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Samenvatting
I Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is goed voor meer dan een derde van
de EU-begroting. Het beleid heeft tal van complexe en onderling samenhangende
doelstellingen, variërend van de levensstandaard van de landbouwbevolking tot
milieu- en klimaatgerelateerde aspecten en de ontwikkeling van plattelandsgebieden.
Voor het gebruik van een empirisch onderbouwde aanpak bij beleidsbeslissingen zijn
verscheidene gegevens uit verschillende bronnen en een daaropvolgende analyse
vereist.

II Het doel van de controle was te beoordelen of de Commissie goed gebruik maakt

van gegevens en analyses ten behoeve van de analyse van het GLB-beleid. Deze
beoordeling is zowel relevant voor het GLB dat in 2023 van start gaat als voor het GLB
na 2027.

III Ten eerste hebben we onderzocht hoe de Commissie de afgelopen jaren de

beschikbare gegevens voor beleidsanalyse heeft gebruikt en of de beschikbare
gegevens toereikend zijn. Vervolgens zijn we nagegaan wat de Commissie doet om
lacunes in de gegevens aan te pakken, met inbegrip van het gebruik van big data.

IV We constateerden dat de Commissie over grote hoeveelheden gegevens beschikt

voor de opzet, monitoring en evaluatie van het GLB. De Commissie maakt gebruik van
conventionele instrumenten zoals spreadsheets om een analyse te maken van de
gegevens die zij van de lidstaten verzamelt. De huidige gegevens en instrumenten
leveren niet bepaalde belangrijke elementen (bijv. bijzonderheden over de toegepaste
milieupraktijken en inkomen van buiten het landbouwbedrijf) die nodig zijn voor een
goed geïnformeerde beleidsvorming. De Commissie heeft verschillende wetgevings- en
andere initiatieven genomen om beter gebruik te maken van de bestaande gegevens,
maar er blijven belemmeringen bestaan voor een optimaal gebruik van de verzamelde
gegevens. Belemmeringen als een gebrek aan standaardisering en beperkingen als
gevolg van gegevensaggregatie beperken de beschikbaarheid en bruikbaarheid van
gegevens.

V Wij bevelen de Commissie aan:
o

een kader vast te stellen voor het gebruik van uitgesplitste gegevens van de
lidstaten, en

o

meer gebruik te maken van gegevensbronnen en deze te ontwikkelen om
tegemoet te komen aan de beleidsbehoeften.
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Inleiding
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een breed
beleidsgebied

01 Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ging in 1962 van start en is goed

voor meer dan een derde van de EU-begroting: voor de periode 2014-2020 bedroegen
de landbouwuitgaven in totaal 408 miljard EUR. De brede doelstellingen van het
Verdrag1 voor het beleid worden nader gespecificeerd in de GLB-verordeningen (zie
figuur 1). Het beleid is niet alleen gericht op landbouwproductie en landbouwers,
maar ook op milieu-, klimaatgerelateerde en sociale aspecten.

Figuur 1 — Algemene doelstellingen van de GLB-perioden 2014-2020
en 2023-2027

2014-2020*

a) rendabele voedselproductie, b) duurzaam beheer van de
met de nadruk op
natuurlijke hulpbronnen en
landbouwinkomen,
klimaatactie, met de nadruk op
productiviteit van de
uitstoot van broeikasgassen,
landbouw en prijsstabiliteit
biodiversiteit, bodem en water

2023-2027

a) bevordering van een slimme, b) ondersteuning en versterking van c) versterking van de sociaalconcurrerende,
de milieubescherming, met
economische structuur
veerkrachtige en
inbegrip van de biodiversiteit, en
van de
gediversifieerde
klimaatactie, alsmede bijdragen
plattelandsgebieden
landbouwsector ten behoeve
tot het bereiken van de milieu- en
van de voedselzekerheid
klimaatgerelateerde
voor lange termijn
doelstellingen van de Unie, met
inbegrip van haar verbintenissen
in het kader van de
Overeenkomst van Parijs

Artikel 110, lid 2
van Verordening
(EU) nr. 1306/2013

Artikel 5
van Verordening
(EU) 2021/2115

c) evenwichtige territoriale
ontwikkeling, met de
nadruk op
werkgelegenheid op het
platteland, groei en
armoede in
plattelandsgebieden

* De beleidsperiode 2014-2020 loopt tot 2022 als gevolg van vertragingen bij de goedkeuring van het nieuwe GLB
(2023-2027).

Bron: ERK, op basis van artikel 110, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en artikel 5 van
Verordening (EU) 2021/2115.

1

Artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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02 In het kader van het GLB ontvangen de begunstigden het grootste deel van de

subsidie op basis van de grond waarover zij beschikken. Een ander deel van de subsidie
kan worden betaald als vergoeding van de kosten voor het ondernemen van specifieke
activiteiten, en voor de financiering van investeringen. De EU-wetgeving vormt de
basis voor de meeste betalingen. Gegevens over landbouwbedrijven worden op
verschillende manieren samengesteld en verzameld (zie figuur 2).

Figuur 2 — Voorbeelden van gecreëerde en verzamelde gegevens die
relevant zijn voor het GLB
Satellietgegevens
(Copernicus)

Weergegevens
Enquêtes (bijv. de economische
prestaties van een
landbouwbedrijf)
Milieugegevens (bijv.
over biodiversiteit,
bodemkwaliteit)
Gegevens over landgebruik uit het
landbouwpercelenidentificatieysteem

Gegevens verzameld door
precisielandbouwmachines

Gegevens over het
vervoer van dieren

Bron: ERK.

Gegevens van
mobieletelefoonapps (bijv. over
meststoffen, plantenziekten)

Administratieve gegevens
(bijv. marktprijzen en
betalingen)
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De rol van gegevens in een beleidscyclus

03 In de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie wordt gepleit voor

een empirisch onderbouwde aanpak, wat betekent dat beleidsbeslissingen moeten
worden gebaseerd op de beste beschikbare gegevens. Onder feitenmateriaal verstaat
de Commissie gegevens, informatie en kennis uit tal van bronnen, met inbegrip van
kwantitatieve gegevens zoals statistieken en meetgegevens, kwalitatieve gegevens
zoals adviezen, bijdragen van belanghebbenden, conclusies van evaluaties, en
wetenschappelijk en deskundig advies2. Een conventionele beleidscyclus bevat de
verschillende stappen die zijn weergegeven in figuur 3. Voor een empirisch
onderbouwd beleid zijn relevante gegevens in elke fase van de cyclus vereist.

Figuur 3 — Gebruik van gegevens in een beleidscyclus
Evaluaties zijn vaak gebaseerd op
empirische analyse (via
kwantitatieve methoden en
modellering) van verzamelde
gegevens; de analyse wordt
aangevuld met kwalitatieve
informatie die is verzameld via
vraaggesprekken, enquêtes, enz.

Evaluaties worden samen
met monitoringgegevens
gebruikt als input voor het
(her)ontwerp van beleid

Voor het opstellen van een
effectbeoordeling is de verzameling en
analyse vereist van al het relevante
bewijsmateriaal, met inbegrip van
gegevens, wetenschappelijk advies en
input van belanghebbenden

Evaluatie
Planning/
beleidsontwerp
Voor monitoring
verzamelde gegevens
worden hergebruikt
voor evaluatie

Monitoring

De autoriteiten verzamelen hoofdzakelijk
kwantitatieve gegevens voor indicatoren die
tijdens de beleidsontwerpfase zijn vastgesteld

Bron: ERK, op basis van de richtsnoeren voor betere regelgeving.

2

Better Regulation Toolbox, 2021, blz. 20.

Voor de planning moeten monitoringen evaluatieregelingen en
gegevensbehoeften worden
vastgesteld
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04 Wereldwijd maken organisaties steeds meer gebruik van “big data”, waardoor zij
gegevens kunnen gebruiken die op verschillende manieren zijn vastgelegd. In dit
verslag beschouwen we “big data” als gegevens die te complex of te groot zijn voor
traditionele gegevensverwerkingssystemen en waarvoor geavanceerde instrumenten
en rekenkracht zijn vereist.

05 De landbouw is een sector waarin digitale innovaties en technologieën in

toenemende mate worden toegepast; in figuur 4 worden voorbeelden van digitale
technologieën in de landbouw gegeven. De publieke sector kan veel van deze
technologieën gebruiken. Technologische vooruitgang kan de tijd die nodig is voor
beleidsvorming verkorten en de empirische basis voor beleidsbeslissingen vergroten 3.
Deze verbeteringen stellen regeringen in staat om gegevensgestuurde
beleidsmaatregelen te nemen, met name door het mogelijk te maken 4:
—

een beter inzicht te krijgen in de milieueffecten van de landbouw en
beleidsdoelstellingen te formuleren die deze effecten op holistische wijze
aanpakken;

—

een gedifferentieerd en gericht beleid te ontwerpen, en

—

nieuwe gegevensgestuurde monitoringsystemen toe te passen.

3

Höchtl, J., Parycek, P. & Schöllhammer, R., “Big data in the policy cycle: Policy decision
making in the digital era”, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce,
2016, 26 (1-2), blz. 147-169.

4

OESO: Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, 2019, OECD Publishing, blz. 13.
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Figuur 4 — Digitale technologieën voor de landbouw
Teledetectie, bijv. van satellieten
en drones verkregen gegevens

Detectie ter plaatse, bijv. sensoren voor wateren luchtkwaliteit, monitoring van bodem,
biodiversiteit en gewassen,
gegevens van precisielandbouwmachines
Online-enquêtes/tellingen, bijv.
portalen voor
gegevensverzameling

Gegevensverza
meling

Vastlegging van administratieve
gegevens, bijv. gegevens over
betalingen die door de autoriteiten
via IT-systemen worden verstrekt
Op GIS en sensoren gebaseerde
analytische instrumenten, bijv. het
in kaart brengen van landgebruik
en bodembedekking

Veilige en toegankelijke
gegevensopslag, bijv.
opslag in de cloud,
confidential computing

Gegevensanalyse

Deep learning/AI, bijv. algoritmen
voor de analyse van big data,
machinaal leren, voorspellende
analyses

Overdracht en
uitwisseling van
gegevens

Gegevensopslag

Gegevensbeheer

Digitale communicatietechnologieën, bijv.
digitale technologieën voor het
visualiseren van gegevens

Programma’s en
toepassingen voor
interoperabiliteit

Bron: ERK, op basis van tabel 2.1 “Digital Opportunities for Better Agricultural Policies” van de OESO,
OECD Publishing, Parijs, 2019.

De ambities van de EU op het gebied van gegevens

06 De Europese Commissie heeft verschillende documenten gepubliceerd waarin

wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat beter en meer gebruik wordt gemaakt van
gegevens om de beleidsvorming te optimaliseren of om invloed uit te oefenen op de
uitwisseling van gegevens of instrumenten in de EU (zie figuur 5).
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Figuur 5 — Belangrijkste gegevensgerelateerde initiatieven van de
Commissie
Initiatieven gericht op de
activiteiten voor gegevensbeheer
van de Commissie

2016

2018

2020

Bredere initiatieven van de Commissie

Mededeling van de Commissie:
gegevens-, informatie- en kennisbeheer bij
de Commissie
DataStrategy@EC: routekaart en
actieplan voor het opzetten van een
data-ecosysteem van de Commissie met
als doel de Commissie om te vormen tot
een gegevensgestuurde organisatie
Mededeling van de Commissie: Digitale
strategie van de Europese Commissie —
A digitally transformed, user-focused
and data-driven Commission

Voorstel voor een richtlijn inzake het hergebruik van
overheidsinformatie (door de medewetgevers in 2019
vastgesteld als richtlijn inzake open data en het
hergebruik van overheidsinformatie)

Mededeling van de Commissie: Een Europese
datastrategie (2021-2027). De strategie heeft ten doel de
visie van een echte interne markt voor gegevens te
verwezenlijken.
Voorstel voor een verordening inzake Europese
datagovernance (datagovernanceverordening) ter
verbetering van de vrijwillige uitwisseling van gegevens
binnen en tussen gemeenschappelijke Europese
dataruimten

2021

Voorstel voor een verordening
betreffende de statistieken van de
landbouwinput en -output

Mededeling van de Commissie: Digitaal kompas 2030:
de Europese aanpak voor het digitale decennium
AI-pakket, met inbegrip van een mededeling over de
bevordering van een Europese aanpak van artificiële
intelligentie en een voorstel voor een AI-verordening

Bron: ERK, op basis van C(2016) 6626, DataStrategy@EC, C(2018) 7118, COM(2021) 37, COM
(2018) 234/Richtlijn (EU) 2019/1024, COM(2020) 66, COM(2020) 767, COM(2021) 118, COM(2021) 205
en COM(2021) 206.

07 In de mededeling van de Commissie uit 2016 over gegevens-, informatie- en

kennisbeheer bij de Commissie werd benadrukt dat het opvragen en verstrekken van
informatie moet worden verbeterd en dat het gebruik van gegevens moeten worden
geoptimaliseerd voor een betere beleidsvorming. In de mededeling werd gesteld dat
big data het potentieel heeft de capaciteiten van de Commissie aanzienlijk te
vergroten door vroegtijdige opsporing van trends en snellere feedback mogelijk te
maken ter ondersteuning van betere regelgeving en empirisch onderbouwde
beleidsvorming, alsook door resultaten beter aan alle belanghebbenden bekend te
maken. De Commissie was voornemens de nodige vaardigheden, instrumenten en
computerinfrastructuur te ontwikkelen ter ondersteuning van een big-datacapaciteit.
Tevens werd benadrukt dat beter moet worden geanticipeerd op gegevensbehoeften
en kenniskloven, om ervoor te zorgen dat de gegevens beschikbaar, bruikbaar en

11
nuttig zijn voor effectbeoordelingen, monitoring, verslaglegging en evaluatie 5. De
interne datastrategie van de Commissie (DataStrategy@EC) is het belangrijkste
instrument dat wordt gebruikt om de inhoud van de mededeling in de praktijk te
brengen.

08 In november 2018 heeft de Commissie de digitale strategie van de Europese

Commissie vastgesteld om tegen 2022 een digitaal getransformeerde,
gebruikersgerichte en gegevensgestuurde administratie te worden. Hierin werd de
richting die zij in haar mededeling van 2016 heeft aangegeven, bevestigd. Van de
negen acties die in de strategie worden opgesomd, achten wij de volgende twee het
meest relevant voor de reikwijdte van onze controle:
—

nieuwe technologieën in de IT-omgeving van de Commissie integreren, en

—

de vrije gegevensstroom met betrekking tot EU-breed beleid tussen Europese
overheidsdiensten vergemakkelijken.

