
 
 

  

 

 
Reader Studiereis Brussel GLB – POP  
 
 

U doet mee aan onze studiereis !   

Met de “European Week of the Regions & Cities” zitten we in een drukke en bijzondere week. Maar 

ook om andere redenen : op 12 oktober opent in Nederland de “Dutch Agri Food Week”; 12 – 25 

oktober. In Brussel vindt op 12 en 13 oktober ook de conferentie “Food 2030” plaats. En op 16 

oktober is het “Wereldvoedseldag”.  

Landbouw, klimaat, omgeving, voeding en gezondheid zijn uitermate actuele, belangrijke en vooral 

verweven thema’s.  Uw expertise is hard nodig. 

 

 

 

Wat is het onderwerp van onze studiebijeenkomst ?   

 

Natuurlijk de relatie van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de praktijk in de 

regio. Het gaat ons om kennis opdoen, delen en inzetten. “Wie in Brussel niet aan tafel 

zit, staat op het menu”, is in deze context een toepasselijke quote. Provincies zijn 

gewend vanuit verschillende disciplines mee te denken over POP, maar goede interactie 

tussen popcoördinatoren, beleidsmakers en lobbyisten van zowel Europa, rijk en regio is 

nog beperkt. Werk aan de winkel. 

 

 

De workshops 

 

We gaan niet alleen luisteren, maar we hebben ook twee momenten gereserveerd om als 

groep zelf inbreng vorm te geven. U mag zich hierop voorbereiden door uzelf de vraag te 

stellen wat volgens u de beste manier is om het Plattelandsbudget in te zetten. De 

middelen zijn meer dan gemakkelijk te besteden aan het beheer van onze groene en 

blauwe waarden en aan versnelde innovatie, modernisering en structuurversterking. 

Daarvoor is het POP eigenlijk al te klein. Maar wat moet nu gerealiseerd worden om grip 

op de zaak te krijgen? Welke investeringen, maatregelen of spelregels zijn nodig, 

misschien wel gezamenlijk, voor duurzame landbouw in de ruimste zin van het woord? 

Hoogwaardige mestfabrieken? Aardwarmterotondes? Een landelijke korte keten 

coöperatie ? Voedsel- en kookles op school ? Zelfproducerende consumenten? Een 

verplichte voedselstrategie voor gemeenten? En hoe pakken we dat aan? Waar halen we 

de kennis? Welke rol heeft overheid dan?  Laat uw verbeelding de vrije loop.   

 

 

 



Wat is het leerdoel van onze Studiebijeenkomst ?  
 

Centraal staat de relatie van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de praktijk 

in de regio. Het gaat ons om kennis opdoen, delen en inzetten. De meeste deelnemers 

van onze groep zijn experts in hun vakgebied, maar hebben beperkte kennis over de 

Brusselse instellingen en wat deze allemaal te bieden hebben. Aan Brusselse zijde ligt de 

behoefte omgekeerd: de visie van mensen uit de praktijk is hard nodig om het beleid zo 

vorm te geven dat het optimaal resultaat oplevert.  

Domme vragen bestaan niet, dat geldt wederzijds.  

 

 

Waarom provincies ? 
 

Provincies hebben belangrijke plattelands- en economische taken en daarom belang bij 

het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Bij de uitvoering van de Tweede Pijler 

van het GLB; het plattelandsbeleid ofwel POP, hebben provincies een steeds grotere rol, 

zowel financieel als beleidsmatig. En afspraken over de Eerste Pijler; de directe 

betalingen, raken niet alleen de boeren maar de hele samenleving.  

