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Bestuurlijke boodschap 

 
Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de Europese steun voor 
plattelandsontwikkeling. Het heeft vastgesteld dat Vlaanderen in de aan-
loop van het programma problemen ondervond om de beschikbare kre-
dieten volledig te gebruiken. 
 
Uit een doorgedreven onderzoek van de investerings- en vestigings-
steun bleek dat die steun bij de landbouwsector goed bekend is en in-
tensief wordt gebruikt. De Vlaamse rapportering over de Europese geld-
stroom is voldoende transparant. 
 
Een uitgeschreven procedurehandleiding en regelmatig overleg tussen 
de centrale directie en de dossierbehandelaars dragen bij tot een kwali-
teitsvolle interne beheersing. Niettemin rijzen problemen met de soms 
langdurige behandelingstermijn en de opvolging van de toekennings-
voorwaarden.  
 
In omzendbrieven en bijlagen bij de Vlaamse besluiten wordt de regel-
geving in sommige gevallen extensief geïnterpreteerd. 
 
Het Rekenhof beveelt aan dat de regelgeving inzake investerings- en 
vestigingssteun in bepaalde gevallen wordt verfijnd met het oog op een 
sluitende juridische basis. De administratie dient initiatieven te nemen 
om de dossiers beter op te volgen en de doorlooptijd in de buitendien-
sten te beperken.  
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Samenvatting 

 
Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de Europese steun voor 
plattelandsontwikkeling. Het heeft zijn audit beperkt tot de investerings- 
en vestigingssteun aan landbouwbedrijven, de steun die financieel het 
zwaarst weegt in het plattelandsbeleid. 
 
Europees programma voor plattelandsontwikkeling 
 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid evolueerde naar twee pijlers. 
De eerste pijler omvat het traditionele landbouwbeleid, dat bestaat uit 
maatregelen voor marktondersteuning in de vorm van een bedrijfstoe-
slag. De tweede pijler omvat het plattelandsbeleid, inclusief het land-
bouwstructuurbeleid. 
 
De Europese Raad legde in 1999 in verordening 1257/1999 de hoofdlij-
nen vast van het Europese plattelandsbeleid voor de periode 2000-
2006. Naast milieu- en sociale maatregelen wordt sterk de nadruk ge-
legd op de economische rendabiliteit van de landbouw en de verhoging 
van het concurrentievermogen. Investerings- en vestigingssteun vormen 
de belangrijkste instrumenten van het plattelandsbeleid. De investe-
ringssteun is voor bestaande bedrijven die willen moderniseren of zich 
op een duurzame of gediversifieerde landbouw willen richten. De vesti-
gingssteun is bedoeld voor jonge landbouwers die een bedrijf willen star-
ten. 
 
In het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 werd beslist dat de Eu-
ropese Unie voor de periode 2000-2006 ongeveer 4,3 miljard EUR per 
jaar zou uittrekken voor plattelandsontwikkeling. België kreeg een enve-
loppe van 379 miljoen EUR toegewezen voor de volledige periode. Dat 
bedrag werd verdeeld onder de gewesten en de federale staat.  
 
Uit het onderzoek bleek dat Vlaanderen voor de periode 2000-2006 193 
miljoen EUR heeft ontvangen van de Europese Unie. Investerings- en 
vestigingssteun waren samen goed voor ongeveer 45% van die Europe-
se cofinanciering. Vlaanderen kon nochtans oorspronkelijk over een 
enveloppe van ongeveer 214 miljoen EUR beschikken. De onderbenut-
ting van de begrotingskredieten deed zich vooral voor in 2001 en had als 
bijkomend gevolg dat de Europese Commissie 3,3 miljoen EUR inhield 
op de voorschotten die Vlaanderen kreeg. 
 
Vlaams plattelandsprogramma 2000-2006 
 
Om van de plattelandssteun te genieten, moest Vlaanderen een pro-
gramma opstellen voor de periode 2000-2006. Verschillende diensten 
hebben samengewerkt om een programmeringsdocument op te stellen. 
De eindversie werd op 6 oktober 2000 door de Europese Commissie 
goedgekeurd, terwijl de programmaperiode al op 1 januari 2000 in wer-
king was getreden. Naast een eventuele verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse administratie speelden ook de laattijdige instructies van de 
Europese Commissie en het noodzakelijk overleg tussen de gewesten 
en de federale overheid een rol in die laattijdige goedkeuring. 

Stuk 37-C (�007-�008) – Nr. 1 6



 
Zowel de investerings- als de vestigingssteun kan de vorm aannemen 
van een kapitaalpremie of een rentesubsidie, naargelang de financiering 
met eigen middelen of met een bankkrediet gebeurt. De Europese Unie 
financiert 25% van de investeringssteun die Vlaanderen uitbetaalt en 
50% van de vestigingssteun. 
 
Op basis van het programmeringsdocument moest de Vlaamse Rege-
ring haar regelgeving opstellen om het programma uit te voeren. Voor 
de investerings- en vestigingssteun zijn de basisteksten het besluit van 
de Vlaamse Regering van 24 november 2000 en het ministerieel besluit 
van dezelfde datum betreffende steun aan de investeringen en aan de 
installatie in de landbouw.  
 
Vlaanderen kent de investerings- en vestigingssteun toe langs het 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De afdeling Structuur en 
Investeringen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij staat in 
voor het beheer van het VLIF. De uitbetaling van de steun met Europese 
cofinanciering verloopt langs het Vlaams betaalorgaan. Het VLIF stort 
zijn deel door naar het Vlaams betaalorgaan, dat de volledige subsidie 
aan de landbouwer betaalt (of aan de bank in geval van een rentesubsi-
die). Vervolgens vordert het Vlaams betaalorgaan het gedeelte Europe-
se cofinanciering terug van het EOGFL, het Europese begrotingsfonds. 
De opvolging van het programma is in handen van een management-
comité. 
 
Bekendheid en uitvoerbaarheid van de subsidieregeling 
 
Uit de ruime waaier aan informatiekanalen (website, informatiecampag-
nes, vakpers, gespecialiseerde boekhoudkantoren) en de ruim 4000 
nieuwe aanvragen per jaar bij het VLIF kan worden afgeleid dat de in-
vesterings- en vestigingssteun in de landbouwsector in ruime mate be-
kend is en dat de toepassing ervan op het terrein geen grote problemen 
stelt. 
 
Minder positief is dat het besluit van de Vlaamse Regering van 
24 november 2000 en het ministerieel besluit van dezelfde datum met 
terugwerkende kracht in werking zijn getreden op 1 januari 2000. Ook bij 
de latere wijzigingsbesluiten is er sprake van terugwerkende kracht. Die 
laattijdige besluitvorming schept rechtsonzekerheid en is niet bevorder-
lijk voor een transparante communicatie met de sector.  
 
Interne beheersing van de subsidiëringscyclus 
 
De afdeling Structuur en Investeringen van het Agentschap voor Land-
bouw en Visserij bestaat uit een hoofdbestuur en vijf provinciale buiten-
diensten. Sterke punten van het internebeheersingssysteem zijn het 
uitgeschreven stappenplan voor de dossierbehandeling en de afspraken 
over de toepassing van de regelgeving. Het regelmatige overleg en de 
geschreven richtsnoeren dragen bij tot een gelijke behandeling van de 
steunaanvragen door de buitendiensten. Het principe van functieschei-
ding tussen dossierbehandelaar en controleur wordt zoveel mogelijk 
gerespecteerd.  
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Het VLIF organiseert zelf een opvolgingscontrole van 1% van de lopen-
de nieuwe dossiers, waarbij de ingenieurs van de buitendiensten contro-
leren of de steunvoorwaarden werden nageleefd. Daarnaast controleert 
de dienst Interne Kwaliteitsbewaking van het agentschap jaarlijks 5% 
van de dossiers. De resultaten van beide controles worden een- of 
tweemaal per jaar tijdens de opvolgingscommissie Audit besproken. De 
interne auditdienst bij het Vlaams betaalorgaan staat in voor de interne 
audit van de bedrijfsprocessen die zijn gerelateerd aan het beheer van 
de steunmaatregelen. 
 
Bij sommige buitendiensten is de behandelingstermijn van de steunaan-
vragen problematisch lang, waardoor het risico bestaat dat de begun-
stigde van een rentesubsidie in financiële problemen komt. Soms prefi-
nancieren de kredietinstellingen in dat geval de rentesubsidie, hoewel 
dat geen verplichting is. 
 
De buitendiensten controleren niet systematisch of de begunstigden 
blijven voldoen aan de steunvoorwaarden. In principe moet de betrokken 
landbouwer, en in geval van rentetoelage eveneens de bank, relevante 
wijzingen zoals de stopzetting van het bedrijf melden. Dat gebeurt niet 
altijd en de sanctiemogelijkheden zijn beperkt. Bedragen die door toe-
doen van de begunstigde ten onrechte werden betaald, worden zonder 
rente teruggevorderd. 
 
Het risico dat dezelfde investeringen langs verschillende kanalen wor-
den gesubsidieerd, is niet volledig afgedekt. 
 
Toekenning van de investerings- en vestigingssteun 
 
Om de rechtmatigheid van de steuntoekenning te evalueren, heeft het 
Rekenhof de regelgeving onderzocht en langs een representatieve 
steekproef van dossiers de toepassing ervan getoetst.  
 
Het Rekenhof heeft enkele onjuistheden vastgesteld in de regelgeving. 
De Vlaamse regelgeving stelt ten onrechte dat voor de waarborg aan de 
landbouwers Europese cofinanciering bestaat. Verder beschouwen de 
bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering de tweede fase van 
een bedrijfsovername en de overname van een tweede bedrijf als subsi-
diabele investeringen, wat noch in de Vlaamse, noch in de Europese 
regelgeving steun vindt. Enkele omzendbrieven scheppen nieuwe rech-
ten zonder dat daarvoor een juridische basis bestaat. Zo wordt een 
landbouwer die slechts een klein steunbedrag vraagt bij omzendbrief 
vrijgesteld van de verplichting een economische boekhouding bij te hou-
den. 
 
Daarnaast is de toepassing van de regelgeving weinig transparant. Uit 
de dossiers blijkt niet duidelijk hoe de dossierbehandelaars de arbeids-
tijd en het inkomen precies vaststellen. Bovendien interpreteert de ad-
ministratie inkomen als arbeidsinkomen, hoewel de regelgeving dat niet 
stipuleert, en vraagt zij niet systematisch de belastingaangifte op om dit 
inkomen te kennen. Ook zijn sommige bijkomende criteria om het aantal 
volle arbeidskrachten op een bedrijf te bepalen, niet formeel vastgesteld. 
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Verder houden de dossierbehandelaars weinig rekening met de gege-
vens van de informatiefiche en geven ze niet aan waarom ze van de 
vermelde gegevens afwijken bij de begrotingsopmaak. Voor roerende 
investeringen bestaat geen evaluatiesysteem, hoewel de Europese 
Commissie dat aanbeveelt om overschattingen te voorkomen. 
 
Financiële stromen 
 
De Vlaamse overheid heeft in de periode 2000-2006 jaarlijks de nodige 
gegevens bezorgd over de aanwending van de EU-middelen. Ze be-
zorgde bijvoorbeeld de jaarrekeningen vergezeld van de gegevens die 
nodig zijn voor de goedkeuring ervan, alsook van een verklaring dat de 
ingediende rekeningen van de uitgaven waarheidsgetrouw, volledig en 
nauwkeurig zijn. Daarnaast heeft de dienst Interne Audit van het Vlaams 
betaalorgaan de betalingen van het EOFGL, afdeling Garantie, bij dit 
betaalorgaan gecontroleerd.  
 
Het Rekenhof heeft bij de dossiercontrole wel vastgesteld dat de door-
looptijd van de betalingscyclus sterk verschilde van dossier tot dossier 
en dat zich niet zelden vrij grote tijdsintervallen voordeden. Zo geeft de 
steekproef van 100 dossiers voor de tijd tussen de steunbeslissing en 
de notificatie ervan aan de begunstigde een gemiddelde van 51 dagen, 
met een drietal uitschieters die het dubbele overschrijden. Voor het 
tweede deel van de betalingscyclus, gaande van de afsluiting van de 
factuurcontrole tot de effectieve uitbetaling, bevinden de gemiddelde 
waarden zich binnen aanvaardbare grenzen. 
 
Evaluatie van het programma 
 
De Europese Unie legt een evaluatie ex ante, midterm en ex post op. 
Vlaanderen liet al twee van de drie evaluaties uitvoeren door onafhanke-
lijke evaluatoren. Voor de eindevaluatie heeft het nog tijd tot 2008. Het 
managementcomité zorgt voor de vereiste voortgangsverslagen. Het 
door de Vlaamse Regering opgerichte comité van toezicht moet erover 
waken dat de nodige voorzieningen worden getroffen om de hoge kwali-
teit en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het programma te waar-
borgen.  
 
Programmaperiode 2007-2013 
 
In de nieuwe programmaperiode zal de Europese Unie ongeveer 70 
miljard EUR uitgeven aan plattelandsontwikkeling. Na afspraken tussen 
de gewesten zijn 224 miljoen EUR daarvan bestemd voor Vlaanderen. 
Investerings- en vestigingssteun zijn ook in het nieuwe programma goed 
voor 44% daarvan. Het EOGFL, dat meer dan 40 jaar de financiële spil 
was van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werd afgeschaft en 
vervangen door twee fondsen: het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO). Uit dit laatste fonds zal voortaan het Europese plattelandsbe-
leid worden gefinancierd. 
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Het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 
2007-2013 is al bij de Commissie ingediend en zal vermoedelijk midden 
november 2007 worden goedgekeurd.  
 
Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse minister van Landbouw en Plattelandsbeleid ging in zijn 
antwoord van 7 december 2007 akkoord met de vaststellingen en de 
algemene conclusie van het Rekenhof. Hij citeerde een aantal positieve 
punten uit het verslag, maar onderschreef ook de onvolkomenheden en 
onjuistheden die het Rekenhof vaststelde. De minister beloofde met de 
aanbevelingen rekening te houden, wat volgens hem moet leiden tot de 
versterking van het VLIF als belangrijkste instrument bij de uitvoering 
van het Vlaamse plattelandsprogramma. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Publicatiebeleid van het Rekenhof 

Het financiële management van de EU-gelden vormt een belangrijk 
aandachtspunt van de werkgroep van EU-rekenkamers (waaronder het 
Belgische Rekenhof) en de Europese Rekenkamer . In dit kader onder-
zoekt het Rekenhof sinds 2005 elk jaar een specifiek Europees thema, 

pliciteren en een totaalbeeld van de EU-gelden op Vlaams niveau tot 
stand te brengen. 
 