09 In februari 2020 heeft de Commissie haar mededeling “Een Europese

datastrategie” 6 voor de periode 2021-2027 gepubliceerd, waarvan het
toepassingsgebied veel verder reikte dan dat van de Commissie zelf. Deze strategie
dient om de “visie van een echte interne markt voor data te realiseren” door middel
van maatregelen zoals het vaststellen van een governancekader voor de toegang tot
en het gebruik van gegevens, en het investeren in data-infrastructuur en vaardigheden. De kwesties die moeten worden aangepakt zijn onder meer de
beschikbaarheid van gegevens, de interoperabiliteit en kwaliteit van gegevens,
datagovernance, data-infrastructuur en -technologieën (bijv.
gegevensverwerkingscapaciteit en cloudinfrastructuur) en cyberbeveiliging.

10 Het voorstel voor een Datagovernanceverordening7 van de Commissie van 2020
was erop gericht het hergebruik van bepaalde categorieën beschermde
overheidsgegevens, meer vertrouwen in diensten voor gegevensbemiddeling en een
groter gegevensaltruïsme in de hele EU te faciliteren.

5

C(2016) 6626, mededeling “Data, Information and Knowledge Management at the
European Commission”.

6

COM(2020) 66.

7

COM(2020) 767.

12

Reikwijdte en aanpak van de controle
11 Onze controle was erop gericht te beoordelen of de Commissie goed gebruik

maakt van gegevens en data-analyse voor de beleidsanalyse van het GLB. Ten eerste
onderzochten we hoe de Commissie de beschikbare gegevens heeft gebruikt voor
beleidsanalyse en of de gegevens toereikend waren. Vervolgens onderzochten we of
de Commissie de gegevenslacunes aanpakt, met inbegrip van het gebruik van big data,
en of er recente of lopende EU-onderzoeksprojecten waren die deze lacunes konden
helpen aanpakken en de analyse van het GLB-beleid konden helpen verbeteren.

12 De reikwijdte van onze controle omvatte het ontwerp, de monitoring tijdens de

uitvoering en de evaluatie van het beleid. De controle had betrekking op de periode
van 2015 tot februari 2022. De beoordeling van de GLB-datagovernance is relevant,
aangezien ons verslag gevolgen kan hebben voor zowel het GLB dat in 2023 van start
gaat als het GLB na 2027. De verantwoordelijkheid voor het GLB ligt in de eerste plaats
bij het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) van de
Commissie.

13 In het kader van onze controlewerkzaamheden hebben wij:
o

relevante gegevens en documenten onderzocht, met inbegrip van
wetenschappelijke, strategische, wetgevings-, beleids- en
projectdocumenten;

o

vraaggesprekken gevoerd met het personeel van vier directoraten-generaal
van de Commissie (Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Eurostat, het
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) en
Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie);

o

vraaggesprekken gevoerd met de overkoepelende landbouworganisatie
COPA-COGECA over de EU-gedragscode opgesteld voor het delen van
landbouwgegevens op basis van een contractuele overeenkomst, en met
vertegenwoordigers van het Sen4CAP-project;

o

alle 27 EU-lidstaten geraadpleegd door middel van een enquête gericht aan
het ministerie/departement dat verantwoordelijk is voor het GLB, en op
basis van de antwoorden op de enquête follow-updiscussies gevoerd met
autoriteiten in België, Duitsland, Estland, Ierland, Nederland en Spanje;

13
o

een controle aan de hand van stukken van drie niet-EU-landen (de VS,
Australië en Japan) verricht voor benchmarkingdoeleinden. Het
controleteam heeft deze landen gekozen op basis van een belangrijke
landbouweconomie, innovatieve of digitale initiatieven voor
landbouwbeheer en de beschikbaarheid van openbare gegevens, en

o

een paneldiscussie met wetenschappelijke, beleids- en administratieve
deskundigen georganiseerd.

14

Opmerkingen
De huidige gegevens en instrumenten leveren gedeeltelijk de
informatie die nodig is voor een goed geïnformeerde
beleidsvorming op EU-niveau

14 De Commissie moet de prestaties van het GLB toetsen aan de drie algemene

doelstellingen ervan 8 (zie figuur 1). Het bewijsmateriaal dat de Commissie voor de
beleidsvorming verzamelt, moet evenredig en passend zijn om beleidsopties te
onderbouwen en op evaluatievragen in te gaan 9. Volgens de richtsnoeren voor betere
regelgeving moeten de evaluaties er ook voor zorgen dat relevant bewijsmateriaal
beschikbaar is ter ondersteuning van de voorbereiding van nieuwe initiatieven (het
beginsel “eerst evalueren”).

15 Wij hebben onderzocht of DG AGRI een voldoende groot aantal gegevensbronnen

en gegevens voor de analyse van het GLB-beleid gebruikt, en of het relevante
analytische instrumenten toepast. We hebben onderzocht welk soort gegevens, ITsystemen en data-analyse de Commissie bezit en gebruikt. Om te bepalen of de
gegevens en instrumenten toereikend zijn, hebben wij evaluaties en documenten ter
voorbereiding van beleid beoordeeld.

DG AGRI verzamelt voornamelijk administratieve gegevens en gebruikt
hoofdzakelijk conventionele instrumenten voor gegevensanalyse

16 Om het GLB op te stellen, te monitoren en te evalueren, beschikt DG AGRI over
grote hoeveelheden voornamelijk administratieve gegevens (bijv. marktprijzen en
betalingen, en landbouwbedrijfsboekhoudingen) die het meestal ontvangt van de
lidstaten, die de gegevens verzamelen om het beleid uit te voeren. De door Eurostat
verzamelde landbouwstatistieken van de EU komen uit verschillende bronnen:
enquêtes, administratieve gegevens, gegevens van landbouwbedrijven en andere
ondernemingen alsmede de gegevens op bedrijfsniveau uit landbouwtellingen en
steekproeven 10.

8

Artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

9

Better Regulation Toolbox, blz. 20.

10

Toelichting bij COM(2016) 786.

15

17 DG AGRI volgt de interne datastrategie van de Commissie. De Commissie beschikt
over een inventaris van gegevens die de eigendom, toegankelijkheid, opslag en
herbruikbaarheid van elk gegevensactivum aangeeft. Deze inventaris bevatte geen
informatie over lacunes of overlappingen.

18 De gegevensinventaris van DG AGRI bestond in februari 2022 uit

57 gegevensactiva die in diverse IT-systemen en databanken waren opgeslagen (zie
figuur 6 voor voorbeelden). De databanken bevatten hoofdzakelijk gestructureerde
administratieve gegevens, en DG AGRI gebruikt voornamelijk statistische instrumenten
om deze te verwerken. Een aantal documenten die DG AGRI van de lidstaten verzamelt
(bijv. jaarlijkse uitvoeringsverslagen) bevat ongestructureerde gegevens, waarvoor
DG AGRI geen geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde instrumenten voor
verwerking heeft.

Agri-food
data portal

Bron: ERK.

SFC (systeem voor
middelenbeheer) — systeem
voor de indiening door de
lidstaten van hun
programmeringsdocumenten en
uitvoeringsverslagen bij de
Commissie. Maakt geen deel uit
van de inventaris van DG AGRI,
aangezien deze door
verschillende diensten van de
Commissie wordt gebruikt

semi-automatisch geladen

CATS/COMBO (auditsysteem
voor goedkeuring van de
rekeningen) — databank met
betalings- en
controlegegevens

AGRIVIEW — systeem dat
een module omvat die alle
gegevens over GLBindicatoren voor 2014-2020
consolideert. De waarden
voor de indicatoren worden
in AGRIVIEW ingevoerd
hetzij door automatische
overdracht uit andere ITsystemen (bijv. CATS,
ISAMM), hetzij via een
Excel-sjabloon, waarin de
gegevens voor elke
indicator, elk land en elk jaar
handmatig worden
ingevoerd

semi-automatisch geladen

ISAMM (informatiesysteem
voor het beheer van de
landbouwmarkt) — de
lidstaten sturen via ISAMM
aan DG AGRI bijvoorbeeld de
indicatoren voor
rechtstreekse steun

Automatisch geladen

Figuur 6 — Voorbeelden van de belangrijkste IT-systemen en
databanken voor GLB-gegevens

Andere statistische en
administratieve gegevensbronnen,
bijv. ILB (informatienet inzake
landbouwbedrijfsboekhoudingen)
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19 DG AGRI heeft een overeenkomst met het JRC voor gegevensanalyse en het

onderzoeken van manieren om beter gebruik te maken van bestaande gegevens. Op
grond hiervan gebruikt het een aantal geavanceerde methoden in zijn analyse van het
GLB-beleid (zoals het IFM-CAP-model, econometrische modellen en voorspellende
analyses). Het IFM-CAP-model is het individueel landbouwmodel voor de analyse van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (“Individual Farm Model for Common
Agricultural Policy Analysis”) en heeft tot doel de effecten van het GLB op de
landbouweconomie en de milieueffecten daarvan te beoordelen.

20 Uit onze analyse van de vier IT-systemen (ISAMM, CATS/COMBO, AGRIVIEW en

SFC) en de ILB-databank die zijn aangesloten op het agri-food data portal (zie figuur 6)
is gebleken dat DG AGRI voornamelijk geaggregeerde gegevens verzamelt. Van deze
vier systemen bevat alleen CATS/COMBO uitgesplitste gegevens op
landbouwbedrijfsniveau.

21 DG AGRI publiceert geconsolideerde gegevens op het agri-food data portal dat

informatie biedt uit veel gegevensactiva van DG AGRI en uit landbouwstatistieken van
Eurostat, interactieve visualisering en dashboards. Gebruikers kunnen tijdreeksen,
interactieve kaarten, grafieken en tabellen raadplegen, alsook oorspronkelijke
gegevens downloaden voor hergebruik en offline analyse. DG AGRI actualiseert het
portaal voortdurend. We beschouwen het portaal als een goede praktijk voor
openbaar beschikbare gegevens, aangezien het een centraal toegangspunt biedt tot
een groot aantal gegevens over agrovoedingsmarkten, analyses, GLB-indicatoren en
EU-financiering.

22 De voornaamste IT-systemen die de Commissie en de lidstaten voor het GLB

gebruiken, zijn gericht op beschrijvende en diagnostische analyses; slechts een klein
aantal systemen is voorspellend of prescriptief (zie figuur 7).
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Waarde

Figuur 7 — Vier soorten data-analyse en het gebruik ervan

Hoe kunnen we dit doen?

Wat zal er gebeuren?

Waarom is het gebeurd?

Wat is er gebeurd?

Prescriptief

Voorspellend

Diagnostisch

Beschrijvend

Moeilijkheid

Monitoring
Evaluatie
Planning/beleidsontwerp
Bron: ERK, op basis van documenten van Gartner en van de Commissie.

23 Op basis van vraaggesprekken en antwoorden van de lidstaten op onze enquête

troffen we verschillende belemmeringen aan voor de Commissie en voor lidstaten die
gebruikmaken van big data (zie paragraaf 04) en geavanceerde analyses voor de
analyse van het GLB-beleid, zoals:
i)

verschillen in kwaliteitsnormen of -eisen tussen de verschillende
gegevensbronnen;
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ii)

regels inzake vertrouwelijkheid die het gebruik van gegevens op
landbouwbedrijfsniveau beperken;

iii)

de beperkte beschikbaarheid van gegevens en gegevens die niet in hetzelfde of in
het juiste formaat beschikbaar zijn, en

iv)

lage datageletterdheid en een gebrek aan gekwalificeerd personeel.

24 Het ontbreken van gemeenschappelijke referenties zoals een unieke

identificatiecode maakt het moeilijk om gegevens op landbouwbedrijfsniveau uit
verschillende gegevensbronnen te combineren voor GLB-analyse. Een unieke
identificatiecode of alternatieve technieken voor het combineren van gegevens
zouden het mogelijk maken gegevens uit verschillende gegevensbronnen die
betrekking hebben op hetzelfde landbouwbedrijf, aan elkaar te koppelen (zie kader 1).

Kader 1 — Voorbeeld van een situatie waarin technieken voor
gegevenscombinatie nuttig zouden zijn
Een unieke identificatiecode of een andere techniek voor gegevenscombinatie kan
nuttig zijn voor het koppelen en combineren van gegevens op
landbouwbedrijfsniveau die zijn verzameld in het kader van enquêtes van het ILB
en bodemmonsters uit de Land Use Cover Area Frame Survey (Lucas). Dit zou
meer informatie opleveren over het verband tussen landbouwpraktijken en de
biofysische status van een perceel, met name met het oog op de mogelijke
toekomstige verzameling van gegevens over bijvoorbeeld gewasspecifiek
bodembeheer of vruchtwisseling.

25 DG AGRI beoordeelt gewoonlijk de tekstuele informatie die de lidstaten in hun

jaarverslagen verstrekken handmatig, en maakt geen gebruik van big-datatechnieken
zoals tekstanalyse of geautomatiseerde extracties. Uit onze analyse blijkt dat verdere
automatisering mogelijk is (zie kader 2 voor een voorbeeld).
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Kader 2 — Automatisering van gegevensextractie voor verslaglegging
De lidstaten dienen jaarlijkse uitvoeringsverslagen in bij de Commissie via het SFC,
een systeem voor middelenbeheer. Deze verslagen bevatten numerieke en
tekstuele informatie, voornamelijk in de nationale talen.
Het personeel van DG AGRI voert de gegevens uit ongeveer 115 verslagen
handmatig in een Excel-tabel in om de informatie te analyseren. We
controleerden of het mogelijk was voor een deel van dit werk een
geautomatiseerd instrument te gebruiken. Daartoe hebben wij een robotoplossing
ontwikkeld die inlogt in het SFC, vervolgens navigeert naar relevante
gegevensvelden en deze automatisch extraheert. Deze software zorgde voor een
geautomatiseerde gegevensextractie uit het SFC en een geautomatiseerde
compilatie door een Excel-screeninginstrument. DG AGRI deed dit eerder
handmatig.

Bepaalde kenmerken van bestaande gegevens en systemen beperken
het gebruik ervan voor beleidsanalyse

26 We beoordeelden het gebruik en de beperkingen van drie zeer verschillende

gegevensbronnen die de Commissie en de lidstaten op grote schaal gebruiken (zie
tabel 1).