Elke 7 jaar wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in meer of minder 

fundamentele mate aangepast aan de actualiteit. Met het GLB is in Nederland elke 7 jaar 

een investerings/exploitatie impuls van 6 miljard (raming) gemoeid, waarvan 1,5 miljard 

loopt via POP. Dat zijn bedragen die er toe doen! Het zijn bedragen waarmee de 

betrokkenen een verschil kunnen maken en waarmee het platteland de koers kan 

verzetten. Er is urgentie. Het is daarom cruciaal dat de verantwoordelijke mensen bij de 

provincie goed zijn geïnformeerd over niet alleen de Nederlandse, maar ook de 

internationale ontwikkelingen.  

 

 

Waarom nu al ?  

 

POP3 is in uitvoering met een belangrijke rol voor de provincies. En de discussie over de 

Toekomst GLB, waaronder POP4 is al vol op stoom. Georganiseerd door het Huis der 

Nederlandse Provincies en onder leiding van Europarlementariër Jan Huitema vond al een 

eerste Nederlandse gedachtenwisseling plaats. Daar bleek weer eens: het GLB is geen 

sinecure.  

 

Hoe vroeg het ook lijkt, nu al wordt op alle niveau’s gesproken over het GLB na 2020.  

Gevoed door de bijdragen van u en de andere sprekers voeren we op 12 en 13 oktober  

een strategisch overleg over het landbouw- en voedselbeleid van de toekomst irt POP. 

Het onderwerp is te complex om in zo’n korte tijd in conclusies te vervatten. Dit overleg 

wordt daarom de komende anderhalf jaar doorgezet, langs verschillende sporen. 

 

 

Wat speelt er ? 

 

Vragen zijn: Wat zijn de grote bewegingen en uitdagingen ? Wat kunnen we in de regio 

doen om hierop goed in te spelen? Wat levert dat onze regio’s op? Welke partijen kunnen 

invloed uitoefenen; op beleid of uitvoering? Hoe kunnen deze partijen elkaar helpen? Of 

kunnen we het ook zelf af ? “Wie in Brussel niet aan tafel zit, staat op het menu”, is in 

deze context een toepasselijke quote.  

 

 

 



Een bloemlezing van actuele prikkelende documenten en discussies:  

 

- Het “Millaan Food Pact”: de door de grote steden getekende 

inspanningsverplichting om hun inwoners structureel te verzekeren van 

voldoende, duurzaam geproduceerd gezond voedsel en hierbij op zoek te gaan 

naar een rol voor de short supply chain;  

- Het advies “Voedsel voor de Consument van Morgen” van het Europees 

Technologie Platform van de voeding- en drankenindustrie, waarin onder meer 

wordt gepleit voor hernieuwde daadwerkelijke betrokkenheid van de consument 

bij productie en inkoop van voeding met meerwaarde op het gebied van 

duurzaamheid en gezondheid, onder meer in korte ketenstructuren;  

- Het advies gekoppeld aan de Mansholtlezing 2016 van de WUR, dat suggesties 

doet voor een nieuw 5-pijler beleid voor het GLB en waarin het GLB een 

Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid wordt 

- De actuele “Verklaring van Cork”, geformuleerd en informeel onderschreven door 

de Europese plattelandsregio’s en –netwerken, waarin een tiental aanbevelingen 

wordt gedaan met betrekking tot fysieke kwaliteit van de hulpbronnen van het 

platteland, biodiversiteit, innovatie en boereninkomen, kennis, gezondheid, 

sociale cohesie en leefbaarheid en meer, de Verklaring is de opvolger van de 

eerste Plattelandsverklaring van de Europese Commissie uit 1996 en weerspiegelt 

de verandering in urgenties (bijgevoegd) 

- De WUR scenario studie met als ontwikkeluitersten High Tech Farming, regionale 

zelfvoorziening (self – organisation) en ineenstorting van het huidige model 

(collapse) – of is er een samenspel denkbaar ?  