Eind 2005 publiceerde het Rekenhof een eerste EU-verslag: De Euro-
pese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning 2 . Het gaf een 
overzicht van de institutionele organisatie van de EU en het financiële 
management van de structuurfondsen in Vlaanderen. In 2006 onder-
zocht het Rekenhof de communautaire actieprogramma’s Leonardo da 
Vinci (beroepsopleiding), Socrates (onderwijs) en Jeugd. Het Vlaams 

3

december 2007 in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap 
en Innovatie. 
 
In 2007 heeft het Rekenhof ervoor gekozen de Europese steun voor de 
plattelandsontwikkeling te onderzoeken. Het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid is een van de oudste en meest geïntegreerde beleidsdomei-
nen van de Europese Unie. Het is gebaseerd op de artikelen 32 tot 38 
van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het be-
leid evolueerde naar twee pijlers: enerzijds het traditionele landbouwbe-
leid dat bestaat uit maatregelen voor marktondersteuning(4) en ander-
zijds de plattelandsontwikkeling. In tegenstelling tot de marktondersteu-
ning uit de eerste pijler die volledig door de Europese Unie wordt gedra-
gen, is voor de plattelandsontwikkelingsprogramma’s slechts voorzien in 
een Europese cofinanciering aan de lidstaten. Omdat de programma’s 
zeer uitgebreid en divers zijn, heeft het Rekenhof zijn audit beperkt tot 
de investerings- en vestigingssteun aan landbouwbedrijven, de steun die 
financieel het zwaarst weegt in het plattelandsbeleid. 
 
In deze audit onderzocht het Rekenhof of Vlaanderen zijn subsidiaire 
bevoegdheid voor de investeringssteun in het kader van het Europese 
plattelandsprogramma 2000-2006 op een rechtmatige en een doelmati-
ge manier heeft ingevuld en uitgevoerd. Dit slaat op de voorbereidende 
fase (opstelling van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikke-

 
 
                                                 
1  Working Group on National SAI Reports on EU Financial Management. 
2  Stuk 37-A (2005-2006) – Nr. 1, 5 januari 2006. 
3  Stuk 37-C (2006-2007) – Nr. 1, 8 februari 2007. 
4  Vroeger vooral minimumprijsgarantie voor landbouwproducten, nu een 

bedrijfstoeslag. 
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Parlement ontving het verslag op 8 februari 2007( ) en besprak het op 6 

1

zodat het op termijn mogelijk wordt financiële managementtrends te ex-

( )

( )



ling), de beslissingsdossiers, de betalingsdossiers, de rapportering en 
de evaluatie. Ook heeft het Rekenhof onderzocht of de beschikbare Eu-
ropese middelen optimaal werden benut. 
 
De gehanteerde normen zijn de Europese en Vlaamse regelgeving inza-
ke het plattelandsbeleid in het algemeen en de investeringssteun in de 
landbouw in het bijzonder, de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur en de normen inzake interne controle.  
 
Interviews met ambtenaren van het departement Landbouw en Visserij 
en van het Agentschap voor Landbouw en Visserij verhoogden het in-
zicht in de materie. Het Rekenhof onderzocht bovendien een represen-
tatieve steekproef van dossiers, in de meeste gevallen op de buiten-
diensten van het agentschap.  
 
Op 7 februari 2007 heeft het Rekenhof het onderzoek aangekondigd. Op 
18 september 2007 bezorgde het Rekenhof het voorontwerp van verslag 
aan de secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij 
en aan de administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij om hen de mogelijkheid te geven te reageren op de onder-
zoeksresultaten. De administrateur-generaal van het agentschap ant-
woordde op 15 oktober 2007. De secretaris-generaal van het depar-
tement had geen opmerkingen bij het verslag. Het ontwerpverslag werd 
op 13 november 2007 voorgelegd aan de Vlaamse minister van Land-
bouw en Plattelandsbeleid, die op 7 december 2007 heeft gereageerd. 
Zijn antwoord is integraal opgenomen als bijlage 3 bij dit verslag. 
 

1.2 Beleidsontwikkelingen in de EU 

1.2.1 Europese Commissie 

 
Transparantie 
 
In aansluiting op de verbintenis in het Groenboek(5) over transparantie, 
schrijft het herziene Financieel Reglement van 13 december 2006(6) 
voor dat de lidstaten voor alle programma’s met gedeeld beheer de be-
gunstigden van EU-gelden bekend dienen te maken. De Europese 

 
 
                                                 
5  Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM (2006) 194 defini-

tief, Groenboek Europees Transparantie-Initiatief, 3 mei 2006. 
6  Artikelen 30, derde lid, en 53ter van Verordening (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Re-
glement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Ge-
meenschappen, gewijzigd door Verordening (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 
van de Raad van 13 december 2006. 
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Commissie zal daartoe een centrale portaalsite creëren met links naar 
de betrokken websites in de lidstaten(7). 
 
Actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader 
 
Een jaar na de goedkeuring van het actieplan voor een geïntegreerd 
internecontrolekader(8) heeft de Europese Commissie nagegaan in wel-
ke mate het plan concrete vooruitgang heeft geboekt(9). 
 
De beschrijving van de belangrijkste vorderingen wordt gegroepeerd 
rond de vier onderstaande onderwerpen. 
 
• Vereenvoudiging en gemeenschappelijke controlebeginselen (actie 

1 tot 4) 
 

De goedkeuring door de Europese Commissie van de auditstrate-
gieën van de lidstaten en de invoering van eenvoudigere werkwijzen 
om betalingen op te schorten, zouden voor een grotere zekerheid 
moeten zorgen op het vlak van structuurfondsen. 

 
• Beheersverklaringen en controlezekerheid (actie 5-8) 

 
Voor EU-gelden onder gedeeld beheer schrijft het herziene Financi-
eel Reglement(10) voor dat de lidstaten jaarlijks een overzicht van de 
beschikbare controles en verklaringen opstellen. Dergelijk overzicht 
dient voor de eerste maal tegen 15 februari 2008 te worden opge-
maakt. 
Op 19 juli 2007 heeft de Europese Rekenkamer (ERK) een advies 
goedgekeurd over onder meer dit overzicht van controles. In dit ka-
der adviseert de ERK de Europese Commissie deugdelijk toezicht 
uit te oefenen om te waarborgen dat de jaarlijkse overzichten con-
sistent, vergelijkbaar en bruikbaar zijn. Aangezien jaarlijkse over-
zichten integrerend deel uitmaken van het internecontrolesysteem, 

 
 
                                                 
7  Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM (2007) 127 defini-

tief, Follow-up van het Groenboek – Europees Transparantie-Initiatief, 
21 maart 2007, p. 8-9. 

8  Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM (2006) 9 definitief, 
Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader, 
17 januari 2006; zie ook: Verslag van het Rekenhof over de Europese ac-
tieprogramma’s Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd, Stuk 37-C (2006-
2007) – Nr. 1, p. 12-14. 

9  Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM (2007) 86 definitief, 
Voortgangsverslag over het actieplan van de Commissie voor een geïnte-
greerd internecontrolekader, 7 maart 2007. 

10 Artikel 53ter, derde lid, van Verordening (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 van 
de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toe-
passing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, 
gewijzigd door Verordening (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 van de Raad 
van 13 december 2006. 

13 Stuk 37-C (�007-�008) – Nr. 1



betekent dit dat zij in de standaard controleprocedures van de ERK 
zullen worden opgenomen. Daarnaast controleren sommige natio-
nale controle-instanties EU-middelen op eigen initiatief en ten be-
hoeve van de nationale rapportage (11). 
 
 
De Europese Commissie heeft haar samenwerking met de nationale 
rekenkamers verbeterd door een overzicht op te sturen van betalin-
gen in 2005 uit de EU-begroting in hun land(12). Dat heeft geleid tot 
bilaterale contacten met vele rekenkamers, die in 2007 werden 
voortgezet om na te gaan hoe hun werkzaamheden aan de Com-
missie zekerheid kunnen verschaffen over de uitvoering van haar 
programma’s in de lidstaten. 
 

• Single audit: resultaten bekendmaken en prioriteit geven aan kos-
ten-batenverhouding (actie 9-11) 

 
Voor EU-gelden onder gedeeld beheer hebben gestandaardiseerde 
beoordelingsprocedures en coördinatiebijeenkomsten in een vroe-
ger stadium geleid tot een verbetering van de verslaggeving door de 
lidstaten over auditresultaten. 

 
In de beleidsdomeinen onderzoek en structuurfondsen worden con-
trolegegevens al gedeeld. De uitdaging blijft bij de Europese Com-
missie controlegegevens te delen over de diverse andere program-
ma’s buiten de domeinen onderzoek en structuurfondsen(13). 

 
• Sectorspecifieke leemten (actie 12-16) 
 

Gelet op de nieuwe vigerende Europese regelgeving herziet de Eu-
ropese Commissie het controlehandboek voor de structuurfondsen. 

 
Begin 2008 zal de Commissie een eindrapport over de implementa-
tie van het actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader 
opmaken. 

 

 
 
                                                 
11  Europese Rekenkamer, Advies Nr. 6/2007 over de jaarlijkse overzichten 

van de lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door na-
tionale controle-instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrek-
king tot EU-middelen, Publicatieblad van de Europese Unie, C 216, 14 
september 2007, p. 3-4. 

12  European Commission, Information note on progress at 30 June 2006 on 
the Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework, 30 June 
2006, p. 4. 

13  Commission of the European Communities, Commission Staff Working 
Document accompanying the report from the Commission to the Council, 
the European Parliament and the European Court of Auditors on the pro-
gress of the Commission Action Plan towards an Integrated Internal Con-
trol Framework, 7 March 2007, p. 4-5. 
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1.2.2 Europees Parlement 

In het kader van het besluit tot kwijtingverlening over de EU-begroting 
2005, heeft het Europees Parlement onder meer de volgende aanbeve-
lingen geformuleerd(14). 
 
Transparantie 
 
Het Europees Parlement verwelkomt het Transparantie-Initiatief van de 
Europese Commissie en verwacht een eenvoudig en transparant sys-
teem dat toegang biedt tot al die informatie langs een centrale en ge-
makkelijk toegankelijke website. 
 
Actieplan voor een geïntegreerd internecontrolekader 
 
Het Europees Parlement betreurt dat bepaalde acties van het actieplan 
voor een geïntegreerd internecontrolekader nauwelijks in gang zijn ge-
zet. Zo wordt in actie 10 voorgesteld een eerste raming en analyse van 
de kosten van controles te maken omdat een goed evenwicht tussen de 
kosten en de baten van controles moet worden gevonden. De resultaten 
van die actie dienden begin 2007 te worden ingediend. 
 
Nationale beheersverklaringen 
 
Nationale verklaringen zijn het resultaat van het vrijwillige initiatief dat 
bepaalde lidstaten hiertoe op het hoogste niveau namen, waarbij zij zich 
richten tot de nationale parlementen (15). 
 
Het Europees Parlement acht het wenselijk dat de lidstaten een verkla-
ring op nationaal niveau afgeven over het beheer van alle EU-middelen 
in gedeeld beheer. Het verzoekt de Europese Commissie vóór het einde 
van 2007 bij de Europese Raad een voorstel in te dienen voor een nati-
onale beheersverklaring over alle EU-middelen in gedeeld beheer, die 
steunt op deelverklaringen van de verschillende nationale instanties ver-
antwoordelijk voor het uitgavenbeheer. Om te verzekeren dat de natio-
nale verklaring bruikbaar is voor de Europese Commissie en de Europe-
se Rekenkamer, acht het Europees Parlement een gemeenschappelijke 
aanpak van de implementatie en de opbouw van de nationale verklarin-
gen noodzakelijk, uitgevoerd volgens dezelfde beginselen en zo moge-
lijk met deelname van de nationale rekenkamers. 
 
 
 
                                                 
14  Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 met de opmer-

kingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europe-
se Unie voor het begrotingsjaar 2005. 

15  Europese Rekenkamer, Advies Nr. 6/2007 over de jaarlijkse overzichten 
van de lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door na-
tionale controle-instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrek-
king tot EU-middelen, Publicatieblad van de Europese Unie, C 216, 14 
september 2007, p. 3. 

15 Stuk 37-C (�007-�008) – Nr. 1



Het Europees Parlement verwelkomt de vrijwillige initiatieven van Neder-
land (16), het Verenigd Koninkrijk (17) en Zweden om maatregelen te ne-
men met het oog op de opstelling van een nationale verklaring over het 
beheer van EU-middelen. Het Europees Parlement stelt bovendien vast 
dat de Deense rekenkamer eveneens een verklaring zal afleveren over 
de EU-middelen in gedeeld beheer. 

 

1.2.3 Nationale parlementen 

Het Europees Parlement verzoekt de nationale parlementen, met name 
de nationale commissies belast met de controle van de overheidsfinan-
ciën en de commissies die deel uitmaken van de COSAC(18), over de 
opstelling van nationale beheersverklaringen van gedachten te wisselen 
en het Europees Parlement van de resultaten van die gedachtewisseling 
op de hoogte te brengen(19). 

 
 
                                                 
16  Algemene Rekenkamer van Nederland, Rapport bij de Nederlandse EU-

lidstaatverklaring 2006, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nr. 31.095-2, 
19 juni 2007. 

17  National Audit Office, Financial Management in the European Union, 
18 April 2007, p. 21-22. 

18  Conference of Community and European Affairs Committees of Parlia-
ments of the European Union of Conferentie van Commissies voor Eu-
ropese aangelegenheden van de parlementen van de EU. 

19  Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 met de opmer-
kingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europe-
se Unie voor het begrotingsjaar 2005. 
Op 18 en 19 december 2007 organiseerde de Commissie begrotingscon-
trole van het Europees Parlement een vergadering met de Commisies voor 
begroting(scontrole) van de nationale parlementen van de Europese Unie. 
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2 Europees programma voor plattelandsontwik-
keling 

 

2.1 Inhoudelijke aspecten 

De Europese Unie streeft met haar steunmaatregelen naar een duurza-
me plattelandsontwikkeling(20). Het betreft een economische, sociale en 
ecologische duurzaamheid. Zij beschouwt het plattelandsbeleid als een 
onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat blijkt onder 
meer uit de verordening 1257/1999 die bepaalt dat de steun voor platte-
landsontwikkeling verband dient te houden met landbouwactiviteiten en 
de omschakeling daarvan(21). De centrale positie van de landbouw in het 
plattelandsbeleid heeft de Raad ook bevestigd door een amendement 
van het Europees Parlement te verwerpen dat voorstelde het begrip 
landbouwactiviteiten te vervangen door de omschrijving activiteiten van 
het multifunctionele landbouwbedrijf als kerndoelstelling van het platte-
landsbeleid. 
 