Tabel 1 — Voorbeeld van het huidige gebruik van gegevensbronnen in
verschillende beleidsfasen
GBCS

Copernicus

ILB

Beleidsplanning/ontwerp

Lidstaten: enig gebruik,
bijv. om het potentiële
aantal aanvragers in
verband met specifieke
maatregelen te schatten

Lidstaten en
Commissie: beperkt
gebruik, behalve
hergebruik van
monitoring- en
evaluatiegegevens

Commissie:
verschillende
economische en enkele
milieuanalyses en modellen

Controle en beheer

Lidstaten: voor het
controleren van gebiedsen diergerelateerde
steunaanvragen, en voor
het controleren en
opslaan van informatie.
Gegevens die de lidstaten
via CATS/COMBO naar de
Commissie sturen, zijn

Lidstaten: “controles
door monitoring” ter
vervanging van
controles ter plaatse

Niet gebruikt

Administratieve gegevens Satellietgegevens
op
landbouwbedrijfsniveau
en ruimtelijke gegevens

Enquêtegegevens
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GBCS

Copernicus

ILB

Monitoring voor
Lidstaten: output- en
prestatieverslaglegging resultaatindicatoren, bijv.
aantal hectaren in het
kader van een specifieke
steunregeling

Commissie: contexten impactindicatoren,
bijv. bodembedekking

Commissie: context- en
impactindicatoren, bijv.
netto
bedrijfstoegevoegde
waarde

Evaluatie

Commissie: bij het
gebruik van
monitoringgegevens
voor evaluaties

Commissie:
verschillende
economische en enkele
milieuanalyses en modellen

Administratieve gegevens Satellietgegevens
op
landbouwbedrijfsniveau
en ruimtelijke gegevens

Enquêtegegevens

meestal gebaseerd op
informatie in het GBCS

Lidstaten en Commissie:
de indicatoren van
monitoring worden
gebruikt als één
gegevensbron voor de
evaluatie

Bron: ERK.

Geïntegreerd beheers- en controlesysteem

27 De Commissie heeft beperkte toegang tot het geïntegreerde beheers- en

controlesysteem (GBCS) van de lidstaten, dat de belangrijkste bouwsteen is van het
beheer van de GLB-betalingen in de lidstaten. Voor het GLB 2014-2020 bestaat het
GBCS uit een aantal digitale en onderling verbonden databanken, met name 11:

i)

een systeem voor de identificatie van alle landbouwpercelen in EU-landen, het
landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS);

ii)

een systeem waarmee landbouwers de landbouwarealen waarvoor zij steun
aanvragen, grafisch kunnen aangeven (de geospatiale steunaanvraag of GSAA);

iii)

een systeem om de identiteit te registreren van alle begunstigden die een
steunaanvraag of een betalingsaanvraag indienen;

iv)

een geïntegreerd controlesysteem voor de controle van steunaanvragen,
gebaseerd op geautomatiseerde kruiscontroles en fysieke controles op het
landbouwbedrijf.

11

Artikel 68 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
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28 De lidstaten gebruiken het GBCS voor het ontvangen van steunaanvragen, voor

administratieve en andere controles (bijv. controles ter plaatse en controles door
monitoring) en voor het verrichten van betalingen 12. De lidstaten kunnen voor hun
GBCS verschillende technische oplossingen gebruiken. Een gebrek aan
standaardisering, verschillende gegevenseigenaars (d.w.z. niet altijd hetzelfde soort
autoriteit) en onafhankelijke IT-ontwikkelingen leiden tot versnippering, maken het
moeilijk om gegevens te vergelijken en beperken de manier waarop gegevens kunnen
worden gedeeld of hergebruikt. Dit beperkt de mogelijkheden om geavanceerde
analyses of andere big-datatechnieken te gebruiken om de impact van EU-middelen te
beoordelen 13. De Commissie heeft beperkte toegang tot de 42 verschillende (nationale
of regionale) systemen van de lidstaten, die gedetailleerde gegevens over
landbouwbedrijven en ondernemingen bevatten 14. Dit maakt het bijvoorbeeld moeilijk
om gedetailleerde informatie over de verdeling van EU-middelen te krijgen.

29 Op basis van onze analyse van diverse door de EU gefinancierde

onderzoeksprojecten 15 hebben wij geconstateerd dat de gedecentraliseerde aanpak
van het GBCS het moeilijk maakt om deze gegevensbronnen verder te integreren en te
koppelen aan andere gegevensbronnen van de Commissie, voornamelijk om de
volgende redenen:
i)

compatibiliteitsproblemen (verschillende technische oplossingen) en een gebrek
aan interoperabiliteit tussen gegevenssystemen;

ii)

regels inzake vertrouwelijkheid die niet toestaan dat landbouwgegevens uit
verschillende gegevensbronnen (bijv. het GBCS en het ILB) worden gekoppeld, en

iii)

beperkte mate van granulariteit van andere databanken, d.w.z. gegevens die
onvoldoende gedetailleerd zijn, en een gebrek aan gemeenschappelijke
identificatiecodes om de GBCS-gegevens te koppelen.

12

Artikelen 67-78 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

13

Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, EPRS, september 2021.

14

NIVA roadmap for IACS transformation, blz. 24.

15

Resultaten van de NIVA- en IoF2020-projecten, documenten van de ATLAS en DEMETERprojecten; Digitalisation of European reporting, monitoring and audit, EPRS,
september 2021.
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30 Om de uitwisseling en beschikbaarheid van gegevens te verbeteren, moedigt

DG AGRI de lidstaten aan hun geospatiale niet-persoonsgebonden GBCS-gegevens te
delen via het gemeenschappelijke Inspire-geoportaal (zie figuur 8), met technische
ondersteuning van het JRC. Het portaal biedt toegang tot de download- en
raadpleegdiensten voor geospatiale milieugegevens die door de lidstaten zijn
samengesteld.

Figuur 8 — Inspire-geoportaal
Geoportalen
van de
lidstaten

INSPIREGEOPORTAAL

Centraal-Europees toegangspunt tot
de gegevens die door de EU-lidstaten
en verschillende EVA-landen worden
verstrekt in het kader van de Inspirerichtlijn

Zoekdienst Raadpleegdienst Downloaddienst Verwerkingsdienst Andere
diensten
met betrekking
tot ruimtelijke
gegevens

Registerdienst

Bron: ERK, op basis van het JRC.

31 De mate waarin gegevens via het Inspire-geoportaal worden gedeeld, verschilt

per lidstaat. In figuur 9 worden voorbeelden gegeven van het aantal
metagegevensbestanden voor drie geselecteerde thema’s. De lidstaten publiceren ook
een aantal geospatiale gegevens via hun onafhankelijke nationale (of regionale)
geoportalen.
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Figuur 9 — Op het Inspire-geoportaal gedeelde metagegevensbestanden
over drie thema’s (naar aantal en aandeel van het totaal aantal
bestanden per thema)
Aantal gegevensbestanden op het Inspire-geoportaal:
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Duitsland
Italië
België
Oostenrijk
Portugal
Alle overige lidstaten

Top 5 lidstaten (≥8 %)
17 %
17 %
12 %
10 %
8%
36 %

Italië
Finland
Luxemburg
Duitsland
Oostenrijk
Alle overige lidstaten

Bron: ERK, op basis van het Inspire-geoportaal (per 17.2.2022).

Satellietgegevens van Copernicus

32 Satellietgegevens van Copernicus voldoen aan de definitie van big data

(zie paragraaf 04). De Commissie coördineert de aanpak van controles door monitoring
(op basis van Copernicus-gegevens), die een voorbeeld is van geautomatiseerde
monitoring van het GLB in de lidstaten.
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33 In het kader van controles door monitoring worden doorlopende stromen van

Copernicus-satellietgegevens geanalyseerd om na te gaan of specifieke percelen
voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria. Sinds 2018 kunnen de nationale autoriteiten
Copernicus-gegevens gebruiken ter vervanging van traditionele veldkeuringen. Volgens
de Commissie werd in 2021 13,1 % van het areaal waarvoor rechtstreekse betalingen
werden gedaan, gecontroleerd door middel van controles door monitoring. Het
streefcijfer voor 2024 is 50 % 16. In 2021 hebben tien lidstaten de procedure toegepast
op ten minste één steunregeling op ten minste een deel van hun grondgebied, terwijl
dit aantal in 2020, toen we een speciaal verslag over controles door monitoring17 (zie
kader 3) publiceerden, vijf was.

Kader 3 — Een aanbeveling uit Speciaal verslag 04/2020
In ons Speciaal verslag 04/2020 over de gebruikmaking van nieuwe
beeldtechnologieën 18 hebben wij de Commissie aanbevolen beter gebruik te
maken van nieuwe technologieën voor de monitoring van milieu- en
klimaatvereisten, met als uiterste termijn december 2021. De Commissie heeft
deze aanbeveling aanvaard.
Meer in het bijzonder hebben we aanbevolen informatie te gebruiken die
afkomstig is van nieuwe technologieën om een beter inzicht te verschaffen in de
beleidsprestaties van het GLB na 2020. Door de facultatieve controles door
monitoring te vervangen door een verplicht areaalmonitoringsysteem moedigt de
Commissie het gebruik van meer Copernicus-satellietgegevens aan voor
areaalgebonden interventies in het GLB na 2020. Het nieuwe systeem voorziet in
de geautomatiseerde verwerking van gegevens van de Copernicus-satellieten en
foto’s die ter plaatse zijn gemaakt.
Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

34 De belangrijkste bron van economische gegevens is het ILB. De Commissie en de
lidstaten gebruiken het ILB op grote schaal voor modellering, evaluaties en
verslaglegging.

16

Jaarlijks activiteitenverslag van DG AGRI, bijlage 2, blz. 25.

17

Speciaal verslag 04/2020 — “Gebruikmaking van nieuwe beeldtechnologieën voor de
monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: over het algemeen gestage
vooruitgang, zij het trager voor de monitoring van klimaat en milieu”.

18

Ibid., aanbeveling 2.
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35 Sinds 1965 beoogt het ILB “objectieve en bruikbare gegevens (…) met betrekking

tot de inkomens (…) en tot de bedrijfseconomische werking van (…) bedrijven” voor
het GLB te verstrekken 19. Het ILB is de bron van geharmoniseerde micro-economische
gegevens die beschikbaar zijn om de impact van het GLB te meten. Het is gebaseerd op
nationale enquêtes die de landbouwbedrijven vrijwillig kunnen uitvoeren en heeft
betrekking op landbouwbedrijven in de EU die groot genoeg zijn om als commercieel
te worden aangemerkt 20.

36 De uitsluiting van niet-commerciële en kleine landbouwbedrijven maakt het ILB

minder representatief voor GLB-begunstigden. In 2015 omvatte de enquête ongeveer
83 000 bedrijven. Hoewel dit representatief is voor ongeveer 90 % van de totale
oppervlakte cultuurgrond en van de totale landbouwproductie 21, gaat het om
4,7 miljoen van de in totaal 10,8 miljoen bedrijven in de EU22. Het ILB is niet
ontworpen om representatief te zijn voor GLB-begunstigden. Volgens de Commissie
varieerde het aandeel niet-vertegenwoordigde begunstigden van rechtstreekse
betalingen in het kader van het GLB in 2019 van 5 % in Nederland tot 78 % in
Slowakije.

Een gebrek aan adequate gegevens beperkt de evaluatie van de
prestaties van het GLB

37 Bij de evaluaties moet gebruik worden gemaakt van de beste beschikbare

gegevens, verzameld uit een diverse en passende reeks methoden en bronnen
(triangulatie)23. Gedetailleerde gegevens maken het gemakkelijker
beleidsdoelstellingen en resultaten/impact aan elkaar te koppelen 24. Volgens de
wetgeving moet de informatie die wordt gebruikt voor de evaluatie van de prestaties
van het GLB-beleid zoveel mogelijk gebaseerd zijn op bestaande gegevensbronnen

19

Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad.

20

Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen.

21

Evaluation Helpdesk, “Best Use of FADN for the Assessment of RDP Effects on Fostering the
Competitiveness in Agriculture”, 2021, blz. 9.

22

Commissie, EU Farm Economics Overview based on 2015 (and 2016) FADN data, 2018,
blz. 5.

23

Better Regulation Guidelines, blz. 6 en 26.

24

Better Regulation Toolbox, blz. 572.
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zoals het ILB en Eurostat 25. Een goede monitoring moet feitelijke tijdreeksen opleveren
om de kwaliteit van toekomstige evaluaties en effectbeoordelingen te verbeteren 26.

38 We beoordeelden vijf evaluaties of ondersteunende evaluatiestudies van de

Commissie, die betrekking hadden op ten minste één evaluatie voor elk van de drie
algemene GLB-doelstellingen in figuur 1. We constateerden dat bij de evaluaties
gebruik werd gemaakt van een verscheidenheid aan verzamelde gegevens voor het
beheer of de monitoring van het beleid, zoals de GLB-indicatoren 27, het ILB,
CATS/COMBO, statistieken van Eurostat en het informatiesysteem voor het beheer van
de landbouwmarkt (ISAMM). Deze gegevens worden vaak aangevuld met externe
gegevens (bijv. van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling,
de Verenigde Naties en de Voedsel- en Landbouworganisatie), casestudy’s,
vragenlijsten en vraaggesprekken.

39 Voor alle drie de GLB-doelstellingen maken de Commissie en de beoordelaars

gebruik van een contrafeitelijk effectonderzoek 28. Dit vereist gegevens over
controlegroepen, d.w.z. entiteiten die het beleid niet toepassen of gebieden waar het
beleid niet wordt toegepast. Het ILB verschaft gegevens over beide groepen en kan
nuttig zijn voor een dergelijke analyse. Een gebrek aan contrafeitelijke gegevens
beperkt bijvoorbeeld de ramingen van de bijdrage van het GLB aan de beperking van
de klimaatverandering. Volgens de Commissie wordt het GLB al te lang toegepast en
bestrijkt het een te groot gebied om vergelijkbare gegevens mogelijk te maken 29,
d.w.z. dat er geen ruimte is om de situatie vóór en na, of met en zonder het beleid te
vergelijken. Het is ook moeilijk om contrafeitelijke methoden te gebruiken voor
territoriale ontwikkeling, aangezien de meeste regio’s GLB-steun ontvangen. Om deze
kwestie aan te pakken, ontwikkelde het JRC een kwantitatief analytisch kader op basis
van evaluatiemethoden voor contrafeitelijke effecten om inzicht te verschaffen in het
causale verband tussen het beleid en de resultaten ervan, rekening houdend met de
uiteenlopende reeks maatregelen die in plattelandsgebieden worden genomen 30.

25

Artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

26

Better Regulation Guidelines, blz. 45.

27

Voor plattelandsontwikkeling, bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014.

28

Better Regulation Toolbox, hoofdstuk VIII — Tool 68.