- De Nederlandse aanbeveling Agrarisch Natuurbeheer door Collectieven 

- De rijksaanbeveling “Naar een Landbouw- en Voedselbeleid gepresenteerd in het 

kader “Food to Be”, met als aandachtspunten onder meer “verkleinen van de 

afstand tussen producent en consument” en “meer investeren in innovatie” 

- De WUR visie op de vijf belangrijkste innovatiethema’s waaronder ICT, Big Data, 

de nieuwe voedselketen en sociale innovatie (gedrag) 

- Mc Kinsey rapport over de impact van Big Data 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-

big-data-will-revolutionize-the-global-food-chain  

- De toenemende behoefte aan preventief gedrag ten behoeve van een langer 

gezond leven, waarbij een grote rol is weggelegd voor gezonde voeding en voor 

de positieve invloed van een groene omgeving;het thema van de Dutch Agri Food 

Week 2016 www.dutchagrifoodweek.nl  

- En uiteraard de notitie in wording “Duurzame Landbouw” van de provincies, 

weergegeven in een praatplaat. Hierbij stellen zij de drie invalshoeken Planet / 

People / Profit aan de orde, die onder meer tot uitdrukking komen in de 

vraagstukken verduurzaming, vergroening, innovatie, efficiëntere regelgeving, het 

nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer, draagvlak en het  financieel-economisch 

voortbestaan van de sector. 

Om direct actief deel te nemen aan de gedachtenvorming kunt u terecht op 

http://toekomstglb.nl/glb-na-2020/  
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http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-big-data-will-revolutionize-the-global-food-chain
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Welke informatie willen we bekijken ? 

 

A Informatie GLB 

 

De bij het GLB behorende wetgeving telt vele honderden pagina’s. We hebben niet de 

illusie hierin thuis te worden in een enkele workshop. Bijgevoegd zijn enkele 

documenten, artikelen en infographics die samen een beeld geven van de 

ontwikkelingen. We hebben ook enkele links bijgevoegd. Het gaat er niet om dat u zich 

uren verdiept. Belangrijkste is om meer gevoel te krijgen voor de brede context 

waarbinnen u uw werk doet en wat dat kan betekenen. 

 

B Informatie Europese Instellingen 

 

Tenslotte is ook heel kort informatie bijgevoegd over de Europese instellingen en nog 

eens over de EU Week of the Regions & Cities. 

Omdat u van alle sprekers uitgebreide informatie gaat krijgen, is deze informatie beperkt 

tot een grove omschrijving van het systeem van besluitvorming en toelichting op enkele 

onderdelen hiervan. Een snelle goede indruk voor wie echt de diepte in wil krijgt u via 

onder meer: 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie  Uitstekend artikel, echter informatie over de 

adviesorganen ECOSOC en CoR ontbreekt. Voor provincies is het EU Comité van de 

Regio’s (CoR) van specifiek belang.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-geMcKSl7Y EU Comité van de Regio’s 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://www.youtube.com/watch?v=d-geMcKSl7Y


A Informatie  GLB 

 
 
                       

 
 

Het GLB in Europa in cijfers 
 
 

Het GLB bestaat uit 2 pijlers. Onder pijler 1 vallen de Inkomensondersteuning en het 

Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt het POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma). 

 

Pijler 1: Inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid 

 

Inkomensondersteuning 

 

Een belangrijk deel van het GLB bestaat uit inkomenstoeslagen. Dat betekent dat boeren 

geld krijgen uit Brussel als aanvulling op hun agrarische inkomen. In het huidige GLB 

heeft deze ondersteuning de vorm van betalingsrechten, een vast bedrag per hectare. 

 



Sinds 2014 is vergroening verplicht voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De 

basisbetaling en de vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden. 

 

 

Markt- en prijsbeleid 

 

De EU voert een markt- en prijsbeleid om ervoor te zorgen dat de prijzen voor 

landbouwproducten niet te veel schommelen. 

 Het markt- en prijsbeleid is het traditionele instrument van het GLB. 

 

Markt- en prijsbeleid wordt steeds minder gebruikt. Het is vervangen door 

inkomensondersteuning. Ook moesten de klassieke markt ondersteunende maatregelen, 

zoals exportrestituties, worden afgebouwd vanwege de regels van de WTO. 