Zoals gezegd evolueerde het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar 
twee pijlers: enerzijds het traditionele landbouwbeleid dat bestaat uit 
maatregelen voor marktondersteuning en anderzijds de plattelandsont-
wikkeling. De plattelandsontwikkeling was oorspronkelijk bedoeld om het 
landbouwstructuurbeleid(22) te integreren in de ruimere economische en 
sociale context van de plattelandsgebieden. Later werd ook de nadruk 
gelegd op de milieudimensie van de landbouw als grootste grondgebrui-
ker(23).  
 
Hoewel milieumaatregelen en sociale maatregelen een groeiende rol 
spelen, blijft de economische rendabiliteit van de landbouw een centrale 
plaats innemen in het plattelandsbeleid. De Europese Raad is immers 
van oordeel dat de landbouw zich moet aanpassen aan nieuwe realitei-
ten (marktontwikkelingen, globalisering e.d.) en dat een beleid inzake 
plattelandsontwikkeling tot doel dient te hebben het concurrentievermo-
gen van de plattelandsgebieden te herstellen en te vergroten(24). Omdat 
landbouwactiviteiten centraal staan in de plattelandsontwikkeling en het 
beleid het concurrentievermogen van de plattelandsgebieden dient te 
vergroten, is het begrijpelijk dat investerings- en vestigingssteun aan 
landbouwers een belangrijke plaats innemen in het Europese platte-
landsbeleid. De investeringssteun is voor bestaande bedrijven die willen 

 
 
                                                 
20  Artikel 1, eerste lid, van verordening (EG) Nr. 1257/1999 van de Raad van 

17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging 
en instelling van een aantal verordeningen. 

21  Artikel 2, eerste alinea, van verordening 1257/1999. 
22  Steun om landbouwbedrijven te moderniseren. 
23  Overweging (4) bij verordening 1257/1999. 
24  Overweging (6) bij verordening 1257/1999. 
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moderniseren of zich op een duurzame of gediversifieerde landbouw 
willen richten. De vestigingssteun is bedoeld voor jonge landbouwers die 
een bedrijf willen starten.  
 
Op het plattelandsbeleid zijn de besluitvormingsregels inzake landbouw 
van toepassing. Op voorstel van de Europese Commissie en na raad-
pleging van het Europees Parlement stelt de Europese Raad met ge-
kwalificeerde meerderheid van stemmen verordeningen, richtlijnen en 
beschikkingen vast(25). Het Europees Parlement heeft dus een advise-
rende bevoegdheid. Ook het Economisch en Sociaal Comité(26) en het 
Comité van de Regio’s(27) geven hun advies.  
 
De Europese Raad legde in 1999 in verordening 1257/1999 de hoofdlij-
nen vast van het Europese plattelandsbeleid. De uitvoeringsbepalingen 
zijn opgenomen in verordening 1750/1999 van de Europese Commissie, 
later vervangen door verordening 445/2002 van de Commissie, op zijn 
beurt vervangen door verordening 817/2004 van de Commissie(28). Om 
van de plattelandssteun te kunnen genieten, moesten de lidstaten een 
programma opstellen voor de periode 2000-2006, het zogenaamde pro-
grammeringsdocument plattelandsontwikkeling.  
 

2.2 Financiële aspecten 

De Europese Raad van Berlijn heeft op 24 en 25 maart 1999 het totale 
budget voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2000-2006 vastge-
legd. Dat werd achteraf bevestigd door het interinstitutioneel akkoord 
van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Com-
missie. Besloten werd dat de Europese Unie (de 15 toenmalige lidsta-
ten) ongeveer 4,3 miljard EUR per jaar zou uittrekken voor plattelands-
ontwikkeling. De Commissie verdeelt de kredieten verder over de lidsta-
ten. Over de hoofdlijnen van de kredietverdeling wordt echter op het 
hoogste politiek niveau tussen de lidstaten onderhandeld, zodat de feite-
lijke beslissingsruimte van de Commissie beperkt is. De Europese Unie 
betaalt haar bijdrage in de steunmaatregelen, de zogenaamde cofinan-
 
 
                                                 
25  Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikel 37, 2, 

laatste alinea. 
26  Het Europees Economisch en Sociaal Comité werd opgericht om de be-

langen van de verschillende economische en maatschappelijke categorie-
en te vertegenwoordigen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van produ-
centen, landbouwers, vervoerders, werknemers, handelaren en ambachts-
lieden, vrije beroepen, consumenten en vertegenwoordigers van het alge-
meen belang (artikel 257 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap). Zijn resoluties zijn louter adviserend.  

27  Het Comité van de Regio’s is een orgaan waarin lokale en regionale over-
heden hun stem kunnen laten horen in het besluitvormingsproces van de 
Europese Unie. Het heeft eveneens een louter raadgevende bevoegdheid. 

28  Alle verordeningen hebben als opschrift tot vaststelling van uitvoeringsbe-
palingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw (EOGFL). 
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ciering, langs de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Ga-
rantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), het begrotingsfonds dat is op-
gericht om de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten te 
financieren. 
 
Bij beschikking van de Commissie van 8 september 1999 kreeg België 
een enveloppe van 50 miljoen EUR per jaar of 1,2% van de middelen 
die de Europese Unie wou besteden aan plattelandsontwikkeling. Dat 
bedrag werd later nog aangepast aan de jaarlijkse inflatie. Uiteindelijk 
kreeg België een enveloppe van 379 miljoen EUR toegewezen voor de 
periode 2000-2006(29). Omdat plattelandsontwikkeling in België een gro-
tendeels geregionaliseerde bevoegdheid is, werd het bedrag nog verder 
opgedeeld over de gewesten. Volgens de besluiten van de Interministe-
riële Conferentie Landbouw van 23 december 1999 kreeg het Vlaams 
Gewest 58,4%, het Waals Gewest 22,1%, Brussel 0,4% en de federale 
(Belgische) programma’s 19,1%. Door het Lambermont-akkoord ging 
echter de bevoegdheid inzake landbouw bijna volledig over naar de ge-
westen(30). Daarom werd een nieuwe verdeling tussen de gewesten en 
de federale overheid opgemaakt, waarbij het aandeel van de gewesten 
steeg en dat van de federale overheid daalde. Het Brussels Gewest 
kwam niet meer in aanmerking omdat het geen plattelandsontwikke-
lingsprogramma opstelde. 
 

2.3 Europese cofinanciering voor Vlaanderen 

Bijlage 1 bij dit verslag vermeldt de bedragen van de Europese cofinan-
ciering voor investeringssteun, vestigingssteun en overgangsmaatrege-
len, alsook de totale Europese landbouwsteun uit de eerste en tweede 
pijler die Vlaanderen heeft ontvangen. Uit de tabel blijkt dat in de periode 
2000-2006 investerings- en vestigingssteun samen goed waren voor 
45,6% van de Europese cofinanciering voor het Vlaams plattelandsbe-
leid.  
 
De tabel geeft ook aan op hoeveel steun Vlaanderen recht had. Daaruit 
blijkt dat Vlaanderen over een enveloppe van ongeveer 214 miljoen 
EUR EU-middelen kon beschikken, terwijl het slechts 193 miljoen EUR 
effectief heeft ontvangen. Het valt op dat de onderbenutting zich vooral 
in 2001 voordeed. Vanaf 2002 werden de kredieten ongeveer opge-
bruikt: Vlaanderen had voor de periode 2002-2006 recht op 174 miljoen 
EUR en gebruikte ongeveer 172 miljoen EUR. 
 
Door de moeilijke start van het plattelandsprogramma liep Vlaanderen 
een vermindering van zijn voorschotten op. Artikel 39, derde lid, van de 
verordening 1750/1999 bepaalt dat als de werkelijke uitgaven van een 
lidstaat voor een gegeven begrotingsjaar lager zijn dan de drempel van 
 
 
                                                 
29  Bijlage bij de beschikking van de Commissie 2000/426/EG van 26 juni 

2000. 
30  Artikel 2 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 

diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen. 
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75% van de geraamde uitgaven, de voor het volgende begrotingsjaar te 
erkennen uitgaven worden verminderd met een derde van het verschil 
tussen die drempel en de werkelijke uitgaven. België had voor het be-
grotingsjaar 2001 een uitgavenraming van 55,8 miljoen EUR ingediend 
en heeft uiteindelijk slechts 32 miljoen EUR uitgaven voorgelegd voor 
dat jaar. De Europese Commissie hield daarom 3,3 miljoen EUR in op 
de voorschotten van België. Die inhouding werd gedragen door het 
Vlaams Gewest, dat volledig verantwoordelijk was voor de onderbenut-
ting. Dat blijkt uit de brief van de Commissie van 18 april 2002 en werd 
ook door het Vlaams Gewest toegegeven. 
 

2.4 Conclusie 

Investerings- en vestigingssteun behoren tot de voornaamste instrumen-
ten van het Europese plattelandsbeleid. In Vlaanderen waren ze in de 
periode 2000-2006 samen goed voor ongeveer 45% van de Europese 
cofinanciering van het plattelandsbeleid.  
 
Het plattelandsprogramma ging in Vlaanderen moeilijk van start. Het 
Vlaams Gewest liep een vermindering van zijn voorschotten op wegens 
de onderbenutting van zijn begrotingskredieten in 2001. Het heeft voor 
de periode 2000-2006 van de Europese Unie slechts 193 miljoen EUR 
ontvangen voor plattelandsontwikkeling, terwijl het oorspronkelijk over 
een enveloppe van 214 miljoen EUR beschikte.  
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3 Vlaams plattelandsprogramma 2000-2006 

 

3.1 Programmeringsdocument 

Overeenkomstig verordening 1257/1999 dienden de lidstaten een pro-
gramma op te stellen voor de periode 2000-2006. De lidstaten kregen 
daarvoor een grote vrijheid. Voor de opmaak van het Programma voor 
Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen werd aan de verschillende afde-
lingen van het departement Landbouw(31) en de andere departementen 
betrokken bij de plattelandsontwikkeling gevraagd een tekst op te stellen 
voor de maatregelen die hun departement of hun afdeling betroffen. Een 
redactiecomité binnen de Administratie Land- en Tuinbouw heeft de 
teksten tot één geheel samengebracht. Het comité ondersteunde de 
Vlaamse Regering ook om het programma bij de Europese Commissie 
te verdedigen.  
 
De Commissie heeft het programmeringsdocument voor plattelandsont-
wikkeling voor het Vlaams Gewest op 6 oktober 2000 goedgekeurd, ter-
wijl de programmaperiode al op 1 januari 2000 in werking was getreden. 
De verantwoordelijkheden voor de laattijdige goedkeuring van het pro-
gramma zijn gedeeld. Ze houden naast een eventuele verantwoordelijk-
heid van de Vlaamse administratie ook verband met laattijdige instruc-
ties door de Europese Commissie en met het overleg dat tussen de ge-
westen en ook nog met de federale overheid moest worden gevoerd. 
 

3.2 Inhoud 

De investeringssteun kan de vorm van een kapitaalpremie of een rente-
subsidie aannemen naargelang de investering met eigen middelen of 
met een bankkrediet wordt gefinancierd. Ze kan 10% tot 40% (het Euro-
pese maximum) van de door de landbouwer geïnvesteerde middelen 
bedragen naargelang het om roerende (10%) of onroerende (20%) in-
vesteringen gaat, de investeringen bijdragen tot de reconversie van het 
bedrijf (30%) of gericht zijn op een duurzame landbouw of landbouw met 
verbrede doelstellingen (40%). De Europese Unie financiert 25% van de 
door de Vlaamse overheid verleende subsidies(32). 
 
De steun voor de vestiging van jonge landbouwers wordt verleend aan 
personen die jonger zijn dan 40 jaar en zich voor het eerst vestigen als 

 
 
                                                 
31  Bij de opmaak van het plattelandsprogramma 2000-2006 waren die afde-

lingen een onderdeel van het departement Economie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, met name de Administratie 
Land- en Tuinbouw. 

32  Het percentage Europese cofinanciering wordt afgeleid uit de financiële 
tabel die bij het programma is gevoegd. De lidstaten stellen zelf het cofi-
nancieringspercentage voor (minimaal 25%, maximaal 50%), maar moeten 
uiteraard binnen hun enveloppe blijven. 
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landbouwer. De landbouwer moet over een minimale (in de Europese 
verordening: voldoende) vakbekwaamheid en deskundigheid beschik-
ken. Hij moet een startplan voorleggen waarin wordt aangetoond dat zijn 
landbouwbedrijf economisch levensvatbaar is en voldoet aan de mini-
mumnormen op het gebied van leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn. 
Ook de vestigingssteun kan de vorm aannemen van een kapitaalpremie 
of een rentesubsidie. De Europese Unie financiert 50% van de vesti-
gingssteun uitbetaald door Vlaanderen. 
 

3.3 Regelgeving 

De Vlaamse Regering moest op basis van het programmeringsdocu-
ment plattelandsbeleid haar concrete regelgeving opstellen. De regelge-
ving voor de investerings- en vestigingssteun is opgenomen in het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun 
aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw. De uitvoe-
ringsbepalingen zijn geregeld in het gelijknamige ministerieel besluit van 
24 november 2000. Beide besluiten werden al verschillende malen ge-
wijzigd. Een reeks omzendbrieven zijn opgesteld om de regelgeving ten 
behoeve van de sector en de controlerende ambtenaren van het minis-
terie van Landbouw en Visserij te verduidelijken. De samenwerking met 
de kredietinstellingen (rentesubsidie) wordt geregeld door het ministeri-
eel besluit van 15 april 2002(33). 
 

3.4 Betrokken diensten 

Vlaanderen kent de investerings- en vestigingssteun toe langs het 
Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Het VLIF, opgericht in 
1993(34), is een instelling van openbaar nut van categorie A. Sinds de 
reorganisatie van de Vlaamse overheid (beter bestuurlijk beleid) is het 
VLIF als aparte rechtspersoon ondergebracht bij de afdeling Structuur 
en Investeringen van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Land-
bouw en Visserij(35). De afdeling Structuur en Investeringen staat in voor 
het beheer van het VLIF. Zij adviseert de minister bij de opstelling van 
de regelgeving en onderzoekt de steunaanvragen, maar is ook met an-
dere taken belast. Zo staat zij onder meer in voor de steun aan bedrijfs-
adviessystemen en voor de controle van de erkenningsvoorwaarden van 
de telersverenigingen.  
 