29

SWD(2021) 115, blz. 20.

30

Dumangane, M. et al., An Evaluation of the CAP impact: a discrete policy mix analysis, 2021.
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Rendabele voedselproductie

40 De belangrijkste gegevensbronnen voor de evaluatie van de doelstelling van

rendabele voedselproductie zijn het ILB en de landbouwrekeningen (LR) (zie tabel 2).
De Commissie heeft beide speciaal opgericht om gegevens te verschaffen voor de
beoordeling van het GLB. Om bijvoorbeeld na te gaan welk effect de GLB-steun heeft
op het inkomen van landbouwers, maakt de Commissie gebruik van de statistieken van
Eurostat over het factorinkomen (d.w.z. het inkomen uit grond, kapitaal en arbeid), en
van het ILB 31.

Tabel 2 — Gegevens voor de doelstelling van “rendabele
voedselproductie”
Belangrijkste bronnen van
bewijsmateriaal

o

ILB

o

Eurostat:
statistieken inzake
de LR en de
werkgelegenheid

o

Betalingsgegevens
van CATS/COMBO

o

AGRIVIEW

Voorbeelden van door de beoordelaars of de Commissie
vastgestelde lacunes en beperkingen in de gegevens

o

De ILB-databank vertegenwoordigt geen nietcommerciële en zeer kleine landbouwbedrijven.

o

De ILB- en CATS/COMBO-gegevens worden
geleidelijk beschikbaar binnen een periode van
twee jaar vanaf het basis- of aanvraagjaar.

o

Er zijn geen gegevens per product op EU-niveau
beschikbaar over de hoeveelheden die door
producentenorganisaties voor groenten en fruit in
de handel zijn gebracht.

o

Door de aggregatie van de gegevens is het
bijvoorbeeld onmogelijk om vast te stellen welke
landbouwers die gespecialiseerd zijn in fruit,
perziken en nectarines produceren.

Bron: ERK, op basis van evaluatie en de ondersteunende evaluatiestudie naar een rendabele
voedselproductie.

41 Het kost de lidstaten een jaar om de ILB-gegevens te verzamelen en te valideren,

en de Commissie heeft een jaar nodig om de ILB-gegevens van de lidstaten te
controleren en te valideren. Het gevolg hiervan is dat het ten minste twee jaar duurt
voordat de gegevens beschikbaar zijn in de ILB-databank. Toen de Commissie in 2018
het wetgevingsvoorstel voor het GLB na 2020 indiende, waren slechts de gegevens van
één jaar van het huidige GLB (die van de ILB-enquête van 2015) beschikbaar. Dit
betekent dat de Commissie haar voorstel heeft gedaan voordat zij beschikte over de
meest recente ILB-gegevens inzake de prestaties en effecten van het vorige beleid.
31

Evaluation support study on “viable food production”, blz. 30-32.
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Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie

42 Wat de GLB-doelstelling inzake natuurlijke hulpbronnen en klimaat betreft, kan

het lang duren voordat de impact van de toepassing van een beleidsmaatregel is te
zien. Om een causaal verband tussen een GLB-maatregel en de resultaten ervan te
kunnen vaststellen, moeten verschillende gegevens worden gecombineerd en externe
factoren in aanmerking worden genomen. Van de vier componenten van de
doelstelling (zie figuur 1) onderzochten we biodiversiteit. Noch de lidstaten, noch de
Commissie konden goed aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen normen
voor een goede landbouw- en milieuconditie 32 en de toestand van de biodiversiteit 33.
Voorbeelden van gebruikte bewijzen en de beperkingen bij de beoordeling van de
biodiversiteitscomponent zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3 — Gegevens over de biodiversiteitscomponent van de
doelstelling “duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen”
Belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal

o

Context-, output-, resultaat- en
impactindicatoren van het GLB

o

Europese biodiversiteitsindicatoren
(Streamlined European Biodiversity
Indicators, SEBI)

o

Door de lidstaten aan Forest Europe
gerapporteerde indicatoren voor
duurzaam bosbeheer

o

De agromilieu-indicatoren van de
Commissie

o

ILB-gegevens op
landbouwbedrijfsniveau over
productie, winstgevendheid, locatie
(binnen of buiten een Natura 2000gebied) en gebruik van GLBmaatregelen

Voorbeelden van door de beoordelaars of
de Commissie vastgestelde lacunes en
beperkingen in de gegevens

o

Er zijn geen gegevens beschikbaar
over het gebruik van
landschapselementen in het kader
van de
agromilieuklimaatmaatregelen

o

De monitoringgegevens over de
werkelijke effecten van individuele
GLB-maatregelen zijn ontoereikend

o

Geen recente gegevens voor veel
van de statistische indicatoren

o

Er zijn geen gegevens beschikbaar
over de hoeveelheden meststoffen
en bestrijdingsmiddelen die in de
EU op landbouwgrond worden
gebruikt

Bron: ERK, op basis van de Ondersteunende evaluatiestudie naar de effecten van het GLB op habitats,
landschappen en de biodiversiteit.

32

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1306/2013.

33

Speciaal verslag 13/2020 — Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB
is de achteruitgang niet tot staan gebracht, paragrafen 48-50.
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43 In een evaluatie uit 2019 werd geconcludeerd dat een algemene beoordeling van

de impact van het beleid op de biodiversiteit niet mogelijk was vanwege het ontbreken
van geschikte monitoringgegevens 34. Verschillende van de monitoringindicatoren van
de Commissie worden niet regelmatig van gegevens voorzien. Zo verzamelen en
rapporteren bijvoorbeeld niet alle lidstaten gegevens over de impactindicator voor
wateronttrekking in de landbouw.

44 Een andere beperking bij de evaluatie van de milieudoelstelling is dat er geen

uitgebreide gegevens beschikbaar zijn over de hoeveelheden meststoffen en
bestrijdingsmiddelen die in de EU op landbouwgrond worden gebruikt. Sinds 2021 zijn
er wel gegevens beschikbaar over de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die op
landbouwgrond worden gebruikt, maar slechts voor minder dan de helft van de
lidstaten. De Commissie en de beoordelaars hebben ILB-gegevens over de uitgaven
voor meststoffen en gewasbestrijdingsmiddelen per hectare als maatstaf gebruikt.

45 De openbaar beschikbare EU-statistieken over bestrijdingsmiddelen hebben

betrekking op de hoeveelheden (in kg) werkzame stoffen in verkochte
gewasbeschermingsmiddelen 35. In Speciaal verslag 05/2020 36 hebben wij gemeld dat
het groeperen van deze werkzame stoffen op de door de EU-wetgeving vastgestelde
wijze de informatie die Eurostat kan publiceren of zelfs kan delen met andere
directoraten-generaal van de Commissie, beperkt. De statistieken die zijn opgesteld
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw in het kader van de
huidige EU-wetgeving zijn niet vergelijkbaar en Eurostat heeft nog geen EU-brede
gebruiksstatistieken kunnen publiceren.

34

“Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity”, samenvatting,
2019.

35

Speciaal verslag 05/2020 — Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: beperkte
vooruitgang bij het meten en beperken van de risico’s.

36

Ibid.
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Evenwichtige territoriale ontwikkeling

46 In een evaluatie van 202137 gebruikten de Commissie en de beoordelaars GLB-

outputindicatoren, betalingsgegevens van CATS/COMBO, de ARDECO-databank van
DG REGIO en de regionale databank van Eurostat voor de derde doelstelling van het
GLB. De beperkte beschikbaarheid van volledige, gedetailleerde en geactualiseerde
gegevens over de sociaal-economische status van plattelandsgebieden was van invloed
op de deugdelijkheid van de evaluatie 38. De contractanten beweerden dat de gegevens
voor sommige van de belangrijkste maatschappelijke aspecten schaars waren en,
indien beschikbaar, vaak niet regelmatig werden geactualiseerd, maar op ad-hocbasis
werden geproduceerd met behulp van specifieke onderzoeksprojecten 39. In sommige
gevallen hadden de beoordelaars proxy-indicatoren toegepast. In het algemeen
noemden zij de beschikbaarheid en kwaliteit van indicatoren en een gebrek aan
gegevens over kleine regio’s als de belangrijkste beperkingen voor kwantitatieve
analyses.

47 Met uitzondering van de betalingsgegevens in CATS/COMBO en de afzonderlijke

gegevens over landbouwbedrijven in het ILB zijn de meeste gegevens die de
Commissie van de lidstaten verzamelt geaggregeerd, wat één enkel cijfer voor een
gehele lidstaat oplevert. Dit beperkt de mogelijkheid om de gegevens te hergebruiken
voor verdere evaluatie of beleidsontwikkeling. Voor sommige sociaal-economische
aspecten (bijv. sociale inclusie) waren alleen gegevens beschikbaar op nationaal niveau
of met een lage geografische resolutie, wat niet voldoende is voor analyses van
territoriale differentiatie 40. De GLB-monitoringgegevens zijn ook niet gedetailleerd
genoeg voor gerichtere analyses, bijvoorbeeld informatie over de leeftijd of het
geslacht van de begunstigden 41. Deze gegevens zijn gewoonlijk beschikbaar in de
databanken van de lidstaten, maar zijn niet toegankelijk voor de Commissie.

37

Evaluation on impact of the CAP on territorial development of rural areas.

38

SWD(2021) 394.

39

Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial development of rural
areas, 2020.

40

Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial development of rural
areas, 2020.

41

SWD (2021) 394 en Evaluation support study on the impact of the CAP on territorial
development of rural areas: socioeconomic aspects; Speciaal verslag 10/2021 —
Gendermainstreaming in de EU-begroting: tijd om de daad bij het woord te voegen,
paragraaf 90.
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De Commissie beschikt niet over voldoende gegevens voor haar
beoordeling van de behoeften inzake het GLB-beleid

48 Volgens de richtsnoeren voor betere regelgeving moet bij de effectbeoordeling

van een wetgevingsvoorstel eerst worden nagegaan of er sprake is van een
probleem 42. Het logische verband tussen het probleem en de onderliggende oorzaken
en de daarmee samenhangende doelstellingen moet duidelijk worden gemaakt en er
moeten verschillende beleidsopties worden geboden om het probleem aan te pakken.

49 Om het gebruik van gegevens in de ontwerp- of planningsfase van het beleid te

onderzoeken, hebben we de effectbeoordeling bij het wetgevingsvoorstel voor het
GLB na 2020 43 en diverse ondersteunende documenten van de Commissie onderzocht.
Wij constateerden tekortkomingen in de wijze waarop relevante gegevens werden
verstrekt ter ondersteuning van de beschrijving van het probleem dat door het beleid
wordt aangepakt in het kader van de specifieke doelstelling “leefbaar
landbouwbedrijfsinkomen”. In ons advies over de wetgevingsvoorstellen inzake het
GLB na 2020 hebben wij verklaard dat de gegevens en argumenten die de Commissie
heeft gebruikt ter ondersteuning van de behoefteanalyse voor de inkomens van
landbouwers ontoereikend zijn 44. De Commissie beschikt niet over informatie over de
inkomens van landbouwers of landbouwhuishoudens buiten de landbouw, en de
gemiddelden verhullen een grote variatie in de inkomenssituatie. Daarnaast hebben
we in ons verslag van 2021 over gendermainstreaming benadrukt dat het gebrek aan
statistieken over het inkomen van landbouwhuishoudens en over het beschikbare
landbouwinkomen, uitgesplitst naar geslacht, ook een grote gegevenslacune is
wanneer wordt gekeken naar de effecten van rechtstreekse betalingen op
gendergelijkheid 45.

42

Better Regulation Guidelines, blz. 10.

43

SWD(2018) 301.

44

Advies nr. 07/2018, paragraaf 2.

45

Speciaal verslag 10/2021 — Gendermainstreaming in de EU-begroting: tijd om de daad bij
het woord te voegen, paragrafen 89 en 90.
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50 In 2018 hebben wij het volgende aanbevolen: “Voordat zij een voorstel voor de

toekomstige opzet van het GLB doet, dient de Commissie de inkomenspositie voor alle
groepen landbouwers te beoordelen en hun behoefte aan inkomenssteun te
analyseren”, rekening houdend met aspecten als inkomsten uit voedsel en andere
landbouwproductie, alsmede uit niet-agrarische bronnen 46. De Commissie aanvaarde
de aanbeveling gedeeltelijk en voegde daaraan toe dat het beleid gericht is op
landbouwers die actief landbouw beoefenen om in hun levensonderhoud te voorzien.
Uit een studie uit 2015 47 over de inkomens van landbouwhuishoudens kwam een grote
kloof op het gebied van informatie over de prestaties van het GLB naar voren,
aangezien er geen statistisch of monitoringsysteem van de EU bestond om het totale
inkomen van landbouwhuishoudens te beoordelen en te vergelijken met dat van
andere groepen in de samenleving. Per februari 2022 heeft de Commissie op dit
gebied geen vooruitgang geboekt.

51 Om de drie tot vier jaar ontvangt Eurostat van de lidstaten gegevens uit de

landbouwstructuurenquête over andere winstgevende werkzaamheden op
landbouwbedrijven. De enquêtegegevens geven aan of de andere winstgevende
activiteiten een hoofd- of een nevenactiviteit van de bedrijfsleider zijn, maar niet wat
het aandeel of de omvang van het inkomen uit deze activiteiten is. De meest recente
gegevens die op de Eurostat-website zijn gepubliceerd, hebben betrekking op 2016 48.

52 De huidige standaardlijst van ILB-variabelen bevat geen informatie over inkomen

van buiten het landbouwbedrijf, aangezien de enquête betrekking heeft op
landbouwbedrijven en niet op landbouwers. De gegevens over de inkomstenbelasting
in de registers van de nationale belastingautoriteiten alleen zijn onvoldoende om die
gegevens te verstrekken, omdat zij geen informatie bevatten over de kenmerken van
de landbouwbedrijven en ook de landbouwinkomens bevatten van personen wier
hoofdactiviteit niet de landbouw is49.

46

Speciaal verslag 10/2018 — De basisbetalingsregeling voor landbouwers — operationeel op
de rails, maar beperkte impact op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de convergentie van
steunniveaus, aanbeveling 3.

47

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015), “Comparison of farmers’ incomes in the EU Member
States”. Voor het Europees Parlement verrichte studie.

48

Gegevensreeks over andere winstgevende werkzaamheden (ef_oga_main).