 

Pijler 2: Plattelandsontwikkeling 

 

Sinds 2000 maakt het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deel uit van 

het GLB. De Nederlandse uitwerking van het Europese 

Plattelandsontwikkelingsprogramma is uitgewerkt in een nationaal programma. De 

Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). 

 

Binnen het POP is er ruimte voor de lidstaten om – binnen de Europese kaders – een 

eigen invulling te geven aan het plattelandsbeleid. Daar staat tegenover dat de EU alleen 

subsidies uitkeert als Nederland daar ook zelf geld tegenover zet voor het platteland 

(cofinanciering). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GLB in beeld 

 

Onderstaande infographic geeft een schematische weergave van de elementen waaruit 

het GLB is opgebouwd (open als pdf http://toekomstglb.nl/wp-

content/uploads/infographic_GLB.pdf ). 

 

 
 
  

http://toekomstglb.nl/wp-content/uploads/infographic_GLB.pdf
http://toekomstglb.nl/wp-content/uploads/infographic_GLB.pdf
http://toekomstglb.nl/wp-content/uploads/infographic_GLB.pdf


 

Duurzame landbouw volgens de Nederlandse provincies 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Wie bepaalt eigenlijk ? De machtsverdeling van en over de merken. 

 

 

 

 

 

Waar ligt de toekomst voor 10 tot 11 miljard mensen ? De grote internationale 

opgaven. 

 

 



B Informatie Europese Instellingen 

 

 
 



 
We gaan tijdens de Studiereis meer horen over de hierboven en hierna geschetste 

structuur. Van belang is, dat er een “ambtelijke” lijn is; het complex van deskundigen dat 

zonder politieke kleur zaken voorbereidt en uitwerkt; dit zijn de DG’s (“ministeries”) van 

de Europese Commissie. De DG’s laten zich informeren door eigen 

uitvoeringsorganisaties en (vele) adviescommissies, die weer grotendeels worden 

bemenst door vertegenwoordigers van de lidstaten. Deze vertegenwoordigers worden 

geacht deskundig te zijn maar brengen ook politieke en maatschappelijke voorkeuren 

mee, daar houdt men rekening mee. 

 

De Europese Raad, bestaande uit de regeringen van de lidstaten, brengt vanzelfsprekend 

een combinatie van inhoud en politiek mee.  

Het Europees Parlement is een directe politieke afspiegeling van de lidstaten. 

Vanzelfsprekend is ook bij het EP grote inhoudelijke kennis aanwezig. 

 

De adviesraden Ecosoc (Economisch Sociaal Comité, vertegenwoordiger van NGO’s en 

bedrijfsleven) en CoR (Comité van de Regio’s) brengen hun mening over Europese 

beslisvoorstellen in en kunnen ook zelf onderwerpen op de agenda plaatsen. Hun 

adviezen moeten in behandeling worden genomen. 

 

Alle partijen hebben een commissie-structuur en daaronder een werkgroepen-structuur 

om gericht aan bepaalde thema’s en subthema’s te werken. De lijst van thema’s komt 

overal in vergelijkbare vorm terug, zodat er rond een bepaald onderwerp – bijvoorbeeld 

Platteland – een keten van spelers ontstaat.  Hieronder een schets met enkele 

voorbeelden. 

 
 
Europese Commissie 
 

DG AGRI 
  DG AGRI Subdirectie 
 

    Europees Plattelands Netwerk (ENRD) 
 

    Europees Servicepoint EIP – AGRI  
 

    Adviescommissie Plattelandsontwikkeling e.a. 
 
