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Controleurs publiceren een achtergronddocument over 
woestijnvorming in de EU 

De Europese Rekenkamer heeft vandaag een achtergronddocument gepubliceerd over woestijnvorming 
in de EU, waar grond steeds droger en verder aangetast wordt. Achtergronddocumenten zijn bedoeld als 
bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het beleid en/of de programma’s. De 
publicatie van dit achtergronddocument is zo gepland dat deze samenvalt met de Werelddag voor de 
strijd tegen woestijnvorming en droogte van de Verenigde Naties op zondag 17 juni.  

De controleurs gaan momenteel na of het risico op woestijnvorming in de EU doeltreffend en doelmatig 
wordt aangepakt. Uitgaande van het materiaal dat werd verzameld tijdens de voorbereiding van de 
controle, beschrijft het achtergronddocument de belangrijkste oorzaken en effecten van woestijnvorming 
alsook huidige prognoses voor de wijze waarop woestijnvorming zich in de komende decennia in de 
Europese Unie kan ontwikkelen. Dit document bevat informatie over de preventie- en herstelmaatregelen 
die kunnen worden genomen. Ook wordt uitgelegd hoe aspecten van woestijnvorming worden aangepakt 
in het kader van verscheidene strategische EU-documenten en beleidsterreinen en welke EU-
financieringsprogramma’s maatregelen op het gebied van woestijnvorming ondersteunen. 

Het controleverslag wordt naar verwachting eind 2018 gepubliceerd. Verder is er een daaraan gerelateerde 
controle in verband met het beheer van het overstromingsrisico in de EU gepland die later dit jaar moet 
worden gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

In het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD) wordt het fenomeen 
gedefinieerd als de “aantasting van het land in aride, semi-aride en droge subhumide gebieden ten gevolge 
van verscheidene factoren, waaronder klimaatschommelingen en menselijke activiteiten”. 
Woestijnvorming is een resultaat, maar ook een oorzaak van klimaatverandering. Zij is ook het gevolg van 
niet-duurzame landbeheerpraktijken. Hierdoor neemt de klimaatverandering toe, aangezien grond door 
verwoestijning de capaciteit om koolstof op te slaan verliest, zodat daarin minder broeikasgassen kunnen 
worden opgevangen. 

Dertien lidstaten van de EU hebben tot op heden aan het UNCCD verklaard te zijn getroffen door 
woestijnvorming. De controleurs hebben vijf daarvan bezocht: Roemenië, Cyprus, Italië, Spanje en 
Portugal. 

De Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte zal plaatsvinden op 17 juni, waarbij de 
nadruk ligt op duurzaam landbeheer als een manier om economieën te herstellen, banen te creëren en 
gemeenschappen nieuw leven in te blazen. Deze dag werd 23 jaar geleden door de Algemene Vergadering 
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van de VN in het leven geroepen om de globale en nationale maatregelen die woestijnvorming, 
bodemdegradatie en droogte aanpakken onder de aandacht te brengen. 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de Europese 
Rekenkamer. Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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