 
 
                                                 
33  Ministerieel besluit van 15 april 2002 tot erkenning van kredietinstellingen 

voor het toekennen van kredieten die in aanmerking komen voor steun van 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. 

34  Opgericht bij artikel 12, §1, van het decreet van 22 december 1993 hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994. 

35  De reorganisatie beter bestuurlijk beleid werd ingevoerd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van 
de Vlaamse administratie. Het trad in werking op 1 januari 2006. 
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De uitbetaling van de investerings- en vestigingssteun met Europese 
cofinanciering verloopt langs het Vlaams betaalorgaan(36). Het VLIF stort 
zijn deel door naar het Vlaams betaalorgaan, dat de volledige subsidie 
aan de landbouwer betaalt (of aan de bank ingeval van een rentesubsi-
die). Vervolgens vordert het Vlaams betaalorgaan het gedeelte Europe-
se cofinanciering terug van het EOGFL.  
 
De verdere begeleiding van het plattelandsprogramma wordt verzekerd 
door het zogenaamde managementcomité(37). Dat comité dient de uit-
voering en de opvolging van het Vlaams programma voor plattelands-
ontwikkeling te coördineren. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de 
departementen van Landbouw en Leefmilieu en van de Vlaamse Land-
maatschappij. Het comité maakt ook jaarlijks een voortgangsverslag op 
voor de Europese Commissie. Het comité kan aan de Vlaamse Regering 
voorstellen doen om de programmering te wijzigen. De Europese Com-
missie moet de wijziging wel goedkeuren. 
 

3.5 Conclusie 

Verschillende diensten hebben samengewerkt om het Vlaams Pro-
gramma voor Plattelandsontwikkeling op te stellen, dat laattijdig werd 
goedgekeurd. Op basis van dat programma heeft de Vlaamse Regering 
haar concrete regelgeving opgesteld. Voor de vestigings- en investe-
ringssteun kon zij terugvallen op het VLIF. De uitbetaling van de steun 
verloopt langs het Vlaams betaalorgaan. Het managementcomité staat 
in voor de verdere begeleiding van het programma.  
 

 
 
                                                 
36  Het Vlaams betaalorgaan is de door de Europese Unie erkende uitbeta-

lingsinstantie die voor de Vlaamse overheid uit hoofde van het EOGFL, af-
deling Garantie, uitgaven verricht. 

37  Opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot sa-
menstelling van het managementcomité ter implementatie van het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006. 
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4 Bekendheid en uitvoerbaarheid van de subsi-
dieregeling 

 

4.1 Bekendheid 

Het VLIF en zijn voorganger, het Landbouwinvesteringsfonds (LIF), zijn 
sinds lang bekend in de landbouwsector. Het Vlaams Ministerie van 
Landbouw en Visserij heeft een website(38) met alle relevante informatie 
over de voorwaarden om investerings- en vestigingssteun te krijgen. 
Ook de recente omzendbrieven kunnen op de website worden geconsul-
teerd. Bovendien verlenen de personeelsleden van de provinciale afde-
lingen van het ministerie hun medewerking aan voorlichtingscampagnes 
voor landbouwers.  
 
Daarnaast verspreidt het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuin-
bouw (VILT) informatie over allerlei aspecten van het land- en tuinbouw-
bedrijf, inclusief de investerings- en vestigingssteun. Het VILT heeft een 
website(39), verspreidt elektronische nieuwsbrieven en geeft een drie-
maandelijks tijdschrift uit. 
 
Bij de dossiercontrole heeft het Rekenhof vastgesteld dat de landbou-
wers doorgaans een beroep doen op een gespecialiseerd boekhoudkan-
toor. Dergelijke boekhoudkantoren zijn goed op de hoogte van de steun-
regelingen in de landbouwsector. 
 

4.2 Uitvoerbaarheid 

Het VLIF beheert ongeveer 20.000 dossiers en ontvangt jaarlijks onge-
veer 4.000 nieuwe aanvragen. Uit de talrijke aanvragen kan worden af-
geleid dat de maatregelen op het terrein uitvoerbaar zijn en worden ge-
waardeerd. 
 
Minder positief zijn de laattijdige besluitvorming en publicatie van de 
regelgeving. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 
2000 en het ministerieel besluit van dezelfde datum zijn met terugwer-
kende kracht in werking getreden op 1 januari 2000. Ze werden respec-
tievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2001 en 
12 mei 2001. Wel werd in een overgangsregeling voorzien en konden de 
landbouwers tot 14 mei 2001 aanvragen indienen. De omzendbrief die 
de communicatie met de sector beoogt, dateert echter pas van 26 maart 

 
 
                                                 
38  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/investeringen/vlif_inl.html. 
39  www.vilt.be. 
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2001 en werd gepubliceerd op 10 maart 2003. Ook bij de latere wijzi-
gingsbesluiten is er sprake van terugwerkende kracht(40).  
 
Vanuit het standpunt van een transparante communicatie naar de sector 
is de handelwijze van besluiten met terugwerkende kracht voor verbete-
ring vatbaar. De sector dient immers tijdig te weten waaraan hij zich 
heeft te verwachten. Bovendien schept een dergelijke situatie rechtson-
zekerheid. Gelet op de verschillende actoren is een oplossing van de 
problematiek echter niet eenvoudig. Na het Vlaamse niveau moeten 
afspraken met de andere gewesten worden gemaakt (verdeling van de 
Europese subsidies) en ten slotte moet de Europese Commissie elke 
wijziging goedkeuren.  
 

4.3 Conclusie 

Uit de ruime waaier aan informatiekanalen en het grote aantal aanvra-
gen bij het VLIF kan worden afgeleid dat de investerings- en vestigings-
steun in de sector in ruime mate bekend is en dat de toepassing ervan 
op het terrein geen grote problemen stelt. De terugwerkende kracht die 
aan de regelgeving wordt gegeven, schept niettemin rechtsonzekerheid 
en is niet bevorderlijk voor een transparante communicatie met de sec-
tor. 
 
 
 

 
 
                                                 
40  Bijvoorbeeld het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004 tot 

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 
betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de land-
bouw, dat al in werking trad op 1 januari 2003 (het betrof de invoering van 
een variabele steun voor ammoniakemissiearme stallen). 
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5 Interne beheersing van de subsidiëringscyclus 

 

5.1 Administratieve organisatie 

De afdeling Structuur en Investeringen van het Agentschap voor Land-
bouw en Visserij, die instaat voor het beheer van het VLIF, bestaat uit 
een hoofdbestuur en vijf provinciale buitendiensten.  
 
Iedere buitendienst heeft één of twee landbouwingenieurs en een aantal 
dossierbehandelaars. Het principe van functiescheiding is op verschil-
lende manieren doorgevoerd. Behalve voor zeer complexe dossiers 
waar ook de ingenieur ter plaatse gaat, is de dossierbehandelaar ver-
antwoordelijk voor het onderzoek van de aanvraag en voor het steun-
voorstel. De ingenieur van de buitendienst controleert vervolgens het 
dossier en het voorstel. De ingenieurs van het hoofdbestuur kijken de 
dossiers nog eens na.  
 
Op het hoofdbestuur is vooral de cel Onderzoek en Opvolging betrokken 
bij de werking van het VLIF. De cel is onder meer belast met de kwali-
teitsbewaking, de procesbewaking en het toezicht op de uniforme toe-
passing van de regelgeving. Daartoe vergadert de cel regelmatig met de 
ingenieurs van de buitendiensten. Zij heeft een intern werkdocument 
met richtsnoeren en afspraken over de toepassing van de VLIF-
regelgeving opgesteld, alsook een uitgeschreven stappenplan, een 
stroomschema inzake dossierbehandeling en een gedetailleerde proce-
durele bespreking voor de behandeling van de aanvragen. 
 
Het VLIF organiseert zelf een opvolgingscontrole van 1% van de lopen-
de dossiers, waarbij de ingenieurs van de buitendiensten controleren of 
de steunvoorwaarden werden nageleefd. Zij kijken alle steundossiers 
van de landbouwer in kwestie na. Het is niet uitgesloten dat de ingenieur 
een dossier behandelt dat hij zelf heeft gecontroleerd bij de steuntoe-
kenning. 
 
De dienst Interne Kwaliteitsbewaking van het agentschap, die recht-
streeks onder de administrateur-generaal ressorteert, controleert 5%(41) 
van de begunstigden waarvan het dossier in het betrokken jaar wordt 
uitbetaald. De selectie gebeurt voor 1% aselect en voor 4% op basis van 
een risicoanalyse. Bij die controles wordt de dossierbehandeling, inclu-
sief factuurcontrole, volledig overgedaan.  
 
De resultaten van beide controles(42) worden een- of tweemaal per jaar 
tijdens de opvolgingscommissie Audit besproken. Die commissie staat 
onder het voorzitterschap van de administrateur-generaal van het 
 
 
                                                 
41  In toepassing van de Richtsnoeren voor de toepassing van systemen voor 

beheer, controles en sancties m.b.t. plattelandsontwikkelingsmaatregelen 
uit hoofde van Verordening 1257/1999. 

42  Zowel de 1%- als de 5%-controle omvat ongeveer 200 dossiers per jaar. 
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agentschap en bestaat uit een aantal ingenieurs van de afdeling Struc-
tuur en Investeringen en de dienst Interne Kwaliteitsbewaking. De com-
missie beslist welk gevolg aan de vastgestelde tekortkomingen zal wor-
den gegeven. Naar aanleiding van de 5%-controle 2006 werden 
30 dossiers voor de commissie gebracht: van 10 daarvan diende de 
steun te worden herzien. Tijdens de 1%-opvolgingscontrole 2006 wer-
den in 24 dossiers opmerkingen geformuleerd. Voor 8 daarvan werd 
beslist tot gehele of gedeeltelijke stopzetting van de steun.  
 
De dienst Interne Audit bij het Vlaams betaalorgaan, die ressorteert on-
der de administrateur-generaal van het agentschap, staat in voor de 
interne audit van de bedrijfsprocessen die zijn gerelateerd aan het be-
heer van de EOGFL-steunmaatregelen. De dienst onderzoekt en evalu-
eert het geheel van internebeheersingsprocedures binnen het Vlaams 
betaalorgaan en de beheersdiensten (in casu het VLIF).  
 

5.2 Subsidiëringscyclus 

In de subsidiëringscyclus kunnen de onderstaande deelprocessen wor-
den onderscheiden. 
 

5.2.1 Steunaanvraag 

Het VLIF controleert de steunaanvraag op volledigheid. Vervolgens 
wordt de aanvraag geregistreerd, voert de dossierbehandelaar de gege-
vens van de aanvrager en het bedrijf in het systeem in en kent hij een 
dossiernummer toe. Hij richt een brief met ontvangstmelding aan de 
aanvrager en desgevallend aan de financiële instelling.  
 

5.2.2 Dossierbehandeling 

Een van de dossierbehandelaars van de buitendiensten gaat ter plaatse. 
Hij controleert de gegevens en documenten vermeld in de aanvraag, 
evalueert de investeringen en schrijft een technisch verslag over het 
bedrijf en de geplande investeringen. Bij een gunstige beslissing maakt 
hij een begroting en een bedrijfsplan (bij investeringen) of startplan (bij 
eerste vestiging) op, alsook een voorstel voor steunverlening. Vervol-
gens controleert een ingenieur van de buitendienst het dossier en be-
oordeelt het voorstel, waarna het dossier naar het hoofdbestuur wordt 
gezonden. Daar wordt het nagezien door één van de twee ingenieurs 
van de cel Onderzoek en Opvolging. Als het voorstel juist is, paraferen 
zij het en sturen ze het door naar het afdelingshoofd, die het dossier op 
zijn beurt nakijkt en ondertekent. Als het voorstel niet correct is, wordt 
het teruggestuurd naar de buitendienst. 
 
De dossierbehandelaars van de buitendiensten worden sinds 2000 aan-
geworven in de graad van deskundige. Ze beschikken over een diploma 
van het hoger onderwijs korte type dat verband houdt met de land- of 
tuinbouwsector. Ze krijgen geen formele opleiding, maar gaan met een 
ervaren collega mee ter plaatse en behandelen na verloop van tijd zelf 
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eenvoudige dossiers. In het totaal beschikken de buitendiensten over 
een voltijds arbeidsequivalent van 25,5 dossierbehandelaars: 2,5 in 
Vlaams-Brabant, 4 in Limburg, 5 in Antwerpen, 5 in Oost-Vlaanderen en 
9 in West-Vlaanderen. Twee van de vijf buitendiensten beschikken over 
één ingenieur, de andere over twee. 
 
Het VLIF hanteert een norm van ongeveer 200 dossiers per dossierbe-
handelaar per jaar en een maximale behandelingstermijn van 120 dagen 
per aanvraag. Het is wel zo dat sommige buitendiensten in verhouding 
meer complexe dossiers hebben dan andere. Zo zou de buitendienst 
Antwerpen meer dossiers van rechtspersonen in de glastuinbouw be-
handelen. Het VLIF volgt de doorlooptijd op aan de hand van boordta-
bellen en zal in de toekomst een balanced scorecard gebruiken. 
 
In 2005 werden 4.295 investeringsdossiers en 222 vestigingsdossiers 
ingediend. Het gemiddeld aantal dossiers per jaar in de periode 2000-
2006 bedroeg 3.798. Uitgaande van een norm van 200 dossiers per 
dossierbehandelaar zijn er gemiddeld genomen voldoende dossierbe-
handelaars. Toch blijkt de behandelingstermijn in bepaalde buitendien-
sten gedurende de onderzochte periode soms lang, zoals blijkt uit de 
onderstaande tabel.  
 
 < 120 dagen > 240 dagen 
Antwerpen 11% 67% 
Limburg 34% 24% 
Oost-Vlaanderen 54% 13% 
Vlaams-Brabant 38% 11% 
West-Vlaanderen 20% 46% 
 
De normtijd van 120 dagen werd in Antwerpen en West-Vlaanderen 
slechts voor respectievelijk 11% en 20% van de dossiers gehaald. Het 
percentage dossiers dat na 240 dagen nog niet was behandeld, bedroeg 
in Antwerpen 67% en in West-Vlaanderen 46%. De lange behandelings-
termijnen op de buitendiensten hebben tot gevolg dat de totale doorloop-
tijd voor 67% van de aanvragen in Antwerpen en voor 44% in West-
Vlaanderen meer dan 315 dagen bedroeg. 
 