    Expertteam Agricultural Markets Task Force 

 
DG Research e.a, 

 
European Technology Platforms 

 
 
Europese Raad 
 
        Ministerraden 
 
  Permanente Vertegenwoordiging         

Raadswerkgroepen COREPER 1 en 2 
SCAR 

 
 



Europees Parlement 
 
 Commissies 
 
Advies 
 

Adviesorgaan Europees Sociaal Economisch Comité 
 
  Commissies 
 
 

Adviesorgaan Europees Comité van de Regio’s 
 

Commissies 
 
 
Lobby 
 
 Denktanks 
 
 Lobbykantoren van regio’s, bedrijfsleven, NGO’s  
        HNP 
                Nether 
        VNO / NCW 
        Copa Cogeca 
        Birdlife 
          
 
 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
commission_nl  
 
 
 

Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel  
 

De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier landsdelige bureaus: 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Oost-Nederland, Regio Randstad en de 

drie zuidelijke provincies. Voor verschillende inhoudelijke dossiers zijn teams 

samengesteld waarin de landsdelen worden vertegenwoordigd. Het Huis van de 

Nederlandse Provincies wordt bestuurd door dertien provinciale bestuurders: één 

bestuurder per provincie en de HNP-voorzitter namens het IPO. 8  

 

Een deel van de werkzaamheden verrichten de medewerkers voor de gezamenlijke 

belangen van alle Nederlandse provincies, de rest wordt besteed aan de eigen provinciale 

belangen. De werkzaamheden voor de gezamenlijkheid vloeien voort uit het jaarlijkse 

werkplan van het HNP. Een voorbeeld van zo’n gezamenlijk dossier is de lobby rond 

structuurfondsen, waarbij het in het gezamenlijk belang van alle provincies is om zoveel 

mogelijk fondsen beschikbaar te maken voor Nederland. De gezamenlijke prioritaire 

dossiers waar in het HNP aan wordt gewerkt zijn hieronder beschreven.  

Naast lobby bestaan de werkzaamheden onder meer uit het ontvangen van 

bezoekersgroepen, het opbouwen en onderhouden van netwerken, het invullen van 

bijdragen tijdens de jaarlijkse Open Days en het bieden van ondersteuning bij 

evenementen. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_nl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_nl


 
 

 
 

foto: voltallige bestuur van het HNP  
 
 
 

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU 

 

 

 

 

 

 



 

De dagelijkse werkzaamheden van de Permanente vertegenwoordiging bestaan uit het 

onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit houdt in dat zij, afhankelijk 

van het beleidsterrein, dagelijks in contact staan met vertegenwoordigers van andere 

lidstaten van de Unie, alsmede de Europese Commissie en het Europese parlement. 

 

Rol van provincies als mededepartement in het EU Raadstraject:  

Op 6 juli zijn afspraken gemaakt door de IPO-voorzitter, de HNP-voorzitter en 

bestuurlijke vertegenwoordigers van VNG en UvW met de ministers Koenders en 

Plasterk, over de samenwerking tussen de medeoverheden en het rijk in de Europese 

beleids- en besluitvormingsprocessen en de versterking van de rol van de 

medeoverheden in die processen. Bij de voorbereiding van EU-dossiers die voor 

medeoverheden prioritair zijn krijgen zij in de voorbereidingsfase in het EU Raadsproces 

de rol van mededepartement. Dit wordt in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen 

opgenomen.  

Een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit, zijn inmiddels vergaand 

gedecentraliseerd. Dergelijke dossiers die in medebewind zijn gegeven lenen zich bij 

uitstek voor een grotere rol van provincies in het Europese besluitvormingsproces. In juli 

2015 is in een bestuurlijk overleg met het Rijk afgesproken dat decentrale overheden een 

rol als mededepartement kunnen vervullen op dossiers die voor hen prioritair zijn. Deze 

rol als mededepartement vraagt om een intensievere inzet van provinciale capaciteit. In 

het eerste jaar (2016) zal het aantal dossiers dan ook beperkt blijven, om zo ervaring 

met deze nieuwe werkwijze op te doen (pilotfase). 

