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Persbericht 
Luxemburg, 27 augustus 2019 

EU-controleurs bekijken nieuwe 
beeldtechnologieën voor de monitoring 
van het GLB 
De Europese Rekenkamer verricht een controle ter beoordeling van het gebruik van nieuwe 
beeldtechnologieën in de EU om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te monitoren. 
De controleurs zullen met name de door de Europese Commissie verleende steun en de 
praktijken in de lidstaten onderzoeken. Ze zullen ook de uitdagingen die een snellere en 
uitgebreidere aanwending van deze nieuwe technologieën in de weg staan, bespreken.  

Elk jaar verrichten de lidstaten ongeveer 900 000 controles ter plaatse van landbouwsteun van de 
EU. Hierbij wordt echter slechts ongeveer 5 % van de steunaanvragers gecontroleerd. Als 
alternatief kunnen nieuwe beeldtechnologieën uitgebreider bewijs leveren van de 
daadwerkelijke landbouwactiviteiten van de landbouwers en hun naleving van het GLB. 

De controleurs hebben een vooruitblik op de controle van nieuwe beeldtechnologieën voor 
landbouwmonitoring gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een 
lopende controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

Door het gebruik van nieuwe monitoringtechnologieën zou ook de doeltreffendheid van 
toekomstige milieu- en klimaatmaatregelen in het kader van het GLB kunnen toenemen. De 
technologieën maken het ook mogelijk de kosten van controles in de lidstaten te verlagen en 
tegelijkertijd meer begunstigden te controleren. 

Gedurende ongeveer twee jaar heeft het satellietprogramma Copernicus Sentinel van de EU vrij 
toegankelijke HD-beelden verstrekt. Zo kunnen de gegevens hiervan controles van 
landbouwactiviteiten op percelen, gewasclassificatie of bepaalde ecologische aandachtsgebieden 
vergemakkelijken. Andere projecten met betrekking tot gegeotagde fotografie, drones en 
oplossingen op het gebied van landmonitoring worden ook bevorderd door de Commissie en de 
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lidstaten. Deze bieden alle mogelijkheden om het GLB te monitoren op een uitgebreidere, 
kostenefficiëntere en doeltreffendere manier. 

Tijdens de controle zal worden beoordeeld of de Europese Commissie en de lidstaten stappen 
hebben gezet om het potentieel van nieuwe beeldtechnologieën voor de monitoring van het GLB 
te ontsluiten. De controleurs zullen met name onderzoeken of: 

o de Commissie het wijdverbreide gebruik van deze technologieën heeft aangemoedigd; 

o de lidstaten maatregelen hebben genomen om deze technologieën aan te wenden. 

Tijdens de controle zullen informatiebezoeken worden afgelegd aan vier lidstaten die zijn 
begonnen met het gebruik van satellietbeelden voor de monitoring van het GLB: België, 
Denemarken, Italië en Spanje. 

 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag wordt naar verwachting begin 2020 gepubliceerd. 
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