Voor de lange doorlooptijden zijn verschillende oorzaken. Zo heeft de 
buitendienst Antwerpen meer dan andere buitendiensten te kampen met 
personeelsverloop en recruteringsproblemen. Om de achterstand te 
reduceren, zouden Limburg en Vlaams-Brabant eenmalig elk 100 dos-
siers overnemen en worden de buitendiensten versterkt. Voorts is de 
vastleggingsmachtiging ontoereikend, waardoor in de laatste maanden 
van het jaar geen steuntoekenningen meer kunnen worden betekend. 
Doordat de Europese Commissie doorgaans het programma voor platte-
landsontwikkeling pas goedkeurt als het eerste jaar van het programma 
al loopt, kunnen de aanvragen die voordien zijn ingediend, nog niet wor-
den goedgekeurd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvragen 2007 voor 
de nieuwe programmaperiode. Daarnaast kan de behandelingstermijn 
langer uitvallen doordat de aanvrager een onvolledig dossier indiende of 
laattijdig aanvullende informatie bezorgde. 
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Als door de lange behandelingstermijn de rentesubsidie op de eerste 
vervaldag nog niet is goedgekeurd, bestaat het risico dat de landbouwer 
in financiële moeilijkheden komt. Soms prefinancieren de kredietinstel-
lingen in dat geval de rentesubsidie, hoewel dat geen verplichting is. Het 
probleem is overigens niet nieuw: in zijn Boek van 1999 en 2001 heeft 
het Rekenhof daar al op gewezen.  
 

5.2.3 Beslissing tot steuntoekenning en uitvoering 

De cel Boekhouding en Ondersteuning van het hoofdbestuur stuurt het 
dossier door naar het afdelingshoofd of de minister, die de steunbeslis-
sing ondertekent. De steun wordt vastgelegd en genotificeerd aan de 
landbouwer en, in geval van rentesubsidies, ook aan de kredietinstelling. 
 

5.2.4 Afhandeling van het dossier 

De buitendienst gaat na of de algemene en bijzondere voorwaarden zijn 
nageleefd en controleert de facturen. Als alle voorwaarden zijn vervuld, 
stuurt de buitendienst een verslag naar het hoofdbestuur. Als dat niet zo 
is, stuurt de dienst een herzieningsvoorstel naar het hoofdbestuur.  
 
Als alle documenten in orde zijn, wordt het licht op groen gezet voor 
uitbetaling door de cel Onderzoek en Opvolging aan het Vlaams betaal-
orgaan.  
 
Als niet alle voorwaarden voor betaling van de kapitaalpremie zijn ver-
vuld, gaat het dossier terug naar de dossierbehandelaar voor bijkomend 
onderzoek. 
 

5.3 Opvolging 

5.3.1 Naleving van de steunvoorwaarden 

Er zijn geen expliciete instructies om op te volgen of de begunstigde 
gedurende de volledige duurtijd van de tegemoetkoming blijft voldoen 
aan de voorwaarden. Voor zover de begunstigde niet zelf relevante wij-
zigingen meldt, zijn het voornamelijk de buitendiensten en de kredietin-
stellingen die een opvolgingsfunctie hebben. Veel veranderingen en 
stopzettingen worden middels wekelijkse lijsten aan het VLIF gemeld 
door de afdeling Markt- en Inkomensbeheer, die een databank bijhoudt 
in het kader van de Europese bedrijfstoeslagregeling uit de eerste pijler. 
Uit de 1%-controles van 2006(43) bleek dat bij 8 van de 200 dossiers de 
steun geheel of gedeeltelijk diende te worden stopgezet omdat niet 
(meer) was voldaan aan de steunvoorwaarden. 

 
 
                                                 
43  Zie 5.1 
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De landbouwer zelf moet in toepassing van de regelgeving(44) en de 
verbintenis die hij bij de steunaanvraag ondertekent, het VLIF informe-
ren als hij niet meer aan de steunvoorwaarden beantwoordt. De sanc-
tiemogelijkheden zijn echter beperkt: in de verbintenis is sprake van 
5 jaar uitsluiting bij het verzwijgen van informatie en het plegen van be-
drog. Die sanctie is nog maar zelden toegepast. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 november 2000 bepaalt alleen dat steunmaat-
regelen kunnen worden geweigerd aan de aanvragers die een verklaring 
hebben ingediend die na onderzoek geheel of gedeeltelijk vals is be-
vonden. 
 
Als een landbouwer een nieuw dossier indient, gaan de buitendiensten 
naar eigen zeggen na of de investeringen uit een vorig dossier nog 
aanwezig zijn op het bedrijf. Volgens hen dient een landbouwer normaal 
gezien regelmatig een investeringsdossier in, omdat investeren in een 
landbouwbedrijf een noodzaak blijft. Hoewel het uitblijven van nieuwe 
steunaanvragen een signaal kan zijn dat de landbouwactiviteit is stop-
gezet, gaan de buitendiensten dat signaal niet systematisch na. Even-
min vraagt het VLIF bij de landbouwer jaarlijks de bedrijfseconomische 
boekhouding op, ook niet van dossiers die een hoger risico op stopzet-
ting hebben, zoals vestigingssteundossiers van begunstigden met een 
nevenberoep. Nochtans is de landbouwer in geval van VLIF-steun ver-
plicht een dergelijke boekhouding te voeren en zou daaruit stopzetting 
kunnen blijken.  
 
Conform de overeenkomst met het VLIF moet de kredietinstelling gedu-
rende de volledige duurtijd van de tegemoetkoming de minister wijzen 
op iedere onttrekking van de ontlener aan zijn wettelijke, reglementaire 
of overeengekomen verplichtingen in verband met de krediettoekenning 
of de VLIF-tegemoetkoming. Het blijkt dat de banken hun meldingsplicht 
onvoldoende nakomen. Het VLIF onderneemt niet systematisch actie als 
het langs andere kanalen vaststelt dat een bank heeft verzuimd te mel-
den dat de steunvoorwaarden niet meer zijn vervuld. De enige maatre-
gel die het VLIF kan treffen, is de erkenning van de bank schrappen, wat 
een zware sanctie is, die het VLIF nog nooit heeft toegepast. 
 

5.3.2 Terugvordering 

Als een investering niet meer dient voor het doel waarvoor ze werd ge-
subsidieerd of het landbouwbedrijf wordt stopgezet, vervalt de steun 
vanaf de datum - voor zover vaststelbaar - dat de steunvoorwaarden niet 
meer zijn vervuld. Het VLIF vordert in dat geval alleen het onverschul-
digde bedrag terug. De wettelijke interesten, berekend vanaf de kennis-
geving van de terugvordering, rekent het VLIF maar aan als de land-
bouwer 30 dagen na kennisgeving niet heeft betaald. Een landbouwer 
die zijn meldingsplicht aan het VLIF niet of laattijdig nakomt wordt op die 
 
 
                                                 
44  Omzendbrief 42A over het verkrijgen van VLIF-steun door de land- en 

tuinbouwproducenten, punt 1.9. 
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manier bevoordeeld. Deze werkwijze is moeilijk verzoenbaar met de 
bepaling in de Richtsnoeren45 dat de straffen doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend moeten zijn.  
 

5.3.3 Overige financiering 

Omzendbrief 42 A bepaalt dat de landbouwer zich ertoe moet verbinden 
geen andere steun aan te vragen of te hebben aangevraagd in de vorm 
van een rentesubsidie, een kapitaalpremie of van welke aard ook voor 
de investeringen of de vestiging. De verbintenis die de landbouwer bij de 
steunaanvraag diende te ondertekenen, peilde echter alleen naar ande-
re aanvragen van VLIF-steun. Met omzendbrief 43 van 26 juli 2007 werd 
met ingang van 1 september 2007 een ander formulier ingevoerd waarin 
de aanvrager moet verklaren dat hij ook bij andere instanties geen 
steunaanvraag heeft ingediend of zal indienen voor dezelfde investerin-
gen. Het risico dat dezelfde investeringen langs verschillende kanalen 
worden gesubsidieerd, is op die manier verminderd maar niet volledig 
afgedekt.  
 
Er zijn afspraken met andere beleidsdomeinen bij de Vlaamse overheid, 
alsook met de provincies in verband met hoevetoerisme, maar het VLIF 
heeft geen zicht op elke mogelijke subsidiëring door andere beleidsni-
veaus. Voor ecologische investeringen, zoals zonnepanelen, bestaan 
ook andere subsidiekanalen. Het is wel zo dat de dossierbehandelaar bij 
de factuurcontrole de originele facturen afstempelt, wat eventuele ande-
re subsidiekanalen die de originele factuur vragen, kunnen vaststellen. 
 

5.4 Conclusie 

Het regelmatig overleg met het hoofdbestuur, de geschreven richtsnoe-
ren en de afspraken over de toepassing van de regelgeving dragen bij 
tot een gelijke behandeling van de steunaanvragen door de buitendien-
sten. Het principe van functiescheiding tussen dossierbehandelaar en 
controleur wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Bovendien is nog in een 
bijkomende controle voorzien door het hoofdbestuur. Jaarlijks worden 
een aantal dossiers gecontroleerd op rechtmatigheid van de steunbe-
slissing of naleving van de steunvoorwaarden. De dienst Interne Audit bij 
het Vlaams betaalorgaan onderzoekt en evalueert het internebeheer-
singssysteem.  
 
Bij sommige buitendiensten is de behandelingstermijn van de steunaan-
vragen problematisch lang, waardoor de begunstigde van een rentesub-
sidie in financiële problemen kan komen.  
 

 
 
                                                 
45  Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de toepassing van syste-

men voor beheer, controles en sancties m.b.t. plattelandsontwikkelings-
maatregelen uit hoofde van verordening nr. 1257/1999 van de Raad m.b.t. 
uit het EOGFL, afdeling garantie, gefinancierde maatregelen. 
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Er is geen systematische opvolging van het blijven voldoen aan de 
steunvoorwaarden. Landbouwers zijn niet verplicht jaarlijks hun bedrijfs-
economische boekhouding over te zenden aan het VLIF en de buiten-
diensten gaan niet systematisch na waarom bedrijven geen nieuwe 
steunaanvraag indienen. De regelgeving voorziet niet in gepaste sanc-
ties om de naleving van de meldingsplicht door banken en landbouwers 
af te dwingen. Als door toedoen van de landbouwer  bedragen onterecht 
worden betaald, vordert het VLIF alleen die bedragen terug. In de regel-
geving is niet voorzien dat rente wordt gevorderd vanaf de datum dat 
niet meer aan de steunvoorwaarden is voldaan.  
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6 Toekenning van de investerings- en vestigings-
steun 

 
Om de rechtmatigheid van de steuntoekenning te evalueren, heeft het 
Rekenhof de regelgeving onderzocht en langs een representatieve 
steekproef van dossiers de toepassing ervan getoetst. Het ging om een 
at random steekproef van 100 dossiers uit de populatie van ongeveer 
12.000 dossiers waarvoor in de periode 2004-2006 over de steunaan-
vraag werd beslist. Aan de hand van een op de regelgeving gebaseerde 
checklist heeft het Rekenhof in de buitendiensten nagegaan of de ver-
schillende toekenningsvoorwaarden waren vervuld, of het correcte 
steunpercentage werd toegepast en of het dossier alle nodige stukken 
bevatte en op een transparante manier was samengesteld. Voor de on-
derzochte criteria heeft het Rekenhof geen onregelmatigheden vastge-
steld. Wel heeft het enkele principiële opmerkingen over de regelgeving 
en de toepassing ervan geformuleerd. Ter afsluiting vond op elke bui-
tendienst een gesprek met de ingenieurs plaats, waarbij de opmerkingen 
over de dossiers aan bod kwamen en werd gepeild naar de algemene 
manier van werken. 
 

6.1 Regelgeving 

6.1.1 Omzendbrieven 

Naast het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 en 
het ministerieel besluit van dezelfde datum werden ook omzendbrieven 
opgesteld om de regelgeving verder te verduidelijken en aan de sector 
kenbaar te maken. Een dergelijke omzendbrief mag echter niet indruisen 
tegen de hogere regelgeving, wat in de praktijk wel het geval is. 
 
Zo stelt omzendbrief nr. 32 van 12 maart 2003 van het VLIF dat voor 
steunbedragen kleiner dan 1.250 EUR de bedrijfseconomische boek-
houding kan worden vervangen door een vereenvoudigde boekhouding. 
De economische boekhouding wordt echter opgelegd door artikel 4, 
vierde alinea, van het besluit van de Vlaamse Regering en wordt verder 
gespecificeerd door artikel 3 van het ministerieel besluit.  
 
Een ander voorbeeld is omzendbrief nr. 35 van 2 maart 2004 van het 
VLIF die stelt dat met ingang van 1 januari 2004 installaties gericht op 
het beperken van schade door vogels of ander wild met uitzondering van 
knalapparatuur kunnen genieten van 40% VLIF-steun. Dergelijke instal-
laties zijn noch in het besluit van de Vlaamse Regering, noch in het mi-
nisterieel besluit opgenomen. Het besluit van de Vlaamse Regering be-
vat wel de bepaling andere gelijkaardige investeringen gericht op de 
realisatie van een landbouw met verbrede doelstellingen, duurzame 
landbouw en/of biologische landbouw. Artikel 6, laatste alinea, vermeldt 
echter: De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, bepaalt 
de andere gelijkaardige investeringen als bedoeld in de bijlage die van 
de investeringssteun kunnen genieten. Als de premie uit de omzendbrief 
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wordt gemotiveerd op basis van die algemene bepaling, had zij moeten 
worden toegekend vanaf de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering op 1 januari 2000 en niet op 1 januari 2004. In deze 
materie is minimaal een ministerieel besluit vereist. Zelfs als het slechts 
een beperkt aantal gevallen betreft, blijft gelden dat omzendbrieven 
geen bijzondere rechten voor individuen kunnen scheppen die niet in de 
regelgeving zijn opgenomen. 
 

6.1.2 Waarborg 

Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 
2000 bepaalt dat de vestigingssteun die in aanmerking komt voor finan-
ciering uit het EOGFL drie soorten maatregelen kan omvatten: een in-
vesteringspremie, een rentesubsidie en een waarborg. Artikel 8, tweede 
lid, van de verordening 1257/1999 heeft het alleen over een premie en 
een rentesubsidie. Om een waarborg te verlenen of uit te betalen is 
geen sprake van Europese cofinanciering. De administratie heeft dat 
trouwens bevestigd. 
 