 

 

 

Europees Parlement 

 

 

 

 



 

Commissies Europees Parlement  

 

De gekozen Europarlementariërs zijn lid van één of meerdere commissies. Deze 

commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Het 

Europees Parlement heeft de beleidsterreinen verdeeld over 22 vaste commissies en 

subcommissies. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en 

verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. In 

principe zijn in een commissie alle fracties vertegenwoordigd. Uitgaande van de 

provinciale kerntaken zijn de volgende commissies van belang voor de meeste 

provincies:  

 

Commissie Regionale ontwikkeling  

In de commissie Regionale ontwikkeling zitten de Nederlanders Lambert van Nistelrooij 

(CDA), Matthijs van Miltenburg (D66) en Olaf Stuger (PVV).  

 

Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling  

In de Landbouwcommissie zitten vier Nederlanders; Bas Belder (SGP), Anja Hazekamp 

(PvdD), Jan Huitema (VVD) en Annie Schrijer-Pierik (CDA).  

 

Commissie Industrie, energie en onderzoek  

In de commissie Industrie, energie en onderzoek zitten ook vier Nederlanders; Gerben-

Jan Gerbrandy (D66), Esther de Lande (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Paul 

Tang (PvdA)  

 

Commissie Milieubeheer  

In de commissie Milieu zitten zes Nederlanders; Bas Eickhout (GroenLinks), Gerben-Jan 

Gerbrandy (D66), Jan Huitema (VVD), Annie-Marie Mineur (SP), Annie Schrijer-Pierik 

(CDA) en Olaf Stuger (PVV).  

 

Commissie Transport en Toerisme  

In de commissie Transport zitten vijf Nederlanders; Wim van de Camp (CDA), Peter van 

Dalen (CU), Bas Eickhout (GroenLinks), Vicky Maeijer (PVV) en Matthijs van Miltenburg 

(D66)  

 

Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken  

In deze commissie zitten drie Nederlanders; Jeroen Lenaers (CDA), Hans Jansen (PVV) 

en Agnes Jongerius (PvdA). 39  

 

Sleutelposities  

Een aantal Europarlementariërs heeft sleutelposities bemachtigd die van belang kunnen 

zijn voor de provincie, bijvoorbeeld als woordvoerder of coördinator. 

 

 

  



Expertteam Agricultural Markets Task Force 
 

De AMTF is door de Europese Commissie ingesteld als onderdeel van het 

(urgentie)maatregelenpakket uit september 2015 en is gericht op structurele verbetering 

van de positie van de primaire producent in de voedselketen. Tijdens haar zes 

bijeenkomsten tussen januari en september 2016 heeft de AMTF onder andere gesproken 

over markttransparantie, termijnmarkten, contracten, samenwerking in coöperaties, 

fysieke opslagfaciliteiten, het versterken van de financiële situatie van de boer, 

uitdagingen klimaat, bodemwaliteit en beschikbaarheid hulpbronnen, inzet van de 

instrumenten ter versnelling R&D en Innovatie; Horizon 2020 en het Europees Innovatie 

Partnerschap EIP – AGRI en recent de problemen in de zuivelsector. Lidstaten en 

belanghebbenden konden tot en met 30 juli a.s. concrete voorstellen en ideeën bij de 

AMTF aandragen over het functioneren van de agrarische markten en de positie van de 

boer in de keten. In het najaar zal de AMTF verslag uitbrengen over de uitkomsten en 

aanbevelingen.  

De Taskforce bestaat uit 12 vooraanstaande deskundigen vanuit Europese 

kennisinstellingen en bedrijfsleven. Veerman is voorzitter, Louise Fresco is één van de 

leden. Zijn draagt zorg voor ruime input vanuit Wageningen UR.  