49

Hansen, H. en Forstner, B. (2021), “A differentiated look at the economic situation of
German farmers”, presentatie tijdens de 27e vergadering van het OESO-netwerk voor
analyse op landbouwbedrijfsniveau.
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53 Sommige lidstaten (bijv. Ierland en Nederland) verzamelen door middel van

nationale ILB-enquêtes gegevens over inkomen van buiten het landbouwbedrijf,
waarmee een van de gegevenslacunes met betrekking tot de reële inkomens van
landbouwers kan worden opgevuld. De Ierse autoriteiten publiceren regelmatig
indirecte gegevens over het inkomen van buiten het landbouwbedrijf, met inbegrip
van “het voorkomen van werk buiten het landbouwbedrijf”, “het aantal dagen en uren
dat buiten het landbouwbedrijf wordt gewerkt” en “de sector waarin wordt gewerkt”.

De Commissie heeft verscheidene initiatieven genomen om
beter gebruik te maken van bestaande gegevens, maar er zijn
nog steeds belemmeringen

54 De Commissie moet verdere initiatieven nemen om de bestaande

tekortkomingen aan te pakken en het verzamelen en verwerken van gegevens te
verbeteren met het oog op de evaluatie van het GLB en de ondersteuning van de
ontwikkeling van toekomstig beleid. Deze initiatieven moeten in de praktijk worden
gebracht in overeenstemming met het vastgestelde tijdschema en de vastgestelde
outputs. De Commissie moet de bestaande gegevensbronnen voor het nieuwe GLB
aanpassen en versterken. Zij moet ook nieuwe gegevensbronnen verkennen en
mobiliseren om de lasten voor landbouwers en overheden te verlichten, en
tegelijkertijd de empirische basis voor het beleid verbeteren 50.

55 In haar actieplan voor een interne datastrategie stelt de Commissie zich tot doel

de toegang te garanderen tot gegevens die relevant zijn voor de besluitvorming en het
functioneren in de hele organisatie, en het gebruik van moderne technologieën voor
data-analyse te bevorderen om sneller en doeltreffender patronen en trends vast te
stellen.

56 We hebben onderzocht welke initiatieven de Commissie heeft genomen om

beter gebruik te maken van beschikbare gegevens en nieuwe technologieën teneinde
de bovengenoemde lacunes en uitdagingen op het gebied van gegevens aan te pakken.
Daarnaast hebben we gekeken naar door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en
initiatieven van de lidstaten die kunnen bijdragen tot de analyse van het GLB-beleid en
een aantal lacunes kunnen opvullen.

50

SWD(2018) 301, blz. 51.
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De Commissie breidt het aantal gegevensbronnen uit en stimuleert het
delen van gegevens om lacunes in de gegevens op te vullen en te
voldoen aan de gegevensbehoeften voor het GLB

57 In de interne datastrategie van de Commissie staat dat interne en externe

gegevensbronnen zoveel mogelijk moeten worden benut om bewijsmateriaal te
genereren ter ondersteuning van besluiten. De kosten en administratieve lasten van
het verzamelen van aanvullende gegevens voor de monitoring van het beleid moeten
in verhouding staan tot de gegevensbehoeften. Volgens de toolbox voor betere
regelgeving51 hoeven niet alle gegevenslacunes te worden opgevuld.

58 De Commissie is in 2018 begonnen haar datastrategie in praktijk te brengen. De

activiteiten variëren van het opstellen van een gegevensinventaris (zie de
paragrafen 17 en 18) tot regels voor datagovernance, data-analyse en opleiding en
vaardigheden. Eind 2020 heeft DG AGRI een raad van bestuur en een werkgroep
opgericht om de strategie uit te voeren. Sinds januari 2022 beschikt het DG over een
specifieke eenheid “Data governance” om de coördinatie van het gegevensbeheer te
verbeteren.

59 De Commissie heeft het initiatief genomen tot verschillende acties die kunnen
bijdragen tot een betere beleidsanalyse door de gegevensinfrastructuur en het
gegevensgebruik voor het GLB te verbeteren (bijv. digitale oplossingen, einstrumenten, algoritmen en goede praktijken). Zie de bijlage voor voorbeelden.

60 In een evaluatie van de landbouwstatistieken door Eurostat van 201652 werd

geconcludeerd dat landbouw-, bosbouw-, landgebruik- en milieustatistieken niet
voldoende geharmoniseerd en coherent zijn. Dit is onder meer te wijten aan het feit
dat de wetgeving afzonderlijk is ontwikkeld, maar ook aan het feit dat er op
verschillende landbouwgebieden verschillende definities en begrippen bestaan. Om dit
probleem aan te pakken, heeft de Commissie twee nieuwe verordeningen ingevoerd
en één bestaande verordening gewijzigd (zie figuur 10).

51

Better Regulation Toolbox, blz. 363.

52

SWD(2017) 96, Evaluation accompanying the document “Strategy for Agricultural Statistics
2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios”.
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Figuur 10 — Rechtskader van het Europees stelsel van
landbouwstatistieken
Verordening geïntegreerde
landbouwstatistieken (IFS)
•Heeft betrekking op gegevens
over de structuur van
landbouwbedrijven,
boomgaarden en wijngaarden
•Omvat de overdracht van
microgegevens van
landbouwbedrijven aan
Eurostat
•Vastgesteld als
Verordening (EU) 2018/1091

Kaderverordening voor
statistieken van de
landbouwinput en -output
(SAIO).
•Omvat gegevens over
landbouwinputs (bijv.
gewasbeschermingsmiddelen,
voedingsstoffen, prijs van
meststoffen) en -outputs
(plantaardige en dierlijke
productie en landbouwprijzen)
•Gegevens worden verzameld
bij landbouwbedrijven,
administratieve bronnen,
tussenpersonen (bijv.
zuivelfabrieken),
groothandelsentiteiten en
marktorganisaties, en hierbij
wordt vaak rekening gehouden
met ramingen van deskundigen
•Alleen geaggregeerde gegevens
•Voorstel van de Commissie
COM(2021) 37
•Streefdoel: moet uiterlijk
in 2022 operationeel zijn
•Huidige status: nog niet
vastgesteld

Verordening betreffende
landbouwrekeningen (LR)
•Omvat gegevens over de
waarde van de output,
intermediair verbruik,
subsidies en belastingen, pacht
en rente, kapitaalvorming, enz.
•Verstrekking van
geaggregeerde gegevens op
nationaal (verplicht uit hoofde
van de verordening) en
NUTS2-niveau (vrijwillig)
•De bestaande verordening
werd gewijzigd om hierin
regionale economische
rekeningen op NUTS2-niveau
op te nemen
•Vastgesteld als
Verordening (EU) 2022/590

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) 2018/1091, COM(2021) 37, Verordening (EU) 2022/590.

61 In 2019 heeft Eurostat een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor

het opzetten van een netwerk van nationale bureaus voor de statistiek die
geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van methoden om landbouwstatistieken te
moderniseren. Een van de twee prioriteiten betrof activiteiten die gebruikmaken van
nieuwe gegevensbronnen voor landbouwstatistieken (bijv. big data, satellietbeelden,
gegevens met geografische componenten, precisielandbouw), met inbegrip van
aspecten op het gebied van toegang, vertrouwelijkheid en kwaliteitsbeoordeling. Naar
aanleiding van de oproep zijn geen voorstellen ingediend. Volgens de Commissie
verklaarden de lidstaten dat dit onder meer te wijten was aan het feit dat de nationale
bureaus voor de statistiek over onvoldoende middelen beschikten om een dergelijk
netwerk op te zetten en te coördineren.

62 Andere initiatieven om gegevenslacunes aan te pakken, vallen in twee grote

categorieën uiteen: het delen van gegevens door lidstaten of belanghebbenden en het
toevoegen van nieuwe variabelen aan bestaande gegevensbronnen.
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63 In het kader van het project inzake het DG AGRI-proces voor het uitwisselen van

GBCS-gegevens in het kader van Inspire werkt DG AGRI, in samenwerking met het JRC,
het directoraat-generaal Milieu en het directoraat-generaal Klimaat, aan een kader en
ondersteunende procedures voor het delen van niet-persoonlijke ruimtelijke GBCSgegevens in de EU. Het doel is ervoor te zorgen dat ruimtelijke GBCS-gegevens
gemakkelijk te lokaliseren, efficiënt toegankelijk (via een centraal toegangspunt) en
effectief herbruikbaar zijn in een samenhangend beleidsklimaat (zie figuur 11).

Figuur 11 — Bij de procedure inzake het gebruik van GBCS-gegevens
worden drie onderling samenhangende doelstellingen nagestreefd
Zorgen voor vindbaarheid, efficiënte
toegang en doeltreffend hergebruik van
ruimtelijke GBCS-gegevens in een
samenhangend beleidsklimaat

Project inzake het DG AGRI-proces voor het
uitwisselen van GBCS-gegevens in het kader
van Inspire

INSPIREGEOPORTAAL

GBCS (LPIS/GSAA), gegevens
over grond waarvoor
financiële steun is
aangevraagd
Andere diensten,
soortgelijke informatie voor
gebieden die niet of niet
volledig onder het GLB vallen

Groene architectuur van
het GLB
Verrijkte gegevensreeksen

Europese Green Deal
Andere ruimtelijke en nietruimtelijke databanken

Koppelen van GBCS aan
andere gegevensbronnen

Beoordelen hoe een “gekoppelde
dataset” kan bijdragen aan andere
initiatieven

Inspelen op nieuwe
beleidsbehoeften

Bron: ERK, op basis van het Joint Technical Report: IACS data exploration and integration, EC, 2021,
blz. 7.
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64 In de Europese datastrategie53 erkent de Commissie het belang van

gegevensuitwisseling voor de verbetering van de beschikbaarheid van gegevens. In de
strategie kondigde de Commissie haar plan aan om negen sectorale
gemeenschappelijke dataruimten voor de hele EU op te zetten, waaronder een
gemeenschappelijke Europese dataruimte voor de Green Deal en een
gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwdata. Deze laatste heeft tot doel
het delen, verwerken en analyseren van productiegegevens, open data en eventueel
andere openbare gegevens (bijv. bodemgegevens) te vergemakkelijken 54.

65 In de strategie worden twee specifieke voorbereidende activiteiten voor de

ruimte voor landbouwgegevens genoemd: het opmaken van de balans van de
ervaringen met de gedragscode voor het delen van landbouwgegevens door
belanghebbenden 55, en het opmaken van de balans van de bestaande ruimten voor
landbouwgegevens in 2020 en begin 2021. De Commissie is momenteel van plan deze
activiteiten uit te voeren als onderdeel van het werkprogramma Digitaal
Europa 2021-2022, dat zij in november 2021 heeft goedgekeurd. Volgens de
Commissie zal de gegevensruimte worden opgenomen in het
werkprogramma 2023-2024, met een mogelijk prototype in 2024 en een verdere uitrol
van de gegevensruimte in de daaropvolgende jaren.

66 In het kader van de “van boer tot bord”-strategie56 is de Commissie voornemens

het ILB om te vormen tot een informatienet inzake de duurzaamheid van
landbouwbedrijven (Farm Sustainability Data Network, FSDN) met het oog op het
verzamelen van gegevens op landbouwbedrijfsniveau over de streefdoelen van de
“van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie, alsmede over andere
duurzaamheidsindicatoren. De Commissie heeft in juni 2021 een routekaart
gepubliceerd en is voornemens in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel voor een
verordening te publiceren 57.

53

COM(2020) 66.

54

C(2021) 7914, bijlage bij Commission Implementing Decision on the financing of the Digital
Europe Programme and the adoption of the multiannual work programme for 2021-2022,
blz. 54.

55

EU-gedragscode voor het delen van landbouwgegevens op basis van een contractuele
overeenkomst.

56

COM(2020) 381.

57

Routekaart: omzetting in een informatienet inzake de duurzaamheid van
landbouwbedrijven (FSDN).
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Specifieke acties in het kader van het GLB 2023-2027 zijn gericht op het
verbeteren van de monitoringgegevens

67 Afgezien van de overgang van het ILB naar het FSDN plant de Commissie geen

significante wijzigingen in de in figuur 6 weergegeven kern-IT-systemen. Zij werkt
echter aan de uitbreiding van de functionaliteit van Arachne, een instrument voor
datamining dat de lidstaten op vrijwillige basis gebruiken bij hun administratieve
controles. Het instrument is bijvoorbeeld nuttig voor het identificeren van projecten of
begunstigden die vatbaar kunnen zijn voor de risico’s van fraude of
belangenconflicten, hoewel niet-verplicht gebruik de voordelen ervan kan beperken.
De doeltreffendheid van de data-analyse van het instrument hangt af van de
gegevensinvoer. Dit betekent dat hoe meer kwaliteitsgegevens worden geüpload, hoe
nauwkeuriger, uitgebreider en informatiever de outputs van het systeem zijn.

68 DG AGRI maakt gebruik van nieuwe technologieën en satellietgegevens om de

monitoringindicatoren te verbeteren. Zo heeft het een nieuwe impactindicator
ingevoerd voor de monitoring van landschapselementen voor de periode 2023-2027.
Het GLB 2014-2020 bevatte geen impactindicator voor landschappen, wat de
beoordeling van de impact van het GLB op habitats, landschappen en biodiversiteit
verzwakte (zie tabel 3). Voor de nieuwe indicator (het aandeel landbouwgrond met
landschapselementen) zal de Commissie gebruikmaken van de gegevens van de
landmonitoringdienst van Copernicus, die informatie bevatten over heggen-, struikenen bomenrijen en verspreid staande bomengroepen.

69 Voor het GLB 2023-2027 zal de Commissie een nieuw kader vaststellen, met

inbegrip van een uitvoeringshandeling, om gegevens over individuele verrichtingen te
ontvangen met het oog op monitoring, evaluatie en beleidsontwikkeling. Volgens de
Commissie zal het probleem van de uitsplitsing van de gegevens worden aangepakt
door het verzamelen van individuele gegevens over de aanvraag en informatie over de
begunstigde en zijn landbouwbedrijf/onderneming.

Onderzoeksinitiatieven verkennen de mogelijkheden voor modernisering
van gegevens en instrumenten

70 In het kader van Horizon 2020 (H2020) financiert de Commissie onderzoeks- en

innovatieprojecten. We hebben een aantal recente of lopende H2020- en andere
onderzoeksprojecten geïdentificeerd die kunnen bijdragen tot de verbetering van de
gegevensinfrastructuur en het gegevensgebruik (bijv. digitale oplossingen, einstrumenten en algoritmen) die nodig zijn om betere gegevens te verstrekken voor
het GLB (zie figuur 12). Sommige projecten (zoals NIVA en Sen4CAP) hebben al
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relevante resultaten opgeleverd die nuttig kunnen zijn voor toekomstige
ontwikkelingen.