6.1.3 Vestiging tweede fase en overname tweede bedrijf 

Een aantal dossiers van de steekproef betrof een overname van een 
tweede gedeelte van de bedrijfsbekleding, ook vestiging tweede fase 
genoemd. In de praktijk gaat het meestal om een bedrijf dat in twee fa-
sen wordt overgenomen. De zoon neemt bijvoorbeeld op jonge leeftijd 
een deel van het ouderlijk bedrijf over en verwerft later het volledige be-
drijf. Zowel de Europese(46) als de Vlaamse(47) regelgeving voorziet al-
leen in een vestigingssteun bij de eerste vestiging. 
 
Uit die dossiers bleek dat aan een overname van een tweede gedeelte 
investeringssteun werd toegekend. Een dergelijke overname kan echter 
niet als een investering worden beschouwd: economisch gezien komen 
er geen nieuwe kapitaalgoederen in de landbouwsector bij. Artikel 7, §2, 
6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 
bepaalt bovendien dat de aankoop van varkens, pluimvee en mestkalve-
ren niet in aanmerking komt voor investeringssteun. In strijd daarmee 
neemt bijlage 1 bij het besluit vee uitdrukkelijk op in groep 3, voorlaatste 
*, als subsidiabele investering: de overname van een tweede gedeelte 
van de bedrijfsbekleding beperkt tot vee, uitrusting, materieel, voorra-
den, vruchten te velde en navetten op basis van een geregistreerd over-
namecontract met een reële inventaris. Uitrusting die onroerend is van 
nature is niet subsidiabel in het kader van een overname. Het is boven-
dien tegenstrijdig dat een bepaling die onroerend goed expliciet uit-

 
 
                                                 
46  Artikel 8, eerste lid, derde streepje, van verordening 1257/1999. 
47  Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 

2000. 
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sluit(48), wordt ondergebracht in groep 3, bedoeld voor investeringen in 
onroerend goed.  
 
Een gelijkaardige opmerking geldt voor groep 4, vierde *, van de bijla-
ge 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering: de subsidiëring van de 
overname van de bedrijfsbekleding van een tweede bedrijf beperkt tot 
het vee, de machines en het materieel. De subsidiëring beloopt 10% en 
er zijn beperkingen op de subsidiabele basis. Het gaat om een landbou-
wer die een bedrijf overneemt nadat hij al een eerste bedrijf volledig 
heeft overgenomen (eventueel in twee fasen, zoals hierboven beschre-
ven). Ook hier gaat het noch om een vestiging, noch om een investering 
en is de bijlage in strijd met het besluit van de Vlaamse Regering. 
 

6.2 Toepassing 

6.2.1 Arbeidstijd en inkomen 

Een eerste vereiste om investeringssteun te ontvangen, is dat de be-
trokkene landbouwer is. Dat betekent dat hij minstens 50% van zijn ar-
beidstijd moet besteden aan de werkzaamheden op zijn bedrijf en min-
stens 35% van zijn inkomen uit die activiteit moet halen(49). Bij de dos-
siercontrole heeft het Rekenhof vastgesteld dat de aanvrager weliswaar 
een verklaring bezorgt over zijn arbeidstijd en inkomen, maar dat daar-
mee nauwelijks rekening wordt gehouden.  
 
Voor de arbeidstijd baseren de dossierbehandelaars zich op hun profes-
sionele ervaring en op vakliteratuur. Wetenschappelijke literatuur geeft 
namelijk aan hoeveel uren verzorging een bepaald dier per jaar nodig 
heeft en hoeveel tijd nodig is om een hectare akker van een bepaald 
gewas te telen. Toch is het niet altijd duidelijk waarop de dossierbehan-
delaars steunen om vast te stellen dat de landbouwer meer dan 50% 
van zijn arbeidstijd aan zijn bedrijf besteedt. 
 
Ook om het inkomen te bepalen, baseren de dossierbehandelaars zich 
grotendeels op hun professionele ervaring. Zij gaan er impliciet van uit 
dat een landbouwer die een goed draaiend bedrijf voert, geen andere 
inkomsten heeft. Alleen in geval van twijfel vragen zij een belastingaan-
gifte op. De dossierbehandelaars hebben dus geen zicht op de eventue-
le andere inkomsten van de betrokkene. Uit de gesprekken bleek dat zij 
het begrip inkomen uitsluitend als arbeidsinkomen beschouwen. Vol-
gens de administratie gaat het erom of de landbouwer nog een andere 

 
 
                                                 
48  Hoewel volgens artikel 524 van het burgerlijk wetboek de aan het land-

bouwbedrijf verbonden dieren en het landbouwgereedschap onroerend 
door bestemming zijn, is in de regelgeving op investeringen in de land-
bouw het begrip onroerende goederen alleen van toepassing op onroeren-
de goederen uit hun aard. 

49  Artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 
2000. 

35 Stuk 37-C (�007-�008) – Nr. 1



economische activiteit uitoefent. Tot op heden is dat echter niet zo op-
genomen in de regelgeving. 
 

6.2.2 Volle arbeidskracht 

Om in aanmerking te komen voor steun, moet het bedrijf ook econo-
misch levensvatbaar zijn(50). Om dat vast te stellen, wordt het arbeidsin-
komen per volle arbeidskracht (VAK) berekend, dat in de regelgeving is 
gedefinieerd als een arbeidsduur van 1800 uur per jaar(51). Bij de dos-
siercontrole heeft het Rekenhof vastgesteld dat de bepaling van het aan-
tal VAK weinig transparant is. In principe geeft de betrokkene zelf aan 
hoeveel uren hij per jaar werkt. Zoals al hoger vermeld, baseren de dos-
sierbehandelaars hun beoordeling op hun professionele ervaring en vak-
literatuur. Zij geven echter niet aan waarom zij de opgave van het be-
drijfshoofd in een aantal gevallen niet aanvaarden, soms vermeerderen 
of op een andere plaats verminderen. Bovendien hanteren zij bepaalde 
criteria die niet formeel zijn vastgelegd. Zo is het een ongeschreven ge-
woonte dat een bedrijfshoofd maximaal 1,5 VAK wordt toegekend. De 
medewerkende echtgenote krijgt maximaal 1 VAK toegekend. 
 

6.2.3 Informatiefiche 

Artikel 9, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
24 november 2000 bepaalt dat de aanvraag moet zijn vergezeld van een 
informatiefiche van het bedrijf, zodat een bedrijfsplan op basis van een 
begroting van het arbeidsinkomen kan worden opgesteld. Uit het dos-
sieronderzoek van het Rekenhof blijkt dat de cijfers waarvan de dossier-
behandelaar uitgaat bij de opstelling van de begroting vaak geen ver-
band houden met de gegevens op de informatiefiche (betaalde lasten en 
opbrengsten, gepresteerde arbeidsuren). De ingenieurs van het hoofd-
bestuur en de buitendiensten bevestigen dat de dossierbehandelaars de 
begroting opmaken op basis van hun eigen beoordeling, zonder reke-
ning te houden met de informatiefiche. Bijgevolg bevat het dossier geen 
accurate beschrijving van de bedrijfstoestand vóór de investeringen, 
zodat niet kan worden vergeleken met de toestand na de investeringen 
die in de begroting wordt weerspiegeld. Voor degenen die het dossier 
controleren, is het niet mogelijk te evalueren of de begroting realistisch 
is.  
De administratie overweegt de informatiefiche af te schaffen. De recent 
ingevoerde aanvraag 1ste luik en aanvraag 2de luik zouden immers de 
informatiefiche overbodig maken. Deze handelwijze zal op zich het pro-
bleem niet oplossen want ook dan zullen de verbeteringen op de aan-
vraag 1ste luik duidelijk zichtbaar moeten zijn om de link met de begro-
ting te kunnen maken. 

 
 
                                                 
50  Artikel 4, eerste alinea, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

24 november 2000. 
51  Artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 

2000. 
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6.2.4 Overschatting van activa 

Om overschattingen van de kosten in de steunaanvraag te voorkomen, 
beveelt de Europese Commissie(52) een evaluatiesysteem aan op basis 
van bijvoorbeeld referentiekosten, een evaluatiecomité of expertise. De 
regelgeving(53) voorziet voor een reeks onroerende investeringen in 
maximumprijzen, maar voor roerende investeringen is er geen prijzen-
controle. Het VLIF is van oordeel dat de landbouwer er geen belang bij 
heeft een te hoge prijs te betalen omdat hij het grootste deel van de in-
vestering zelf dient te financieren. Het risico bestaat echter dat de 
steunaanvrager met de leverancier een hogere prijs afspreekt, die hij 
met een creditnota recupereert.  
 

6.3 Conclusie 

Het Rekenhof heeft enkele onjuistheden vastgesteld in de regelgeving. 
Zo scheppen sommige omzendbrieven nieuwe rechten zonder de nood-
zakelijke juridische basis en stelt het besluit van de Vlaamse Regering 
ten onrechte dat het EOGFL de waarborg voor vestigingssteun cofinan-
ciert. Verder beschouwen de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse 
Regering de tweede fase van een bedrijfsovername en de overname 
van een tweede bedrijf als subsidiabele investeringen, terwijl dergelijke 
overnames niet voldoen aan enkele basisbeginselen van investerings- 
en vestigingssteun. De bijlagen zijn op dat punt in strijd met het besluit 
zelf. 
 
Daarnaast is de toepassing van de regelgeving weinig transparant. Uit 
de dossiers blijkt niet duidelijk hoe de administratie de arbeidstijd en het 
inkomen precies vaststelt. Bovendien interpreteert zij inkomen uitslui-
tend als arbeidsinkomen, hoewel de regelgeving dat niet stipuleert. De 
criteria om het aantal VAK op een bedrijf te bepalen, zijn niet formeel 
vastgesteld. De dossierbehandelaars houden weinig rekening met de 
informatiefiche van de aanvrager en geven ook niet aan waarom ze van 
de gegevens afwijken bij de begrotingsopmaak. Voor roerende investe-
ringen bestaat geen evaluatiesysteem, hoewel de Europese Unie dat 
aanbeveelt. 
 
 
 

 
 
                                                 
52  Richtsnoeren voor de toepassing van systemen voor beheer, controles en 

sancties inzake plattelandsontwikkelingsmaatregelen uit hoofde van Ver-
ordening 1257/1999 van de Raad uit het EOGFL, afdeling Garantie gefi-
nancierde maatregelen, punt 3.4. 

53  Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 24 november 2000. 
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7 Financiële stromen 

 

7.1 Transparantie van de Europese geldstroom 

Met het oog op een transparante aanwending van de EU-middelen die-
nen de lidstaten te voldoen aan de bepalingen van verordening 
1663/95(54). Conform die bepalingen verstrekte de Vlaamse overheid in 
de periode 2000-2006 jaarlijks aan de Europese Commissie de nodige 
gegevens over de maatregelen die het Vlaams betaalorgaan uit hoofde 
van het EOGFL, afdeling Garantie, financierde. Ze bezorgde niet alleen 
de aangiften van de uitgaven en de ramingen van de financiële behoef-
ten, maar ook de jaarrekeningen vergezeld van de gegevens die nodig 
zijn voor de goedkeuring ervan, alsook van een verklaring(55) dat de 
ingediende rekeningen van de uitgaven waarheidsgetrouw, volledig en 
nauwkeurig zijn. Concreet werd voor de dienstjaren 2004 en 2005 het 
accountantsonderzoek uitgevoerd door een bedrijfsrevisorenkantoor. 
Voor het dienstjaar 2006 heeft een ander bedrijfsrevisorenkantoor de 
verklaring over de rekeningen afgelegd. Het Rekenhof heeft de begelei-
dende rapporten gecontroleerd in het licht van de gehanteerde controle-
normen, de uitgevoerde procedureonderzoeken en het steekproefsge-
wijze onderzoek van de onderliggende transacties. Het kan de verklarin-
gen onderschrijven. 
 
Daarnaast heeft de dienst Interne Audit van het Vlaams betaalorgaan de 
betalingen van het EOGFL, afdeling Garantie, bij dit betaalorgaan ge-
controleerd(56). De audits geven uitvoering aan de Europese verplichtin-
gen inzake controle, audit en beheer, waaraan alle Europese 
ge(co)financierde programma’s onderhevig zijn. Afgaand op de contro-
lewerkzaamheden van de dienst Interne Audit kan het Rekenhof de con-
clusie onderschrijven dat de uitbetaalde steunverleningen in overeen-
stemming zijn met de gemeenschapsbepalingen en dat de organisatie 

 
 
                                                 
54  Verordening (EG) Nr. 1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houden-

de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) Nr. 729/70. 
55  De verklaring zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b), van Verorde-

ning (EEG) nr. 729/70, moet worden afgegeven door een dienst of een or-
gaan die/dat functioneel onafhankelijk is van het betaalorgaan en over 
technische bekwaamheden beschikt (verklarende instantie). 

56  De audits bestaan grotendeels uit systematische steekproefsgewijze 5%-
controles. 
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van het Vlaams betaalorgaan(57) voldoende waarborgen biedt dat de 
controles worden verricht voordat de betalingen plaatsvinden(58). 
 

7.2 Efficiëntie van de betalingscyclus 

Het Rekenhof heeft voor alle steekproefdossiers een aantal mijlpalen uit 
het dossierverloop(59) opgelijst en de tijdsintervallen in kaart gebracht. 
Het heeft vastgesteld dat de doorlooptijd van de betalingscyclus(60) sterk 
verschilde van dossier tot dossier en dat zich niet zelden vrij grote tijds-
intervallen voordeden.  
 
In het initiële deel van het betalingsproces, namelijk vanaf de onderte-
kening van de steunbeslissing door de minister (of bij delegatie door het 
afdelingshoofd) tot de afsluiting van de factuurcontrole (groen licht), zijn 
de doorlooptijden sterk uiteenlopend. Bovendien vertonen de rekenkun-
dige gemiddelden relatief hoge waarden. Zo geeft de steekproef van 100 
dossiers voor de tijd tussen de steunbeslissing en de notificatie ervan 
aan de begunstigde een gemiddelde van 51 dagen, met een drietal uit-
schieters die het dubbele overschrijden. Dat deel van het betalingspro-
ces bevat echter verschillende subprocessen(61) die het VLIF niet altijd 
zelf beheert en waarvoor een oplossing niet direct voor de hand ligt. 
 
Voor het tweede deel van de betalingscyclus, gaande van de afsluiting 
van de factuurcontrole tot de effectieve uitbetaling van de steunverlening 
aan de eindbegunstigde (landbouwer of kredietinstelling), zijn de vast-
gestelde waarden weliswaar vatbaar voor verbetering, maar de gemid-
delde waarden bevinden zich binnen aanvaardbare grenzen. Uit de 
steekproef blijkt bijvoorbeeld dat tussen het groen licht en de afsluiting 
van de betalingslijsten door het VLIF gemiddeld 11 dagen verliepen. Er 
waren gemiddeld 6 dagen nodig voor de periode tussen de storting van 
het Vlaams gedeelte van de subsidie door het VLIF aan het Vlaams be-
taalorgaan en de doorstorting van het volledige bedrag door deze laatste 
aan de begunstigde. 
 