 

 
 

  



Europese Commissie 

 

Rol: Werkt in het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te 

handhaven en door beleid en de EU-begroting uit te voeren 

Leden: Een team of "college" van commissarissen, één uit elk EU-land 

Voorzitter: Jean-Claude Juncker 

Opgericht in: 1958 

Vestigingsplaats: Brussel (België) 

Website: Europese Commissie 

 

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is 

als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese 

wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit. 

 

Wat doet de Commissie? 

 

Stelt nieuwe wetgeving voor: 

De Commissie is de enige EU-instelling die wetgeving voorstelt, die daarna door het 

Parlement en de Raad kan worden goedgekeurd en die: 

•de belangen van de EU en haar burgers beschermt op terreinen die in de EU-landen 

apart niet efficiënt kunnen worden behandeld 

•technisch klopt, doordat deskundigen en het grote publiek erover geraadpleegd zijn 

 

Beheert het EU-beleid en wijst EU-financiering toe 

•Bepaalt, samen met de Raad en het Parlement, de prioriteiten voor de EU-uitgaven. 

•Stelt de jaarlijkse begroting op, die moet worden goedgekeurd door het Parlement en 

de Raad. 

•Houdt toezicht op de uitgaven, onder het toeziend oog van de Rekenkamer. 

 

Handhaaft de EU-wetgeving: 

•Ziet er samen met het Hof van Justitie op toe dat de EU-wetgeving in alle EU-landen 

juist wordt toegepast. 

 

Is spreekbuis van de EU in de wereld: 

•Spreekt namens alle EU-landen in internationale organen, met name op het gebied van 

handel en humanitaire hulp. 

•Onderhandelt namens de EU over internationale overeenkomsten. 

 

 

 

  



Het ABC van de EU-instellingen 

 

 

Wat doet het Parlement en wat de Commissie? Wat bedoelen we met de 

Europese Raad, en waarin verschilt deze van de Raad van de Europese Unie? 

 

Samenstelling 

 

Politiek leiderschap wordt gegeven door een team van 28 commissarissen (één uit elk 

EU-land), onder leiding van de voorzitter van de Commissie. De voorzitter bepaalt wie 

verantwoordelijk is voor welk beleidsterrein. 

 

Het college van commissarissen bestaat uit de voorzitter van de Commissie, zijn zeven 

vice-voorzitters, onder wie de eerste vicevoorzitter en de hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de twintig overige commissarissen, 

elk met hun eigen portefeuille. 

 

De dagelijkse werkzaamheden van de Commissie worden uitgevoerd door het personeel 

(juristen, economen enz.) die zijn verdeeld in afdelingen die DG's (directoraten-generaal) 

worden genoemd. Elk DG dekt één of enkele beleidsterreinen. 

 

Benoeming van de voorzitter 

 

De staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad stellen een kandidaat-

voorzitter voor, op basis van de resultaten van de verkiezingen voor het Europees 

Parlement. De kandidaat moet de steun van de meerderheid van het Europees Parlement 

krijgen om te kunnen worden benoemd. 

 

Keuze van het team 

 

De kandidaat-voorzitter kiest potentiële vicevoorzitters en commissarissen op basis van 

voordrachten door de EU-landen. De lijst van genomineerden moet worden goedgekeurd 

door de staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad. 

 

Elke genomineerde moet aan het Europees Parlement zijn of haar visie komen uitleggen 

en vragen beantwoorden. Het Parlement stemt over alle genomineerden als team. Ten 

slotte worden zij benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid. 

 

De ambtstermijn van de huidige Commissie loopt tot 31 oktober 2019. 

 

 

Hoe werkt de Commissie? 

 

Strategische planning 

 

De voorzitter bepaalt de beleidskoers van de Commissie. Daarbinnen besluiten de 

commissarissen samen over strategische doelstellingen en stellen zij het jaarlijkse 

werkprogramma op. 

