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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 31.1.2018 

tot goedkeuring van de wijziging van het plattelandsontwikkelingsprogramma van 

Nederland voor bijstand uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

 

CCI 2014NL06RDNP001 

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 van de Raad
1
, en met name artikel 11, onder b), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland voor bijstand uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor de programmeringsperiode 

2014-2020 is op 13 februari 2015 goedgekeurd bij Uitvoeringsbesluit C(2015) 836 van 

de Commissie. De meest recente wijziging van het programma is vastgesteld bij 

Uitvoeringsbesluit C(2017) 671 van de Commissie van 31 januari 2017. 

(2) Op 20 december 2017 heeft Nederland bij de Commissie een aanvraag tot wijziging 

van zijn plattelandsontwikkelingsprogramma ingediend overeenkomstig artikel 11, 

onder b), van Verordening (EU) nr. 1305/2013. 

(3) De Commissie heeft het verzoek tot wijziging van het 

plattelandsontwikkelingsprogramma overeenkomstig artikel 30, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad
2
 beoordeeld 

en heeft geen opmerkingen gemaakt. 

(4) De bevoegde autoriteiten van Nederland hebben het verzoek tot wijziging naar 

behoren onderbouwd en gemotiveerd overeenkomstig artikel 30, lid 1, van 

                                                 

 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487. 
2 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 

houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 
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Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 4, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 808/2014 van de Commissie
3
. 

(5) De Commissie heeft geconcludeerd dat de wijziging van het 

plattelandsontwikkelingsprogramma in overeenstemming is met Verordening (EU) 

nr. 1303/2013, met Verordening (EU) nr. 1305/2013 en met de bij Uitvoeringsbesluit 

C(2014) 5911 van de Commissie van 22 augustus 2014 goedgekeurde en bij 

Uitvoeringsbesluit C(2017) 8003 van de Commissie van 5 december 2017 gewijzigde 

partnerschapsovereenkomst met Nederland. 

(6) Dit besluit heeft geen betrekking op staatssteun in de zin van de artikelen 107, 108 en 

109 van het Verdrag die buiten de werkingssfeer van artikel 42 van het Verdrag valt en 

nog niet is goedgekeurd. 

(7) De wijziging van het plattelandsontwikkelingsprogramma dient derhalve te worden 

goedgekeurd, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De op 20 december 2017 aan de Commissie toegezonden definitieve versie van de wijziging 

van het plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Uitgaven die subsidiabel worden als gevolg van de wijziging van het programma, zijn 

subsidiabel met ingang van 20 december 2017. 

                                                 

 
3 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 18). 
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Artikel 3 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 31.1.2018 

 Voor de Commissie 

 Jerzy PLEWA 

 Directeur-generaal 

 

 