 
                                                 
57  Het uitvoeren van betalingen en het voeren van de administratie ervan 

neemt het Vlaams betaalorgaan zelf voor zijn rekening. De goedkeuring 
van de betalingen, nl. de bepaling van het bedrag dat aan een aanvrager 
in overeenstemming met de gemeenschapsvoorschriften moet worden be-
taald, wordt gedelegeerd aan de beheersdiensten, in casu het VLIF (bijla-
ge bij verordening Nr. 1663/95). 

58  Verordening (EG) Nr. 1663/95 van de Commissie, artikel 3, eerste lid, 
tweede alinea. 

59  Datum beslissing minister/bestuur – datum notificatie aan begunstigde – 
datum afsluiting betalingslijst (beheersdienst) – datum storting Vlaams ge-
deelte (VLIF) aan Vlaams betaalorgaan – datum storting Vlaams betaalor-
gaan aan begunstigde. 

60  Een schematische voorstelling en korte toelichting van de betalingscyclus 
zijn opgenomen als bijlage 2. 

61  O.a. verwerking door kabinet van de minister - controleur van de vastleg-
gingen - eventueel tussenkomst van de Inspectie van Financiën of het Re-
kenhof - (on)beschikbaarheid vastleggingsmachtiging. 

39 Stuk 37-C (�007-�008) – Nr. 1



 

7.3 Conclusie 

De rapportering over de aanwending van de EU-gelden biedt voldoende 
duidelijkheid. Uit het steekproefonderzoek bleek wel dat de betalingscy-
clus sterk uiteenlopende doorlooptijden vertoont. 
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8 Evaluatie van het programma 

 

8.1 Inleiding 

De Europese Unie schrijft op drie belangrijke momenten een evaluatie 
voor. Een eerste evaluatie moet plaatsvinden vooraleer het programma 
bij de Europese Commissie wordt ingediend (ex ante), een tweede eva-
luatie is vereist halverwege de looptijd (midterm). Ten slotte moet een 
evaluatie volgen na de afwerking van het programma (ex post)(62). Alle 
evaluaties moeten door onafhankelijke beoordelaars worden verricht 
volgens erkende evaluatiemethoden(63). 
 
Het door de Vlaamse Regering opgerichte comité van toezicht(64) moet 
erover waken dat de nodige voorzieningen worden getroffen om de hoge 
kwaliteit en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het programma te 
waarborgen(65). Daarnaast let dit comité erop dat de evaluaties midterm 
en ex post tijdig worden afgeleverd(66). In het comité zetelen kabinets-
medewerkers van de verschillende ministers van de Vlaamse Regering. 
Daarnaast zijn er ook een aantal adviserende leden, onder meer uit de 
Europese Commissie, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de 
Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, de Vlaamse Landmaatschappij en 
een vertegenwoordiger van de Waalse minister bevoegd voor het land-
bouwbeleid. Uit de notulen blijkt dat het comité twee tot drie keer per 
jaar samenkomt en vooral het budgettaire verloop bespreekt.  
 
Naast de evaluaties moeten de lidstaten jaarlijkse voortgangsverslagen 
bij de Commissie indienen(67).  
 

8.2 Evaluaties 

De vereisten waaraan de evaluatie ex ante moet voldoen worden gede-
finieerd in artikel 63 van verordening 817/2004. De evaluatie moet onder 
meer de bestaande situatie analyseren, het verwachte effect van de 
actieprioriteiten beoordelen, de doelstellingen zo mogelijk kwantificeren 
en de tenuitvoerleggingsregelingen onderzoeken. 
 
 
                                                 
62  Artikel 40, eerste lid, van de verordening 1260/1999 houdende algemene 

bepalingen inzake de structuurfondsen, van toepassing gemaakt op de 
plattelandsontwikkeling door artikel 49, eerste lid, van verordening 
1257/1999. 

63  Artikel 62, eerste lid, van de verordening 817/2004. 
64  Besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot samenstelling van 

het comité van toezicht ter implementatie van het Vlaams programma voor 
Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006. 

65  Artikel 1, §1, tweede alinea, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
18 mei 2001. 

66  Artikel 1, §5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001. 
67  Artikel 48, tweede lid, laatste zin, van verordening 1257/1999. 
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Voor Vlaanderen heeft de Vakgroep Landbouweconomie van de Univer-
siteit Gent de evaluatie ex ante opgesteld. De definitieve versie werd 
afgewerkt in april 2000. Over het algemeen werd aanbevolen de ver-
wachte effecten van de maatregelen, vooral op sociaal-maatschappelijk 
vlak, duidelijker te specificeren, alsook de fysieke en financiële indicato-
ren. Op basis van de evaluatie werd een aantal wijzigingen doorge-
voerd(68). De evaluatie ex ante werd als bijlage bij het ontwerp van het 
Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling aan de Commissie 
bezorgd.  
 
De evaluatie midterm behelst in het bijzonder een onderzoek betreffen-
de de eerste prestaties, de relevantie van die prestaties en de coheren-
tie ervan met het programmeringsdocument voor plattelandsontwikke-
ling, alsook de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt(69). Ook wor-
den bij de evaluatie halverwege de looptijd de aanwending van de finan-
ciële middelen en het verloop van het toezicht en de tenuitvoerlegging 
beoordeeld(70). 
 
In Vlaanderen werd de evaluatie midterm uitgevoerd door een consorti-
um van het Centrum voor Landbouweconomie, de Universiteit Gent en 
twee privébedrijven. De evaluatie werd afgeleverd op 9 december 2003. 
De evaluatoren concentreerden zich op vijf evaluatietopics, met name 
het beheer van het programma, de relevantie, de coherentie, de effecti-
viteit en ten slotte de efficiëntie. De evaluatie schoof twee eindconclu-
sies naar voren : 
• enerzijds scoren de maatregelen op zich vrij goed ten opzichte van 

hun eigen doelstellingen; 
• anderzijds scoort het programmeringsdocument vrij zwak inzake een 

coherent beleid en een duidelijke visie voor de ontwikkeling van de 
Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland. Het dynamisch ont-
wikkelingsaspect ontbreekt grotendeels. De maatregelen blijven 
veelal statisch, inspelend op symptoomproblemen in plaats van in te 
gaan op de oorzaak van de problemen en op de knelpunten om een 
duurzame ontwikkeling te krijgen van platteland en plattelandseco-
nomie. 

 
De evaluatie achteraf behelst in het bijzonder een onderzoek betreffen-
de de aanwending van de middelen, alsook de doeltreffendheid, doel-
matigheid en impact van de steunverlening. De evaluatie ex post moet 
lessen trekken uit het beleid inzake plattelandsontwikkeling, inclusief de 
bijdrage ervan aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid(71).  
De Vlaamse administratie heeft voor de evaluatie achteraf nog tijd tot 
twee jaar na afloop van de programmeerperiode(72). Volgens het depar-
 
 
                                                 
68  Zie de desbetreffende studie, hoofdstuk 5 Aanpassingen en bijsturingen op 

basis van de ex-ante evaluatie, p. lxxvii – lxxviii. 
69  Artikelen 64-65 van verordening 817/2004. 
70  Artikel 64, tweede lid, van verordening 817/2004. 
71  Artikel 64, tweede lid , tweede alinea, van verordening 817/2004. 
72  Artikel 65, tweede lid, van verordening 817/2004. 
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tement Landbouw is het de bedoeling daarvoor een overheidsopdracht 
uit te schrijven.  
 

8.3 Voortgangsverslagen 

In Vlaanderen maakt het managementcomité(73) jaarlijks een voort-
gangsverslag op voor de Europese Commissie. De voortgangsverslagen 
moeten onder meer melding maken van elke verandering in de algeme-
ne omstandigheden die van belang is voor de uitvoering van het bij-
standspakket, met name de betekenisvolle sociaal-economische ontwik-
kelingen en de wijzigingen van het nationale, regionale of sectorbeleid. 
Ze moeten ook een overzicht geven van de vooruitgang die werd ge-
boekt bij de maatregelen en de prioriteiten(74). De geconsulteerde ver-
slagen(75) zijn vrij gedetailleerd met vele cijfertabellen. 
 

8.4 Conclusie 

Vlaanderen komt tegemoet aan de gedetailleerde Europese regelgeving 
inzake evaluatie van en rapportering over het plattelandsprogramma. 
 
 

 
 
                                                 
73  Zie 3.4. 
74  Artikel 61, eerste lid, van verordening 817/2004. 
75  Het betreft de jaarverslagen 2003, 2004 en 2005; 2006 was nog niet be-

schikbaar. 
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9 Programmaperiode 2007-2013 

 

9.1 Inhoudelijke aspecten 

De beginselen die het plattelandsbeleid in de nieuwe programmaperiode 
2007-2013 zullen beheersen, werden vastgelegd in verordening 
1698/2005(76). Plattelandsontwikkeling wordt in het nieuwe programma 
opgebouwd rond 4 assen: 
1. verbetering van het concurrentievermogen (artikelen 20-35); 
2. verbetering van het milieu en het platteland (artikelen 36-51); 
3. de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de platte-

landseconomie (artikelen 52- 60); 
4. Leader (gebiedsgerichte plaatselijke ontwikkelingsstrategieën), de 

voortzetting van het gelijknamige programma van de periode 2000-
2006 (artikel 61-65). 

 
Voor as 1 en as 3 is de maximale Europese cofinanciering 50%, voor de 
assen 2 en 4 is het 55% (artikel 70, lid 3). 
 
De plattelandsontwikkeling werd tot hiertoe grotendeels gefinancierd 
door de afdeling Garantie van het EOGFL. Omdat die afdeling in hoofd-
zaak marktondersteunende maatregelen financierde, leek het de Euro-
pese Raad aangewezen een apart financieel kader te scheppen voor de 
plattelandsontwikkeling. Het EOGFL, dat meer dan 40 jaar de financiële 
spil was van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werd daarom af-
geschaft en vervangen door twee fondsen: het Europees Landbouwga-
rantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling (ELFPO)(77).  
 

9.2 Financiële aspecten 

Het nieuwe interinstitutioneel akkoord van 6 mei 2006 tussen het Euro-
pees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie legt het 
financieel kader vast voor de periode 2007-2013. In tegenstelling tot de 
vorige interinstitutionele akkoorden is in de bijbehorende tabel niet dui-
delijk opgenomen hoeveel middelen er voor plattelandsontwikkeling be-
schikbaar zijn. Plattelandsontwikkeling is in dit nieuwe akkoord een niet 
verder gespecificeerd deel van post 2 bescherming en beheer van na-
tuurlijke rijkdommen. Daarin zit bijvoorbeeld ook een nieuw instrument 
voor leefmilieu. Op 19 juni 2006 trof de Raad een besluit dat de bedra-
 
 
                                                 
76  Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 

inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

77  Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffen-
de de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Publicatie-
blad nr. L 209 van 11 augustus 2005). 
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gen voor plattelandsontwikkeling bevat. In het totaal zal de Europese 
Unie in de periode 2007-2013 een bedrag van 69,8 miljard EUR beste-
den aan plattelandsontwikkeling(78).  
 
De Europese Commissie verdeelt de enveloppe verder over de lidstaten. 
Uit de beschikking van de Commissie(79) kan worden afgeleid dat voor 
België een bedrag van 418,6 miljoen EUR is ingeschreven of bijna 60 
miljoen EUR per jaar. Op het eerste gezicht lijkt dit een vergelijkbaar 
bedrag met de enveloppe van 379 miljoen EUR die België aanvankelijk 
voor de periode 2000-2006 kreeg. Toen kreeg België echter naast plat-
telandsontwikkeling nog steun uit drie andere financieringsmechanis-
men, met name: 
• 15,9 miljoen EUR afkomstig van het Leader+ programma; 
• 121,5 miljoen EUR(80) afkomstig van de modulatie (inhoudingen op 

de bedrijfstoeslag uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid); 

• 40,7 miljoen EUR afkomstig van het EOGFL, afdeling Oriëntatie, 
voor onder de convergentie vallende regio’s (in België uitsluitend de 
provincie Hengouwen)(81). 

 
De 418,6 miljoen EUR voor de nieuwe periode is echter de optelling van 
alle financieringsmechanismen. Dat betekent dat België in vergelijking 
met de 557 miljoen EUR uit de periode 2000-2006 over een kleinere 
enveloppe beschikt voor de nieuwe programmaperiode.  
 

9.3 Vlaamse invulling 

Op 27 oktober 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het 
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-
2013 goed. De Vlaamse Regering opteerde voor een centrale positie 
van as 1, de verbetering van het concurrentievermogen. Het voorstel is 
dat 60% van de Europese cofinanciering daaraan zal worden besteed. 
In die as zijn onder meer de investeringssteun en de vestigingssteun 
opgenomen, naast de beroepsopleiding en de vervroegde uittreding. 
Een evaluatie ex ante van het programma werd al opgemaakt. 
 

 
 
                                                 
78  Zie de bijlage bij het besluit van de Raad van 19 juni 2006, Publicatieblad 

nr. L 195 van 15 juli 2006. 
79  Beschikking van de Commissie van 12 september 2006 tot vaststelling van 

de verdeling over de lidstaten van de jaarbedragen aan communautaire 
steun voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot 
en met 31 december 2013 (2006/636/EG), zoals gewijzigd door de be-
schikking 2007/383/EG van de Commissie van 1 juni 2007. 

80  Volgens de beschikking 2006/588/EG van de Commissie. 
81  De minst ontwikkelde regio's, waarvan het bruto binnenlands product per 

inwoner beduidend onder het EU-gemiddelde ligt en die recht hebben op 
steun uit de structuurfondsen. 
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Investeringssteun en vestigingssteun blijven ook in het nieuwe Vlaamse 
programma de belangrijkste componenten. Van de 224,5 miljoen EUR 
Europese steun voor Vlaanderen is 84,8 miljoen EUR bestemd voor 
investeringssteun en 14,4 miljoen EUR voor vestigingssteun, samen 
99,2 miljoen EUR of 44,2% van de Europese steun. In totaal krijgt as 1, 
waarvan de investerings- en vestigingssteun deel uitmaken, 134,7 mil-
joen EUR of 60%. Verder gaat 56,1 miljoen EUR of 25% naar as 2 (mili-
eu) en 29,2 miljoen EUR of 13% naar as 3 en 4 (leefkwaliteit en diversi-
ficatie). Ten slotte wordt er ook nog 4,5 miljoen EUR of 2% gereserveerd 
voor technische bijstand. Daaronder vallen in hoofdzaak de uitgaven 
voor evaluatie.  
 
