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EU-landbouwsubsidies  -  Fraudebestrijding

De Europese Rekenkamer stelt in een nieuw rapport dat de Europese Commissie, maar ook 
de lidstaten, beter moeten toekijken op subsidiefraude in de landbouw. Het Europees 
landbouwbeleid is met 386,6 miljard euro de grootste uitgavenpost van Europa. Voor zijn 
rapport onderzocht de Rekenkamer een steekproef van 698 betalingen. In 101 gevallen 
werden fouten vastgesteld, bij 17 van die gevallen gaat het vermoedelijk om fraude. 12 
daarvan werden doorgegeven voor verder onderzoek aan OLAF, het Europees bureau voor 
fraudebestrijding.

Vlaanderen scoorde in het verleden telkens goed. Zo stelde voormalig landbouwminister 
Hilde Crevits dat er in de periode 2015-2019 door OLAF geen geld teruggevorderd werd 
vanuit Vlaanderen met betrekking tot het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid). De 
Europese verordening nr.1306/2013 bepaalt dat de gegevens (naam, woonplaats en 
ontvangen bedragen) over de begunstigden van landbouwsteun publiek gemaakt moeten 
worden.

Verder wil de Rekenkamer nog dat er meer wordt ingezet op datamining, artificiële 
intelligentie, het gebruik van satellietbeelden en andere vormen van technologie. 
Vlaanderen zette tot nog toe vooral in op plaatscontroles, frauderisicoanalyse via een 
systematische check op dubbele financiering met andere fondsen en overkoepelend 
overleg op Vlaams en Belgisch niveau met betrekking tot het anti-fraudebeleid en Anti-
Fraud Coordination Service

1. Kan de minister een overzicht bezorgen, bij voorkeur in Excel, van de begunstigden 
van GLB-steun vanuit het ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds) en het ELFPO 
(Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en dit voor de jaren 2020 en 
2021.

2. Hoeveel inbreuken werden er vastgesteld bij controles op de besteding van Europese 
middelen? Graag een opsplitsing per jaar en per fonds.

3. Is er in absolute cijfers zicht op hoeveel GLB-landbouwsteun door Europa de afgelopen 
twee jaren werd teruggevorderd bij Vlaamse landbouwers?
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1. De website www.belpa.be maakt jaarlijks de financiële steun bekend die wordt 
toegekend aan begunstigden in België, voor de twee voorgaande afgesloten 
begrotingsjaren, van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). De gevraagde gegevens voor 
begrotingsjaren 2020 en 2021 kunnen hier geraadpleegd worden en geconverteerd 
worden naar een rekenblad.

2. Met betrekking tot begrotingsjaren 2020 en 2021 is geen subsidiefraude op de 
besteding van Europese middelen in Vlaanderen vastgesteld.

3. Er waren in 2020 en 2021 geen terugvorderingen bij landbouwers van GLB-
landbouwsteun door fraude.

http://www.belpa.be