Figuur 12 — Voorbeelden van onderzoeksprojecten met een
beleidsanalytisch element
GBCS

NIVA — De resultaten van het project zijn een
reeks digitale innovaties en een
routekaart voor de transformatie van het GBCS

Aardobservatie

Sen4CAP — Gevalideerde algoritmen, producten,
workflows en beste praktijken voor landbouwmonitoring
voor het GLB
DIONE — Een op aardobservatie
gebaseerde toolbox voor areaalgebonden
nalevingscontroles in het kader van het
GLB en de beoordeling van de
milieueffecten

Algemene monitoring of evaluatie
FLINT — Met dit
project werd een lijst
van
duurzaamheidsindica
toren vastgesteld op
basis van
(opkomende)
beleidsbehoeften

MEF4CAP — In kaart brengen van nieuwe
technologieën en gegevensbehoeften om een
routekaart voor toekomstige monitoring en
evaluatie voor te stellen

Overig

ATLAS — Ontwikkeling van een open
interoperabiliteitsnetwerk voor
landbouwtoepassingen (intercommunicatie tussen
machines en sensoren en gegevensverzameling)

2016

Financiering:

2017

2018

zevende kaderprogramma

2019

2020

2021

Europees Ruimteagentschap

2022

2023

H2020

Bron: ERK, op basis van gegevens in de CORDIS-databank van de Commissie.

71 Het NIVA-project (New IACS Vision in Action) pakt een aantal van de beperkingen

van het GBCS aan (zie de paragrafen 28 en 29), met name door de administratieve
lasten te verminderen en het potentieel van gegevens te gebruiken. De doelstelling
van het project is modernisering van het GBCS door efficiënt gebruik te maken van
digitale oplossingen en e-instrumenten, en zo betrouwbare methodologieën en
geharmoniseerde gegevensreeksen voor de monitoring van de landbouwprestaties tot
stand te brengen.
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72 Een ander door de EU gefinancierd project, FLINT (Farm-Level Indicators for New

Topics in policy evaluation), was gericht op de kloof tussen de gegevensbehoeften voor
beleidsevaluatie en de beschikbare landbouwstatistieken 58. Dit project is potentieel
relevant voor de geplande herziening van het ILB, omdat het project betrekking had op
duurzaamheidsindicatoren en het ILB als kader gebruikte. In het kader van het project
zijn 33 thema’s of indicatoren met betrekking tot milieu-, sociale, economische en
innovatieaspecten voorgesteld die in de toekomst moeten worden verzameld 59. In
haar routekaart 60 heeft de Commissie verklaard dat de omschakeling naar het FSDN zal
voortbouwen op het FLINT-project. In februari 2022 was het echter nog te vroeg om
dit te beoordelen.

De lidstaten hebben hun eigen gegevensinitiatieven voor het GLB

73 Uit onze enquête onder alle 27 lidstaten is gebleken dat de meerderheid van de

lidstaten de toegevoegde waarde van geavanceerde analyses erkent, waarbij de
meeste uit een verstrekte lijst van mogelijke elementen snellere besluitvorming,
voorspellende en domeinoverschrijdende analyse, kostenverlaging en doeltreffender
communicatie met landbouwers en belanghebbenden selecteerden.

74 In hun antwoorden op onze enquête stelde meer dan de helft van de lidstaten de

volgende maatregelen voor als prioriteiten om hun gebruik van big data te
ondersteunen: meer financiering van de Commissie voor IT-instrumenten en projecten
voor data-analyse (67 %), aanvullende richtsnoeren/handleidingen (56 %) en steun
voor de ontwikkeling van nieuwe methoden of standaardisering (52 %). Minder
lidstaten kozen voor steun voor analytische technologieën (48 %), oplossingen voor
gegevenstoegang (41 %), en onderzoekssteun en gemeenschappelijke
onderzoeksprojecten (48 %).

75 Uit onze enquête en follow-upgesprekken is gebleken dat er verschillen zijn

tussen de lidstaten wat betreft de wijze waarop zij nieuwe gegevensbronnen en
geavanceerde gegevensanalysetechnieken integreren. Kader 4 en kader 5 bevatten
voorbeelden van maatregelen van de lidstaten.
58

Poppe, K., Vrolijk, H., Dolman, M., en Silvis, H., 2016, FLINT — Farm-level Indicators for New
Topics in policy evaluation: an introduction. Studies in Agricultural Economics, 118, blz. 116122.

59

Final report summary of FLINT project.

60

Routekaart: omzetting in een informatienet inzake de duurzaamheid van
landbouwbedrijven (FSDN).
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Kader 4 — Voorbeelden van het combineren van gegevensbronnen
met moderne analyses
Spanje
o

Een Spaanse regio (Castilië en Leon) is sinds 2019 een gevorderde gebruiker
van de controle door monitoring-aanpak. De monitoringmethodologie van de
regio is gebaseerd op de verwerking en analyse door artificiële intelligentie
van de beelden die door de Copernicus Sentinel-satellieten worden geleverd.
Door gebruik te maken van specifieke indexen en indicatoren en vervolgens
een aantal regels toe te passen, kunnen de autoriteiten tot een conclusie
komen over de subsidiabiliteit van de opgegeven arealen.

o

De Spaanse autoriteiten passen automatische foto-interpretatie toe met
deep learning-classificatietechnieken, bijvoorbeeld een Random Forestalgoritme voor gewasclassificatie. Ze gebruiken deze interpretatie ook om het
indicatieve risico van landverlating te beoordelen.

o

Dankzij geavanceerde analytische instrumenten voor het voorspellen van
oogsten door middel van machinaal leren kunnen de autoriteiten de
aanwezigheid van landbouwactiviteit beoordelen en marktgedrag
voorspellen.

Bron: ERK en de Spaanse autoriteiten.

Kader 5 — Een poging om verschillende databanken aan elkaar te
koppelen
De Estse autoriteiten hebben een programma voor big data op landbouwgebied
opgezet dat tot doel heeft meer toegevoegde waarde in de landbouwsector te
creëren door landbouwers gegevensgestuurde instrumenten aan te reiken. Het is
de bedoeling een elektronisch systeem (tool) voor big data in de landbouw op te
zetten dat bestaande gegevens moet koppelen aan relevante analytische
modellen en praktische toepassingen.
Voor beleidsanalyse zou het big-datasysteem het verzamelen van gegevens over
de agronomische prestaties op landbouwbedrijfsniveau kunnen vergemakkelijken.
In een haalbaarheidsstudie werd het volgende geconcludeerd:
—

er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het rechtsstelsel nodig, maar de
voorschriften inzake de verwerking van landbouwgegevens moeten worden
gewijzigd, en er moet een gemeenschappelijk kader worden vastgesteld;
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—

het is relevant en mogelijk om 83 % van de 41 geanalyseerde databanken in
het big-datasysteem op te nemen, maar slechts 10 % van de databanken zou
zonder verdere ontwikkeling kunnen worden opgenomen;

—

mogelijke diensten aan het ministerie van Plattelandszaken zouden kunnen
omvatten:
o

het monitoren van trends in de economische prestaties van
landbouwbedrijven;

o

een overzicht geven van het gebruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen (een digitaal veldboek is een voorwaarde).

In februari 2022 was nog niet begonnen met de ontwikkeling van het systeem. Het
plan is een elektronisch systeem te ontwikkelen, met inbegrip van een
elektronisch veldboek en eventueel enkele andere e-instrumenten, bijvoorbeeld
een humusbalanscalculator, en aanbevelingen voor gewasbescherming.
Bron: ERK, Long-Term Knowledge Transfer Program on Agricultural Big Data, en de Estse
autoriteiten.

Enkele belangrijke gegevenslacunes en uitdagingen moeten nog worden
aangepakt

76 De Commissie erkent dat het leggen van kruisverbanden tussen bestaande

gegevensbronnen een belangrijke uitdaging is om ervoor te zorgen dat er geschikte
gegevens zijn om het GLB te evalueren 61. Zij werkt aan het hergebruik van GBCSgegevens en de uitbreiding van het ILB, maar heeft geen specifieke acties ondernomen
om het gebrek aan gegevens over de inkomens van landbouwers buiten de landbouw
(“inkomen van buiten het landbouwbedrijf”) te verhelpen, of om verschillende
gegevensbronnen van uitgesplitste gegevens te combineren om de waarde van al
verzamelde gegevens te verhogen.

77 De Commissie heeft gewezen op de behoefte aan een gemeenschappelijke

unieke identificatiecode voor landbouwbedrijven die het mogelijk zou maken gegevens
op landbouwbedrijfsniveau uit verschillende gegevensbronnen (bijvoorbeeld
administratieve registers en enquêtes) aan elkaar te koppelen 62. De identificatiecode

61

SWD(2018) 301, deel I, blz. 51.

62

Zie bijvoorbeeld de Strategy for agricultural statistics for 2020 and beyond, blz. 8, 12, 16 en
17.
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moet rekening houden met de verschillende systemen van de lidstaten en complexe
landbouwbedrijfsstructuren met verschillende combinaties en locaties. Dit vereist een
gemeenschappelijke definitie van een landbouwbedrijf, en een dergelijke definitie
heeft gevolgen voor financiële indicatoren zoals het landbouwinkomen 63. Een unieke
identificatiecode zou de toegankelijkheid van de gegevens kunnen helpen verbeteren
en betrouwbaardere informatie over de impact van het beleid kunnen opleveren. In
februari 2022 was er nog geen vooruitgang geboekt met een dergelijke
identificatiecode.

78 Gegevens op landbouwbedrijfsniveau uit beheerstoepassingen en -systemen zijn
een nieuwe en rijke bron van informatie. Er zijn veel commerciële oplossingen
waarmee allerlei diensten worden aangeboden voor het digitaal bijhouden van
registers, monitoring ter plaatse en arbeidstracering, en veel aspecten van
landbouwactiviteiten kunnen met toepassingen worden verbeterd (zie het voorbeeld
in kader 6). De Commissie weet niet hoeveel landbouwers bedrijfsbeheerssoftware
gebruiken, maar de voor 2023 geplande campagne voor geïntegreerde
landbouwstatistieken 64 zou kunnen helpen om kennis te verwerven over het gebruik
van beheersinformatiesystemen en precisielandbouwtechnologie.

Kader 6 — Een voorbeeld van gegevensverzameling op
landbouwbedrijfsniveau
Akkerweb in Nederland is een goed voorbeeld van een toepassing voor het
verzamelen van gegevens van landbouwbedrijven. De structuur van het platform
ondersteunt verschillende toepassingen en maakt gebruik van gegevens van
afzonderlijke bedrijven en productie. Landbouwers kunnen kiezen welke
toepassingen zij willen gebruiken en hebben de mogelijkheid om verbinding te
maken met andere systemen.
Op dit moment helpt Akkerweb landbouwers beslissingen te nemen op basis van
openbare informatie en hun eigen bedrijfsgegevens. De Nederlandse autoriteiten
zijn van plan om in de toekomst de uitwisseling van gegevens tussen
gegevensbronnen van de overheid en particuliere gegevensplatforms te
verbeteren.
Bron: ERK en de Nederlandse autoriteiten.
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Poppe, K. J. en Vrolijk, H.C.J. (2019), How to measure farm income in the era of complex
farms, document opgesteld voor presentatie tijdens het 171e EAAE-seminar.

64

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2286 van de Commissie.
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79 Het gebruik van een digitaal veldboek waarin de landbouwers hun activiteiten

registreren, zou een stap zijn in de richting van de digitalisering van landbouwbedrijven
en zou de monitoring van het verbruik en de impact wat betreft bestrijdingsmiddelen,
meststoffen, water en bodem verbeteren. Het door de Commissie voorgestelde
platform FaST (Farm Sustainability Tool for Nutrients) is een flexibel
bedrijfsduurzaamheidsinstrument dat geavanceerde analyses mogelijk maakt en
interoperabel is met talrijke gegevensbronnen. FaST bouwt voort op verschillende
gegevensbronnen, die ofwel verbonden (live bronnen) ofwel geïmporteerd (statische
bronnen) zijn op het platform. Om de landbouwers toegang te geven tot hun eigen
gegevens, maakt FaST verbinding met het regionale/nationale GBCS (of een
vergelijkbaar landbouwregister), waar de gegevens van de landbouwers worden
opgeslagen.

80 Gegevens over precisielandbouw kunnen een waardevolle gegevensbron zijn65.

Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn sensor- en machinegegevens over
bodemvochtigheid en nutriënten, en locatiespecifieke gegevens over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. In het bovengenoemde NIVA-project worden de mogelijkheden
onderzocht voor een elektronisch register van landbouwbedrijven dat aan het GBCS
kan worden gekoppeld. Het is ook bedoeld om gegevens over machine/precisielandbouw in het GBCS te integreren. Er zijn echter belemmeringen, zoals de
uiteenlopende aard van landbouwmachines en een gebrek aan standaardisering.

81 De toegang tot individuele gegevens voor beleidsanalyse kan moeilijk zijn, en er is

geen rechts- of technisch kader voor het gebruik van commerciële informatie voor
beleidsanalyse. Volgens een studie 66 staan landbouwers huiverig tegenover het delen
van gegevens om redenen als het risico dat gegevens voor andere doeleinden worden
gedeeld, een gebrek aan duidelijkheid over wat “persoonsgegevens” inhouden en een
algemeen verzet tegen moderne dataplatformtechnologieën. In het kader van het
GLB 2023-2027 moeten de bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw ook digitale
technologieën omvatten 67.

65

Punt, T. en Snijkers, G., Exploring precision farming data: a valuable new data source? A first
orientation, 2020. Document gepresenteerd tijdens de VN/ECE-workshop van 2019 over de
verzameling van statistische gegevens, “New sources and New technologies”.

66

Internet of Food and Farm 2020: Policy Recommendations from IoF2020.

67

Artikel 15 van Verordening (EU) 2021/2115.
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82 Figuur 13 hieronder geeft een overzicht van de voornaamste uitdagingen op het
gebied van gegevensbeheer waarmee de Commissie wordt geconfronteerd, en onze
beoordeling van de mate waarin deze zijn aangepakt.

