administratieve lasten voor 
de nationale overheden en stelden sommige landbouwers in staat uitzonderlijke winsten te realiseren. 

Bij de hervorming werden de categorieën landbouwgrond waarvoor steun wordt betaald uitgebreid, omdat 
de lidstaten verschillende benaderingen volgden wat betreft de definitie van kernbegrippen als 
“landbouwgrond” en “landbouwactiviteit” teneinde de steun beter te richten op “actieve” landbouwers. 
Dit kon echter ook leiden tot aanzienlijke uitvoeringsproblemen. De keuzes van de lidstaten hebben ook 
een belangrijke impact gehad op de mate van herverdeling van de steun, en in sommige gevallen konden 
landbouwers bijzonder hoge steunniveaus handhaven als gevolg van eerdere subsidieniveaus. Volgens de 
controleurs is de BBR een regeling die hoofdzakelijk betrekking heeft op arealen en niet zozeer op 
inkomen, met als gevolg dat grotere landbouwbedrijven erdoor worden bevoordeeld.  

“De basisbetalingsregeling is een belangrijke bron van inkomsten voor veel landbouwers, maar kent 
inherente beperkingen”, aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk 
is voor het verslag. “In de regeling wordt geen rekening gehouden met marktomstandigheden, het gebruik 
van de landbouwgrond of de individuele omstandigheden van het landbouwbedrijf, en zij is niet gebaseerd 
op een analyse van de algemene inkomenssituatie van landbouwers”. 

Controlesystemen in de bezochte lidstaten verminderden het risico van onjuiste berekening in hoge mate 
en betalingen vertoonden over het algemeen geen materiële fouten. In sommige gevallen waren de 
waarden van de rechten echter onjuist, slechts voorlopig berekend of gebaseerd op schattingen. De 
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Commissie heeft de lidstaten uitgebreide richtsnoeren verstrekt, maar zij kon er niet altijd voor zorgen dat 
de regels consistent werden toegepast; ook ontbrak er belangrijke monitoringinformatie. 

Voor de huidige BBR-regeling (van toepassing tot 2020) doen de controleurs een aantal aanbevelingen aan 
de Commissie betreffende de toewijzing en berekening van BBR-rechten, de aanpak van essentiële 
controles van de nationale betaalorganen, de systemen van de Commissie voor de verspreiding van 
informatie onder de lidstaten, en de rol van nationale certificerende instanties. 

Voor de periode na 2020 bevelen ze de Commissie aan de factoren te analyseren die van invloed zijn op 
het inkomen van alle groepen landbouwers, alsmede hun behoeften aan inkomenssteun en de waarde van 
de collectieve goederen die landbouwers leveren. Zij dient de voorgestelde maatregelen van meet af aan 
te koppelen aan passende operationele doelstellingen en uitgangswaarden waarmee de prestaties kunnen 
worden vergeleken. 

Noot voor de redactie 

De BBR wordt toegepast in België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, 
Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk. De overige lidstaten, die in 2004 of 2007 tot de EU zijn toegetreden, passen een soortgelijke 
maar tijdelijke regeling toe, de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB).  

Speciaal verslag nr. 10/2018 “De basisbetalingsregeling voor landbouwers – operationeel op de rails, maar 
beperkte impact op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de convergentie van steunniveaus” is in 23 EU-
talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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