Vooraleer een definitief programma voor plattelandsontwikkeling uit te 
werken, moesten de lidstaten een strategisch plan opmaken(82). Op 
8 december 2006 werd het definitieve programma ingediend bij de Eu-
ropese Commissie. De Commissie maakte al een aantal opmerkingen in 
december 2006. Een tweede reeks opmerkingen volgde in april 2007. 
Het Comité voor plattelandsontwikkeling (adviesorgaan opgericht door 
de Commissie) heeft op 25 oktober 2007 een positief advies uitgebracht 
en de goedkeuring van het Vlaamse programma door de Commissie  
wordt verwacht.  
 
 

 
 
                                                 
82  Artikel 11-12 van verordening 1698/2005. 
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10 Algemene conclusie 

 
Investerings- en vestigingssteun waren in Vlaanderen in de periode 
2000-2006 samen goed voor ongeveer 45% van de Europese cofinan-
ciering van het plattelandsbeleid. Het Vlaamse plattelandsontwikkelings-
programma werd laattijdig goedgekeurd en de Vlaamse regelgeving 
werd met terugwerkende kracht ingevoerd, wat rechtsonzekerheid cre-
eert. In de aanloop van het programma ondervond Vlaanderen proble-
men om de beschikbare kredieten volledig te benutten. Vanaf 2002 wer-
den de kredieten ongeveer opgebruikt. Uit het grote aantal aanvragen 
blijkt dat de steun bij de landbouwsector goed bekend is en intensief 
wordt gebruikt.  
 
Het regelmatige overleg tussen de buitendiensten en het hoofdbestuur 
van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, het uitgeschreven stap-
penplan voor de dossierbehandeling en de afspraken over de toepas-
sing van de regelgeving dragen bij tot een goed werkend internebeheer-
singssysteem. Een zwak punt is de soms langdurige behandelingster-
mijn van de steunaanvragen in sommige buitendiensten. Verder is er 
onvoldoende voorzien in expliciete instructies om systematisch op te 
volgen of de begunstigden blijven voldoen aan de steunvoorwaarden. In 
de regelgeving ontbreekt het bovendien aan gepaste sancties voor ban-
ken en landbouwers die relevante wijzigingen niet melden en bedragen 
die door toedoen van de begunstigde ten onrechte werden betaald, wor-
den zonder rente teruggevorderd. 
 
De regelgeving vertoont enkele onjuistheden. Zo stelt het besluit van de 
Vlaamse Regering ten onrechte dat Europese cofinanciering bestaat 
voor de waarborg voor vestigingssteun. Bovendien beschouwen de bij-
lagen bij het besluit - in strijd met het besluit zelf - de tweede fase van 
een bedrijfsovername en de overname van een tweede bedrijf als subsi-
diabele investeringen, terwijl dergelijke overnames noch als een vesti-
ging, noch als een investering kunnen gelden. Ook de toepassing van 
de regelgeving is weinig transparant. Uit de dossiers blijkt niet duidelijk 
hoe de administratie de arbeidstijd en het inkomen precies vaststelt, 
noch waarom zij bij de begrotingsopmaak afwijkt van de informatiefiche 
van de aanvrager. Voor roerende investeringen bestaat geen evaluatie-
systeem, hoewel de Europese Commissie dat aanbeveelt. 
 
De Vlaamse rapportering over de Europese geldstroom is voldoende 
transparant en ook de evaluatie van het Vlaamse programma komt te-
gemoet aan de Europese vereisten. Uit de steekproef bleek wel dat de 
betalingscyclus sterk uiteenlopende doorlooptijden vertoont. 
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11 Aanbevelingen 

 
• De actoren betrokken bij het plattelandsbeleid dienen alles in het 

werk te stellen om de Europese kredieten zo optimaal mogelijk te 
benutten. 

• Het verdient aanbeveling dat de afdeling Structuur en Investeringen 
van het Agentschap voor Landbouw en Visserij de problematiek in-
zake de langdurige behandelingstermijn van de steunaanvragen in 
sommige buitendiensten verder opvolgt en structurele maatregelen 
treft. 

• Het is aangewezen de knelpunten in de betalingscyclus te monitoren 
en waar nodig de gepaste remediëringsmaatregelen door te voeren 
met het oog op een efficiënte uitbetaling. 

• Omwille van een transparante communicatie en rechtszekerheid 
moet worden vermeden dat regelgeving met terugwerkende kracht 
wordt ingevoerd. 

• Omzendbrieven dienen zo te worden opgesteld dat ze geen nieuwe 
rechten of verplichtingen scheppen die niet voortvloeien uit de regel-
geving. 

• De Vlaamse regelgeving dient zo te worden aangepast dat voor de 
waarborg aan landbouwers niet meer wordt verwezen naar Europe-
se steunmaatregelen. Daarnaast dient het begrip inkomen te worden 
verfijnd als hiermee alleen arbeidsinkomen wordt bedoeld.  

• Op grond van de huidige regelgeving kan geen subsidie meer wor-
den verleend voor de tweede fase van een bedrijfsovername. Het-
zelfde geldt voor de overname van een tweede bedrijf. 

• Om de steunaanvraag beter te kunnen beoordelen, kunnen de dos-
sierbehandelaars de belastingaangifte op een meer systematische 
manier opvragen. Om overschattingen van de opgegeven kosten te 
voorkomen, kan worden overwogen een databank op te richten met 
richtprijzen waaraan de investeringen worden getoetst.  

• Met het oog op een transparante toepassing van de regelgeving 
kunnen de dossierbehandelaars de bepaling van het aantal volle ar-
beidskrachten op een bedrijf beter motiveren en moeten de gehan-
teerde regels worden geformaliseerd. Ook verdient het aanbeveling 
dat de wijzigingen van gegevens op de informatiefiche duidelijk 
zichtbaar zijn om de link tussen informatiefiche en begroting duidelijk 
te maken.  

• Het VLIF moet de dossiers op een meer systematische manier op-
volgen om na te gaan of de begunstigde nog voldoet aan de steun-
voorwaarden. Het is aangewezen in de regelgeving in te schrijven 
dat vanaf de datum dat niet meer is voldaan aan de steunvoorwaar-
den verwijlinteresten worden gevorderd als bedragen door toedoen 
van de begunstigde ten onrechte werden betaald.  

• Het is aangewezen in de regelgeving in een sanctie te voorzien voor 
de begunstigden en de banken die nalaten te melden dat het land-
bouwbedrijf zijn activiteiten heeft stopgezet of op een andere manier 
niet meer voldoet aan de steunvoorwaarden. 
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12 Antwoord van de minister 

 
In zijn antwoord van 7 december 2007 onderschreef de minister de con-
clusie en de aanbevelingen van het Rekenhof.  
 
De minister citeerde de belangrijkste positieve punten uit het verslag, 
namelijk dat de landbouwinvesteringssteun een ruime bekendheid ge-
niet in Vlaanderen en geen grote problemen kent op het terrein en dat 
het VLIF over een goed werkend internebeheersingssysteem beschikt. 
Hij erkende echter dat er ook enkele onvolkomenheden en/of onjuisthe-
den werden vastgesteld.  
 
Verder beloofde de minister dat met de aanbevelingen rekening zal wor-
den gehouden. Hij wees erop dat het VLIF al op bepaalde auditresulta-
ten heeft ingespeeld. Onzorgvuldigheden met betrekking tot de bepalin-
gen in het besluit van de Vlaamse Regering zullen worden bijgesteld. De 
buitendiensten werden al versterkt en via intern overleg zal hij nagaan 
hoe kan worden tegemoet gekomen aan de aanbevelingen over de 
praktische aspecten van de werkwijze tot toepassing van de regel-
geving. De opvolging van de dossiers zal worden opgevoerd. De minis-
ter zal ook nagaan welke sturende sancties kunnen worden ingebouwd 
in de regelgeving voor in gebreke blijvende begunstigden en/of banken 
wat betreft het signaleren van wijzigingen in hun statuut op het vlak van 
de toekenningsvoorwaarden van de steun. 
 
De minister drukte ten slotte de hoop uit dat de maatregelen de werking 
van het VLIF zullen versterken, aangezien het VLIF het belangrijkste 
instrument is bij de uitvoering van het Vlaamse plattelandsprogramma, 
zowel voor de afgelopen periode als voor het nieuwe programma 2007-
2013. 
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Bijlage 2: Beschrijving van de betalingscyclus 

 

Toestaan van de betalingen 

Nadat de minister (of het afdelingshoofd) de steunbeslissing heeft on-
dertekend, gaat de buitendienst na of alle voorwaarden werden nage-
leefd en controleert hij de facturen. Als alle documenten in orde zijn 
(groen licht), maakt de buitendienst het subsidiedossier ter uitbetaling 
over aan zijn beheersdienst, in casu het VLIF. Op basis van de aangele-
verde dossiergegevens worden na controle door de beheersdienst een 
betaalnota en corresponderende premielijnen in PAYBACK aange-
maakt. 

Voeren van de administratie van de betalingen 

Vanuit PAYBACK worden de premielijnen opgeslagen in IBO (Integratie 
Betaalorgaan). Die interface fungeert als opslagruimte waarin de pre-
mielijnen worden bewaard tot wanneer er bevestiging is dat het Vlaams 
gedeelte van de subsidies door het VLIF is gestort op de rekening van 
het betaalorgaan (inclusief autorisatie). Zodra die bevestiging beschik-
baar is, worden de premielijnen ingelezen in het Algemeen Betaalsys-
teem (ABS). 
 
Vervolgens kan het betaalorgaan (dienst Betalingen en Inningen) de 
premielijnen accepteren, waarna zij in de betalingstoepassing DRPREMI 
terechtkomen. Daarin worden de premielijnen binnengehaald en klaar-
gezet, zodat de betalingstoepassing ze (gecodeerd) kan ophalen. 
 
In de betalingstoepassing worden de betalingsaanvragen verwerkt. De 
premielijnen worden uit DRPREMI opgehaald en ingeboekt in de groot-
boekadministratie, waarna een corresponderende betaalsuggestie wordt 
opgesteld. Die doorloopt een aantal controlestappen (o.a. afstemming 
met de gegevens uit de betaalnota, aan- en/of afwezigheid van open-
staande schulden, …), waarna de definitieve betalingsgegevens worden 
klaargezet voor uitvoering naar de kredietinstelling. Dat subproces wordt 
afgesloten met de goedkeurende ondertekening door het hoofd van het 
betaalorgaan. 

Uitvoeren van de betalingen 

De goedgekeurde gegevens worden ingeladen in Publisoft, een toepas-
sing van de kredietinstelling van het VLIF. De rekenplichtige van het 
betaalorgaan controleert de gegevens en ondertekent de betalingsop-
dracht elektronisch (met digipass op een speciaal geconfigureerde pc). 
 
In een laatste fase wordt de goedgekeurde betalingsopdracht voor beta-
ling doorgestuurd (andere persoon dan de rekenplichtige, eveneens 
paswoordbeveiligd) naar de bank, waar de effectieve betaling kan 
plaatsvinden.   
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Schematisch overzicht van de betalingscyclus 
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Bijlage 3: Antwoord van de Vlaamse minister van 
Landbouw en Plattelandsbeleid 

 
 
7 december 2007 
 
 
Betreft: Landbouwinvesteringssteun in het Europees Plattelandsbeleid 
 
 
Mijnheer de Eerste Voorzitter, 
 
 
Ik heb het ontwerpverslag m.b.t. de landbouwinvesteringssteun in het 
Europees Plattelandsbeleid, overgemaakt met een schrijven van 13 no-
vember II., in goede orde ontvangen. 
 
Blijkens uw brief werd in dit ontwerpverslag rekening gehouden met de 
commentaar van de administrateur-generaal van het Agentschap voor 
Landbouw en Visserij, dd. 15/10/2007, op de voorlopige auditresultaten 
weergegeven in een voorontwerp van verslag. 
 
De algemene beschouwingen m.b.t. de uitvoering van het Vlaams Plat-
telandsbeleid 2000- 2006 in het midden latend, meen ik uit de voorlopige 
algemene conclusies te mogen opmaken dat de landbouwinvesterings-
steun “een ruime bekendheid heeft in Vlaanderen en geen grote proble-
men kent op het terrein”. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, dat 
instaat voor de toekenning van deze investerings- en vestigingssteun in 
de landbouw, stoelt op “een goed werkend internebeheersingssysteem”. 
 
Dit neemt niet weg dat er ook enkele onvolkomenheden en/of onjuist-
heden werden vastgesteld, voorwerp uitmakend van uw aanbevelingen. 
Deze hebben betrekking op ofwel een paar onzorgvuldige bepalingen in 
de regelgeving, ofwel op organisatorische problemen zodat soms lang-
durige behandelingstermijnen in bepaalde provincies ontstaan, ofwel op 
praktische aspecten van de werkwijze tot toepassing van de regelge-
ving. 
 
Met deze aanbevelingen zal ten stelligste rekening worden gehouden. 
Zoals u zelf reeds aangeeft, p 30 van uw verslag, wordt bij VLIF-
omzendbrief 43 reeds ingespeeld op bepaalde auditresultaten. Onzorg-
vuldigheden m.b.t. bepalingen in het BVR, ook al hebben ze geen im-
pact op de Europese steunmaatregelen, zullen bij de eerstvolgende 
aanpassing van het BVR bijgesteld worden. Op organisatorisch vlak 
werden de buitendiensten inmiddels versterkt en de aanbevelingen 
m.b.t. de praktische aspecten van de werkwijze tot toepassing van de 
regelgeving zullen met bekwame spoed het voorwerp uitmaken van in-
tern overleg om na te gaan hoe er kan aan tegemoet gekomen worden. 
De opvolging van de dossiers zal bovendien opgevoerd worden en er 
zal nagegaan worden welke sturende sancties voor in gebreke blijvende 
begunstigden en/of banken m.b.t. het signaleren van wijzigingen in hun 
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statuut t.o.v. de toekenningsvoorwaarden van de steun, kunnen inge-
bouwd worden in de regelgeving. 
 
Het een en het ander moet toelaten de werking van het Vlaams Land-
bouwinvesteringsfonds als belangrijkste instrument bij de uitvoering van 
het Vlaams Plattelandsprogramma, ook in de periode 2007-2013, te 
versterken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Kris Peeters 
Vlaams minister van Institutionele hervormingen, 
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 
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