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Bijlage 4 Vereenvoudigingsvoorstellen van Nederland met betrekking tot horizontale GLB-aangelegenheden 

 

Beleidsitem/ 
onderwerp/ 

issue 

Beschrijving van het issue/ 
rechtvaardiging/ 

onderbouwing 

Voorgestelde oplossing Termijn voor de 
oplossing  

1. Kom tot een meer 
proportionele en 

duidelijke aanpak 
van audits en 

controles 

1. Er zijn nu teveel controle- en auditlagen in 
de controleketen 
2. Controles kennen qua regime geen verschil 
in zwaarte wanneer wordt gekeken naar risico 
en omvang van het subsidiebedrag 
3. De berekeningsmethode van 
foutenpercentages is diffuus, incident driven en 
niet altijd statistisch verantwoord.  

1.Werk meer met een Single 
Audit principe. 
2. Maak onderscheid in lichtere 
en zwaardere regimes, 
afhankelijk van de hoogte van 
subsidiebedragen en een 
risicoprofiel (voorbeeld Uniform 
Subsidiekader in Nederland) 
3.Ontwikkel 1 statistisch valide 
en transparante 
foutenpercentage 
berekeningsmethode. 

Korte termijn 

2. De kaders voor 

het financieel beheer 

van zijn niet gelijk 
voor de diverse 

fondsen. 

 

 

DG AGRI stelt andere eisen dan DG MARE en 
DG REGIO, bijvoorbeeld ten aanzien van 
informatiebeveiliging, interne controle en 
verantwoording. Dit betekent voor de 
subsidieverstrekkers dat zij systemen en 
processen niet uniform kunnen inrichten, wat 
resulteert in maatwerk en additionele kosten.  

Zorg voor één Europees uniform 
subsidiekader.  

Lange termijn 

3. 

Controleverklaringen 

nationaal en EU 
 

 

 

 

De EU regels laten het niet toe te steunen op 
het gebruik van controleverklaringen van de 
projectaccountants bij 
subsidieverantwoordingen, terwijl deze in het 
kader van het Uniform Subsidiekader (USK) 
nationaal wel worden gebruikt.  
 

Creëer ruimte in de EU- 
verordeningen om controles te 
kunnen baseren op 
controleverklaringen in plaats 
van op bewijsstukken van 
betaalde en gemaakte kosten 
(‘bonnetjes’).  

Korte termijn 

4. Doorlooptijd 

audits Europese 
Commissie 

 

 
 

 
 

 
 

In het kader van de nieuwe horizontale 
verordening zijn nieuwe afspraken gemaakt 
over de doorlooptijd van audits. Ook onder 
deze nieuwe afspraken kan het meer dan 2 
jaar duren voordat de Commissie middels een 
beschikking haar bevindingen over een 
controlebezoek definitief vaststelt. Hierdoor 
ontstaat lang onzekerheid voor de lidstaten en 
de subsidieontvangers. 

Verkort de doorlooptijd van 
audits.  
 

Korte termijn 
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