 

 



Gezamenlijke besluitvorming 

 

Het gehele team draagt verantwoordelijkheid voor genomen besluiten. De stemmen van 

alle commissarissen wegen in die besluitvorming even zwaar en de commissarissen zijn 

dus ook allemaal even aansprakelijk voor wat zij samen besluiten. De commissarissen 

hebben geen eigen beslissingsbevoegdheid, behalve in speciale gevallen. 

 

De vicevoorzitters mogen namens de voorzitter optreden en coördineren samen met 

verschillende commissarissen de werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid 

vallen. Om ervoor te zorgen dat het college goed en flexibel samenwerkt, worden er 

prioritaire projecten aangewezen. 

 

De commissarissen steunen de vicevoorzitters door het indienen van voorstellen bij het 

college. Over het algemeen worden besluiten bij consensus genomen, maar er kan ook 

gestemd worden. In dat geval heeft elke commissaris één stem en is een gewone 

meerderheid voldoende. 

 

Het desbetreffende directoraat-generaal (onder leiding van een directeur-generaal, die 

verantwoordelijkheid aflegt aan de desbetreffende commissaris) gaat vervolgens met het 

onderwerp aan de slag. Dit leidt meestal tot een ontwerpwetgevingsvoorstel. 

Dit moet worden voorgelegd aan de Raad en aan het Europees Parlement. 

 

Dat wordt dan opnieuw ingediend bij het college, dat wekelijks bijeenkomt om dergelijke 

voorstellen goed te keuren. Daarna gaat het voorstel naar de Raad en het Parlement 

voor de volgende stap in het wetgevingsproces. 

 

 

Europees Netwerk Plattelandsontwikkeling ENRD 

 

Om met de 118 Plattelandsontwikkelingsprogramma’s van de 28 lidstaten de beste mogelijke 

resultaten te halen, zijn er in iedere lidstaat Nationale Netwerken actief. Het Europese Netwerk voor 

Plattelandsontwikkeling (ENRD) biedt de Nationale Netwerken (NRN’s) steun bij het transnationaal en 

grensoverscrhijdend uitwisselen van kennis en ervaringen. De doelen van de ENRD zijn: 

 

(1) verhogen van de betrokkenheid van belanghebbenden bij de plattelandsontwikkeling; 

(2) het verbeteren van de kwaliteit van de programma's voor plattelandsontwikkeling; 

(3) het beter te informeren over de voordelen van het beleid voor plattelandsontwikkeling; 

(4) ondersteunen van de evaluatie van de programma's voor plattelandsontwikkeling 

 

Het werk van de ENRD wordt gedaan door twee Network Support Units: door het Contact Point en de 

Evaluation Helpdesk. Daarnaast werkt de ENRD nauw samen met het Servicepoint EIP-Agri. 

 

Het werk van de ENRD wordt geleid door formele bestuursstructuren. In de jaarlijkse Assembly komen 

verschillende groepen belanghebbenden jaarlijks bijeen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nederlands deelnemers aan de ENRD Assembly zijn: 

-Joost Teigeler (RVO.nl) – Paying Agencies 

-Jan Gerrit Deelen (EZ) – Managing Authorities 

-Eeke Landman (teamleider Netwerkteam Regiebureau POP) – Managing Authorities 

-Lodewijk le Grand (provincie Utrecht) - Managing Authorities 

-Mireille Groot Koerkamp (Leadercoordinator Salland) – LEADER Local Action Groups 

-Annemiek Canjels (provincie Limburg) – Agricultural Advisory Services 

-Jan-Willem van der Schans (WUR) – Agricultural Research Institutes 

 

In de Rural Networks Steeringgroup wordt het werk van de ENRD en EIP-Agri netwerken gevolgd. 

Hier worden met name de thematische werkzaamheden gecoördineerd. Deze stuurgroep komt 2 a 3 

keer per jaar bijeen. Eeke Landman (teamleider Netwerkteam Regiebureau POP) heeft zitting in deze 

stuurgroep. 

 

 

 

 

 

 

 