Figuur 13 — Beoordeling van de mate waarin met de initiatieven
uitdagingen worden aangepakt
Uitdagingen:

Beoordeling:

Gegevens niet verzameld:
onvoldoende gegevens ter
ondersteuning van
evaluaties en
effectbeoordeling (tabel 2
en tabel 3, paragraaf 49)

Positieve stappen bij het vaststellen van een kader voor meer open,
beschikbare en adequate gegevens (paragrafen 60, 64 en 66). Er moet
nog meer worden gedaan op gebieden als de inkomens van landbouwers,
territoriale ontwikkeling en milieu-indicatoren.
Beoordeling: aanzienlijke vooruitgang vereist

Gegevens niet toegankelijk:
de Commissie heeft beperkte
toegang tot het GBCS van de
lidstaten (zie paragraaf 28)

In het kader van het Inspire-initiatief delen de lidstaten een aantal nietpersoonsgebonden ruimtelijke gegevens. Dit zal naar verwachting leiden
tot meer gegevensuitwisseling (zie de paragrafen 30 en 63).
Beoordeling: het is nog te vroeg om te beoordelen of de uitdaging met de
maatregelen wordt aangepakt

Overmatige aggregatie: de
Commissie beschikt niet
over voldoende uitgesplitste
monitoringgegevens (zie
paragraaf 47)

De Commissies is voornemens in een uitvoeringshandeling te
specificeren welke gegevens op het niveau van de begunstigden de
lidstaten voor het GLB moeten rapporteren (zie paragraaf 69). Daarnaast
worden in het kader van H2020-projecten de behoeften aan gegevens op
landbouwbedrijfsniveau onderzocht (figuur 12).
Beoordeling: het is nog te vroeg om te beoordelen of de uitdaging met de
maatregelen wordt aangepakt

Beperkingen op het
combineren van gegevens:
gegevens van verschillende
datasets kunnen niet
gemakkelijk worden
gecombineerd (zie de
paragrafen 23, 24 en 29)

Het dataportaal is het belangrijkste instrument voor de publicatie van
geconsolideerde gegevens over het GLB. Het wordt voortdurend
geactualiseerd met nieuwe datasets (zie paragraaf 21). Er is echter geen
vooruitgang geboekt met de invoering van een gemeenschappelijke
identificatiecode of een soortgelijke techniek om verschillende datasets
met elkaar te verbinden (zie paragraaf 77).
Beoordeling: nog niet afgehandeld

Onderzoek naar het gebruik
van big data: beperkt
gebruik van big data en de
analyse van big data (zie de
paragrafen 22 en 25)

Met AMS moedigt de Commissie het gebruik van gegevens van Sentinelsatellieten van Copernicus voor areaalgebonden interventies aan
(kader 3).
Sen4CAP heeft opensource algoritmen en geavanceerde instrumenten
geproduceerd om het voor de lidstaten gemakkelijker te maken
Copernicus-gegevens te gebruiken voor monitoring en analyse van het
GLB (figuur 12).
Beoordeling: aanzienlijke vooruitgang vereist

Bron: ERK.
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83 In onze controle aan de hand van stukken van vergelijkbare praktijken buiten de

EU hebben wij gekeken naar drie niet-EU-landen: Australië, Japan en de VS. Deze
landen presenteren informatie in het publieke domein over de integratie van moderne
datatechnieken in de landbouw; in kader 7 worden enkele van hun initiatieven
gepresenteerd.

Kader 7 — Voorbeelden van praktijken buiten de EU
Australië
De FLAD-BLADE-databank 68 voorspelt de landbouwproductie op het niveau van
het landbouwbedrijf op basis van de heersende klimaatomstandigheden (bijv.
regenval en temperatuur), de prijzen van basisproducten en de kenmerken van
het landbouwbedrijf (bijv. ligging en omvang). De databank kan informatie op het
niveau van landbouwbedrijven opleveren over de productie en de financiële
resultaten voor in wezen elk landbouwbedrijf in Australië 69.
Daarnaast heeft de Australische organisatie voor wetenschappelijk en industrieel
onderzoek (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) het
gebruik van confidential computing onderzocht om de toegang tot gegevens op
landbouwbedrijfsniveau voor beleid of onderzoek te verbeteren, met behoud van
de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens. Confidential computing maakt
een nieuwe, wrijvingsarme methode mogelijk om gegevensbronnen aan elkaar te
koppelen en te analyseren. Deze aanpak maakt het mogelijk nieuwe verbindingen
te leggen tussen gegevensbronnen, terwijl de vertrouwelijkheid van de gegevens
behouden blijft 70.
Japan
De Japanse autoriteiten hebben een samenwerkingsplatform voor
landbouwgegevens (WAGRI) opgezet 71. Op het platform worden
landbouwgerelateerde gegevens gecoördineerd, gedeeld en verstrekt. Het omvat
openbare gegevens, zoals de ligging en de grootte van landbouwgrond, en
meteorologische informatie. Toekomstige ontwikkelingsplannen bestaan uit het
consolideren van gegevens die in het bezit zijn van landbouwers, fabrikanten van
landbouwmachines, ICT-leveranciers, enz., en het gebruiken van big data om het
beheer van de landbouwproductie te optimaliseren.

68

Agricultural Data Integration Project.

69

Hughes, N. et al. (2020), The Agricultural Data Integration Project, ABARESonderzoeksverslag, Canberra.

70

Digital Opportunities for Better Agricultural Policies, 2019, OESO.

71

WAGRI-website.

47

VS
Crop-CASMA (Crop Condition and Soil Moisture Analytics) is een webgebaseerde
geospatiale toepassing waarbij geospatiale indexgegevens op basis van
teledetectie kunnen worden gebruikt om de stand van de gewassen en het
bodemvocht in de VS te beoordelen 72.

72

Crop-CASMA User’s Guide.
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Conclusies en aanbevelingen
84 We hebben onderzocht of de Commissie goed gebruik maakt van gegevens en

data-analyse voor de analyse van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het
GLB heeft veel complexe, onderling verbonden doelstellingen. Om te bepalen of
beleidsinstrumenten relevant zijn en of zij deze doelstellingen doelmatig nastreven,
zijn gegevens en informatie uit een reeks interne en externe reeks bronnen nodig.

85 We constateerden dat de Commissie weliswaar een aanzienlijke hoeveelheid

gegevens over economische, milieu-, klimaat- en sociale aspecten gebruikt, maar dat
op sommige gebieden de huidige gegevens en instrumenten bepaalde belangrijke
elementen van de informatie die nodig zijn voor een goed geïnformeerde
beleidsvorming, niet leveren (zie de paragrafen 16-53). De Commissie heeft
verschillende initiatieven genomen om beter gebruik te maken van bestaande
gegevens (zie de paragrafen 57-69), maar naast vertragingen in de beschikbaarheid
van gegevens (zie paragraaf 41) blijven er belemmeringen bestaan (zie de paragrafen
76-81).

86 De grootste belemmeringen op het niveau van de gegevensverzameling en verwerking zijn:
—

gegevens die niet worden verzameld, zoals gegevens over
landbouwproductiemiddelen (bijv. de hoeveelheid gebruikte chemische en nietchemische bestrijdingsmiddelen, de hoeveelheid gebruikte minerale/organische
meststoffen en voor welk gewas), en landbouwmethoden die van invloed zijn op
het milieu (zie tabel 3 en de paragrafen 42-45);

—

gegevens die niet toegankelijk zijn: informatie op landbouwbedrijfsniveau wordt
ingevoerd, beheerd en opgeslagen in het lokale geïntegreerde beheers- en
controlesysteem (GBCS) van de lidstaten, waartoe de Commissie slechts beperkte
toegang heeft (zie de paragrafen 27-29);

—

overmatige aggregatie: de Commissie ontvangt meestal geaggregeerde gegevens
van de lidstaten, waardoor de waarde ervan kan worden beperkt (zie tabel 2 en
paragraaf 47);

—

beperkingen op het combineren van gegevensbronnen, bijvoorbeeld vanwege het
ontbreken van een gemeenschappelijke identificatiecode (zie paragraaf 24).
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87 Als gevolg daarvan heeft de Commissie beperkte kennis van de uitgangssituatie

en de impact van het beleid op gebieden als het inkomen van landbouwers buiten het
landbouwbedrijf, milieu-informatie/-praktijken en sociaal-economische ontwikkeling.
Deze lacunes in de beschikbaarheid van gegevens zijn van invloed op de kwaliteit van
het bewijsmateriaal voor een aantal evaluaties (zie de paragrafen 39-47) en
effectbeoordelingen (zie de paragrafen 48-53).

Aanbeveling 1 — Stel een kader vast voor het gebruik van
uitgesplitste gegevens uit het GBCS
De Commissie moet een technisch en administratief kader vaststellen voor het delen
en hergebruiken van uitgesplitste gegevens (naast de gegevens die nodig zijn voor
jaarlijkse prestatieverslagen) om beleid te monitoren, te evalueren en uiteindelijk te
ontwerpen. Daarbij moet het beginsel van efficiëntie in acht worden genomen en
moeten de administratieve lasten en kosten voor de begunstigden en de autoriteiten
van de lidstaten tot een minimum worden beperkt.
Tijdpad: 2024

Aanbeveling 2 — Maak meer gebruik van gegevensbronnen en
ontwikkel deze om tegemoet te komen aan beleidsbehoeften
De Commissie moet de gegevenslacunes aanpakken die zijn vastgesteld in de
evaluaties van het GLB 2014-2020 en in de effectbeoordeling van het GLB na 2020,
door:
a)

meer gebruik te maken van bestaande gegevensbronnen (bijv. administratieve
gegevens en statistische enquêtes en Copernicus-gegevens), nieuwe
gegevensbronnen in overweging te nemen of bestaande gegevensbronnen te
combineren;

b)

de mogelijkheid te onderzoeken om gebruik te maken van volmachten of
indirecte gegevensbronnen wanneer het gebruik van directe bronnen niet
haalbaar is voor de beoordeling van kernindicatoren of -aspecten, en

c)

na te gaan of het gebruik van gegevens over landbouwwerktuigen kan worden
opgeschaald.

Tijdpad: 2025
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88 Bij de Commissie heeft het directoraat-generaal Landbouw en

Plattelandsontwikkeling een overeenkomst met het Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek voor gegevensanalyse en het onderzoeken van de wijze waarop beter
gebruik kan worden gemaakt van bestaande gegevens. Op basis van deze
overeenkomst maakt de Commissie gebruik van geavanceerde kwantitatieve analyse
en modellen voor de analyse van het GLB-beleid. Het directoraat-generaal Landbouw
en Plattelandsontwikkeling maakt echter zelf geen gebruik van big-datatechnieken
voor tekstanalyse, textmining of geautomatiseerde extractie. Het vervangen van
handmatige en tijdrovende procedures door geautomatiseerde instrumenten heeft
potentiële voordelen (zie de paragrafen 19 en 25 en kader 2).

89 In de hele EU zijn er verschillende initiatieven, soms gefinancierd door de EU in

het kader van Horizon 2020 of andere programma’s, die de mogelijkheden
onderzoeken om gegevens en IT-instrumenten voor het ontwerpen, monitoren en
evalueren van het GLB te moderniseren. Sommige van deze initiatieven hebben al
resultaten opgeleverd op het gebied van interoperabiliteit en nieuwe en uitgebreidere
indicatoren. De projecten bevinden zich in verschillende stadia en kunnen soortgelijke
kwesties vanuit verschillende invalshoeken aanpakken (zie de paragrafen 70-75). De
Commissie heeft nog niet vastgesteld welke elementen voor het GLB in de praktijk
kunnen worden gebracht.

90 De Commissie beschikt derhalve over aanzienlijke mogelijkheden om

kosteneffectieve geavanceerde analyse-instrumenten en aanverwante instrumenten
te integreren in bestaande IT-systemen en/of andere IT-oplossingen voor
geautomatiseerde informatieverwerking (bijv. ter vervanging van handmatige of nietreproduceerbare procedures) en beter gebruik te maken van gegevensactiva (bijv.
meer resultaten op het gebied van gegevensverwerking) voor beleidsanalyse.

Dit verslag werd door kamer I onder leiding van mevrouw Joëlle Elvinger, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 18 mei 2022.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President
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Bijlage — Gegevensgerelateerde maatregelen en ambities van de
Commissie
— voltooid

— te vroeg om te beoordelen of de vertraging bedraagt minder dan een jaar

Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel

Uiterste
termijn

— vertraging bedraagt meer dan een jaar
Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

Een nieuwe
kaderverordening voor
geïntegreerde
landbouwstatistieken
zal uiterlijk in 2018 in
werking treden.

Ervoor zorgen dat de reeks
Europese enquêtes inzake
de structuur van de
landbouwbedrijven wordt
voortgezet, zodat een
consistente tijdreeks wordt
2018
gegarandeerd en
tegelijkertijd wordt voldaan
aan nieuwe en opkomende
behoeften aan gegevens op
het niveau van de
landbouwbedrijven.

Verordening (EU)
2018/1091 is in
augustus 2018 in werking
getreden.

De landbouwtelling werd
in 2020 uitgevoerd en de
volgende
gegevensverzameling
vindt plaats in 2023.

De kaderverordening
voor statistieken van
de landbouwinput en output (Statistics on
Agricultural
Input/Output, SAIO)
moet uiterlijk in 2022
operationeel zijn.

Harmoniseren en beter
integreren van de
statistieken van de
landbouwinput en -output
2022
(bijv. gewassen en dieren,
bestrijdingsmiddelen,
voedingsstoffen,
landbouwprijzen); rekening
houden met nieuwe

De Commissie heeft
in februari 2021 een
voorstel (COM(2021) 37)
aangenomen, waarvan het
wetgevingsproces
momenteel is begonnen.

De Commissie zal
wetgevingsprocedures
starten voor
uitvoeringshandelingen
en gedelegeerde
handelingen in het kader
van de kaderverordening.

Modernisering van de Strategie voor
landbouwstatistieken landbouwstatistieken
van de EU
voor 2020 en daarna
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel

Uiterste
termijn

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

gegevensbehoeften; ervoor
zorgen dat de verzamelde
gegevens gemakkelijker
kunnen worden vergeleken.
Wetgevingsprocedure Het specificeren van
s starten voor de
gegevensreeksen voor de
gedelegeerde/
SAIO.
uitvoeringshandelinge
n inzake de SAIOkaderverordening.

Tot wijziging van
Verordening (EG)
nr. 138/2004
betreffende de
landbouwrekeningen.

Technologieën voor
data-analyse

De Commissie en de
lidstaten willen
locaties van
wereldklasse opzetten
voor het uitvoeren van
tests en experimenten
voor op AI gebaseerde
en de herziening van
2021 (COM(2021) 205) producten en diensten
in heel Europa.
Mededeling:Gecoördi
neerd plan inzake
kunstmatige
intelligentie
(COM(2018) 795)

Opname van regionale
landbouwrekeningen
(NUTS 2).

Om investeringen te
optimaliseren en dubbel
werk of concurrerende
inspanningen te
voorkomen, moet een
beperkt aantal in AI
gespecialiseerde
grootschalige
referentiesites worden

Vaststelling van

2021

2021

2020

uitvoeringshandelingen is
mogelijk nadat de
medewetgevers de
belangrijkste
rechtshandeling hebben
vastgesteld. Geplande
vaststelling van de
belangrijkste
rechtshandeling: 2022.
Akkoord bereikt, maar
nog niet vastgesteld.

De test- en
experimenteerfaciliteit voor
AI in de agrovoedingssector
is opgenomen in het
werkprogramma van het
programma Digitaal Europa
voor de periode 2021-2022.
De oproep werd in het

Het huidige tijdpad voor
de vaststelling van
uitvoeringsverordeningen
is 2022-2023.
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel
ontwikkeld en opengesteld
voor alle belanghebbenden
in heel Europa.

Het uitwisselen van
gegevens/het
beschikbaar stellen
van gegevens

Mededeling: Een
Europese
datastrategie
(COM(2020) 66)

De Commissie maakt Voorbereidende actie voor
de balans op van de
de ruimte voor
ervaringen met de
landbouwgegevens.
gedragscode voor
belanghebbenden
inzake het delen van
landbouwgegevens op
basis van een
contractuele
overeenkomst, mede
in het licht van de
huidige markt voor
digitale
landbouwoplossingen
en de vereisten
daarvoor als het gaat
om de
beschikbaarheid en
het gebruik van
gegevens.

Uiterste
termijn

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

eerste kwartaal van 2022
gepubliceerd.
(NB: Er is een algemene
vertraging bij de uitvoering
van het programma Digitaal
Europa.)
De resultaten van de
gecoördineerde en
ondersteunende actie
zullen als basis dienen
voor de uitvoering van de
actie die vervolgens in het
De oproep tot het indienen kader van het tweede
van voorstellen voor de
werkprogramma van het
gecoördineerde en
programma Digitaal
ondersteunende actie (de
Europa wordt
“voorbereidende actie”)
gefinancierd.
Derde/vierde werd eind 2021
kwartaal 2020 gepubliceerd en in
februari 2022 afgesloten;
de daaropvolgende
evaluatie van de
voorstellen, het sluiten van
de contracten en de start
van het project zullen naar
verwachting in de loop
van 2022 plaatsvinden.
Uiterste termijn niet
gehaald. Het orgaan
dat met deze taak belast is,
moet nog worden
opgericht.

(NB: Er is een algemene
vertraging bij de uitvoering
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel

Uiterste
termijn

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

van het programma Digitaal
Europa.)
De Commissie·maakt Voorbereidende actie voor
samen met
de ruimte voor
belanghebbenden en landbouwgegevens.
organisaties in de
lidstaten de balans op
van de ruimtes voor
landbouwgegevens die
momenteel worden
gebruikt, waaronder
die met subsidie van
het Horizon 2020programma, en neemt
vervolgens een besluit
over de verdere
aanpak op EU-niveau.
Een procedure starten
om een
uitvoeringshandeling
vast te stellen voor
hoogwaardige
gegevensreeksen.

De resultaten van de
gecoördineerde en
ondersteunende actie
zullen als basis dienen
voor de uitvoering van de
actie die vervolgens in het
Vierde
kader van het tweede
kwartaal 2020 (NB: Er is een algemene
vertraging bij de uitvoering werkprogramma van het
/eerste
programma Digitaal
kwartaal 2021 van het programma Digitaal
Europa wordt
Europa.)
gefinancierd.
Uiterste termijn niet
gehaald. Het orgaan dat
met deze taak belast is,
moet nog worden
opgericht.

Belangrijke
In februari 2022 is de Openbare raadpleging
referentiedatasets van de
ontwerphandeling
in 2022.
overheid vrijgeven voor
nog in behandeling bij de
innovatie en deze in de hele
Commissie.
Eerste
EU gratis beschikbaar
kwartaal 2021
stellen in machineleesbaar
formaat en via standaardAPI’s (Application
Programming Interfaces).
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Gebruik adequate
gegevens voor
beleidsanalyse

Analysis of links
between CAP Reform
and Green Deal
(SWD(2020) 93)

Uiterste
termijn

Een ruimte voor
landbouwgegevens
opzetten.

Ter bevordering van de
duurzaamheid, de
prestaties en het
concurrentievermogen van
de landbouwsector door de
verwerking en analyse van
2024
productie- en andere
gegevens zodat op het
niveau van
landbouwbedrijven
nauwkeuriger en efficiënter
kan worden geproduceerd.

Oprichting van een
waarnemingspost voor
het platteland binnen
de Commissie om alle
door haar verzamelde
gegevens over
plattelandsgebieden
samen te brengen,
met inbegrip van
officiële statistieken.

Verdere verbetering van de
gegevensverzameling en analyse over
plattelandsgebieden.

De Commissie zal
wetgeving voorstellen
om het ILB om te
zetten in het
informatienet inzake

Ook om gegevens te
verzamelen over “van boer Geen
tot bord”-streefdoelen en
specifieke
andere
termijn
duurzaamheidsindicatoren,
met volledige inachtneming

Coordinated Plan on
Artificial Intelligence
2021 Review

Mededeling: A longterm Vision for the
Vermindering van de EU's Rural Areas —
versnippering en
Towards stronger,
mogelijke
connected, resilient
administratieve lasten and prosperous rural
areas by 2040
(COM(2021) 345)

Doelstelling/doel

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering
Te vroeg om te
beoordelen.

Te vroeg om te
beoordelen.

2022

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

De eerste dashboards van
het platform voor
plattelandsgegevens zijn
Het waarnemingscentrum voorlopig gepland voor
zal worden opgericht in het eind 2022.
kader van het
kenniscentrum voor
territoriaal beleid.

Geen specifieke
termijn. De
Commissie is voornemens
in het tweede kwartaal
van 2022 een
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Impact Assessment
accompanying the
post-2020 CAP
legislative proposals
(SWD(2018) 301)

Informatiebeheer bij
DG AGRI

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel

de duurzaamheid van
landbouwbedrijven.

van de voorschriften inzake
gegevensbescherming.

Er moet beter gebruik
worden gemaakt van
nieuwe
gegevensbronnen,
zoals
satellietmonitoring
(Copernicus), op big
data gebaseerde
oplossingen en
samenwerking met
specifieke
gegevensverstrekkers.

Om de lasten voor
landbouwers en overheden
te verlichten en
tegelijkertijd de empirische
basis voor het beleid te
verbeteren.

Toepassing van de
Om de strategie voor
beginselen inzake
bedrijfsgegevens te
governance van
bepalen.
bedrijfsgegevens voor
Werkprogramma voor de essentiële
gegevensbeheer 2021- gegevensactiva van
2022 van DG AGRI
DG AGRI.
De verspreiding van
DG AGRI-gegevens via

Uiterste
termijn

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema

wetgevingsvoorstel te
presenteren.
Het

Geen
specifieke
termijn

Januari 2021
— december
2024

Januari 2021
— december
2022

areaalmonitoringsysteem
(AMS) zal worden
opgenomen in het GLB
na 2020. Het AMS zal
gebruikmaken van de
Sentinel-gegevens van
Copernicus en andere
gegevensbronnen met ten
minste gelijkwaardige
waarde, zoals gegeotagde
foto’s, orthogerectificeerde
beelden en/of beelden met
zeer hoge ruimtelijke
resolutie.
Te vroeg om te
beoordelen.
De beoordeling van het
ISAMM-gegevensbeleid is
afgerond.

Te vroeg om te
beoordelen.

Niet van toepassing —
een doorlopend proces
zonder gespecificeerd
einde.

Er is een begin gemaakt
met de beoordeling van
het AGRIVIEW-systeem;
het ILB zal daarna worden
beoordeeld.
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Onderwerp/uitdaging

Brondocument

Ambitie/maatregel

Doelstelling/doel

Uiterste
termijn

het agri-food data
portal uitbreiden.
Het uitwisselen en
analyseren van
gegevens in DG AGRI
bevorderen en
mogelijk maken:
—

Kennisportaal/d
ashboard voor
landenspecifieke
gegevens

—

Thematische
dashboards

Stand van zaken op het
gebied van de uitvoering
DG AGRI heeft een
meerjarenplan voor het
portaal.

Het uitwisselen van
gegevens bevorderen en
mogelijk maken.

.
Bron: ERK, op basis van documenten van en vraaggesprekken met de Commissie.

Te vroeg om te
beoordelen.
Maart 2021
— december
2022

Er zijn landenspecifieke
gegevens in de vorm van
analytische factsheets
gepubliceerd.

Volgende stappen, met
inbegrip van het
tijdschema
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Acroniemen en afkortingen
AMS: areaalmonitoringsysteem
ATLAS: systeem voor interoperabiliteit en analyse in de landbouw
CATS: auditsysteem voor goedkeuring van de rekeningen (Clearance of Accounts Audit
Trail System)
Crop-CASMA: analyse van de stand van de gewassen en het bodemvocht (Crop
Condition and Soil Moisture Analytics)
ILB: informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
FaST: bedrijfsduurzaamheidsinstrument (Farm Sustainability Tool for Nutrients)
FSDN: informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven (Farm
Sustainability Data Network)
GSAA: geospatiale steunaanvraag (Geospatial Aid Application)
GBCS: geïntegreerd beheers- en controlesysteem
IFM-CAP: individueel landbouwmodel voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(Individual Farm Model for Common Agricultural Policy Analysis)
IFS: geïntegreerde landbouwstatistieken (Integrated Farm Statistics)
ISAMM: informatiesysteem voor het beheer van de landbouwmarkt (Information
System for Agricultural Market Management)
LPIS: landbouwpercelenidentificatiesysteem (Land Parcel Identification System)
Lucas: Land Use Cover Area Frame Survey
MEF4CAP: monitoring- en evaluatiekader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(Monitoring and Evaluation Frameworks for the Common Agricultural Policy)
NIVA: nieuwe visie op de praktijk van het GBCS (New IACS Vision in Action)
SAIO: statistieken van de landbouwinput en -output (Statistics on Agricultural Input
and Output)
Sen4CAP: Sentinels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Sentinels for
Common Agricultural Policy)
SFC: systeem voor middelenbeheer (System for Fund Management)
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Woordenlijst
Geavanceerde analyse: gebruik van hoogtechnologische methoden zoals
voorspellende modellen en machinaal leren om big data te analyseren.
Big data: gegevensreeksen met toenemend volume, snelheid en verscheidenheid. Big
data zijn vaak grotendeels ongestructureerd.
Gegevens: concrete, objectieve feiten, metingen of waarnemingen die moeten worden
verwerkt om informatie te genereren.
Gegevensanalyse: het proces van verzamelen, modelleren en onderzoeken van
gegevens om inzichten te verkrijgen die de besluitvorming ondersteunen.
Data-analyse: de wetenschap van het analyseren van gegevens met behulp van
systematische computermethoden om tot inzichten te komen.
Gegevensactivum: een IT-systeem, -toepassing of -databank die eigendom is van een
entiteit.
Gegevenslacune: alle gegevens die nodig zijn voor een specifiek doel, maar niet
beschikbaar zijn.
Herbruikbaarheid van gegevens: het gemak waarmee gegevens die voor een bepaald
doel zijn verzameld, voor een ander doel kunnen worden gebruikt.
Databank: gestructureerde reeks gegevens die elektronisch wordt opgeslagen en
beschikbaar is voor raadpleging en extractie.
Deep learning: artificiële-intelligentietechniek waarbij een softwaresysteem wordt
getraind aan de hand van miljoenen voorbeelden.
Interoperabiliteit: vermogen van een systeem om met andere systemen te
communiceren en samen te werken, onder meer door de uitwisseling van gegevens.
Land Use Cover Area Frame Survey (Lucas): een regelmatig, geharmoniseerd
onderzoek dat ter plaatse in alle EU-lidstaten wordt uitgevoerd om informatie te
verzamelen over hoe de grond wordt gebruikt en wat erop groeit, met inbegrip van
een analyse van de onderliggende bodem.
Ruimtelijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op een specifieke locatie of
geografisch gebied en de kenmerken daarvan (natuur- of cultuurlandschap).
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Gestructureerde data: gestandaardiseerde kwantitatieve informatie die een vooraf
bepaalde gegevensstructuur volgt, waardoor deze gemakkelijk kan worden
geanalyseerd.
Ongestructureerde gegevens: informatie die in haar oorspronkelijke vorm is
opgeslagen zonder vooraf bepaalde categorisering of organisatie, waardoor de analyse
ervan vaak ingewikkelder wordt. Deze gegevens kunnen zowel kwantitatieve als
kwalitatieve informatie bevatten, zoals afbeeldingen, tekst, datums, e-mails of
nummers.
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Antwoorden van de Commissie

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61415

Tijdlijn

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=61415
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Controleteam
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EUbeleid en -programma’s of beheersthema’s met betrekking tot specifieke
begrotingsterreinen uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken
zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden
met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken
inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke
belangstelling.
Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer I “Duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid Joëlle Elvinger. De
controle werd geleid door ERK-lid Joëlle Elvinger, ondersteund door Liia Laanes,
taakleider; Dimitrios Maniopoulos, adjunct-taakleider; Ildikó Preiss, kabinetschef;
Paolo Pesce en Charlotta Törneling, kabinetsattachés; Emmanuel Rauch,
hoofdmanager; Claudia Albanese, auditor en datawetenschapper; Marika Meisenzahl,
auditor en grafisch ontwerp; Michał Szwed, auditor; Mark Smith verleende taalkundige
ondersteuning.

Joëlle Elvinger
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Dimitrios Maniopoulos
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Charlotta Törneling

Claudia Albanese

Marika Meisenzahl
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Voor het gebruik van een empirisch onderbouwde aanpak bij
beleidsbeslissingen zijn verscheidene gegevens uit verschillende
bronnen en een daaropvolgende analyse vereist. Wij hebben
beoordeeld of de Commissie goed gebruik maakt van gegevens en
data-analyse voor het ontwerp, de monitoring en de evaluatie
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat goed is voor
meer dan een derde van de EU-begroting. We hebben
geconstateerd dat de Commissie verschillende initiatieven heeft
genomen om beter gebruik te maken van bestaande gegevens. Er
blijven echter belemmeringen bestaan voor een optimaal gebruik
van de verzamelde gegevens. Belemmeringen als een gebrek aan
standaardisering en beperkingen als gevolg van
gegevensaggregatie beperken de beschikbaarheid en
bruikbaarheid van gegevens. We doen een aantal aanbevelingen,
waaronder het verbeteren van het gebruik van uitgesplitste
gegevens van lidstaten.
Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287,
lid 4, tweede alinea, VWEU.

