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Naar een beleidscoherentie met het recht op 

voedsel! 

 

Onze planeet produceert genoeg voedsel om 7 miljard 

individuen te voeden. Nochtans lijden 842 miljoen mensen aan 

chronische ondervoeding, en daarboven op ontbreekt het 

meer dan één miljard mensen aan voldoende micronutriënten 

om een normaal leven te leiden (FAO 2013). Aan de andere 

kant hebben 1.4 miljard mensen overgewicht en lijden ze aan 

chronische ziektes veroorzaakte door slechte voedingspatronen 

(OMS 2013). Elk jaar wordt meer dan een derde van ons voedsel verspild, en worden 

nieuwe voedselschandalen uit de agro-industrie aan het licht gebracht.  

 

Een conclusie dringt zich aan ons op: 

Ons voedselsysteem is inadequaat. We moeten dringend werk maken van een transitie 

naar een duurzame wijze van produceren en consumeren, die toelaat het recht op voedsel 

voor ieder te realiseren. 

 

FIAN Belgium, lid van FIAN International strijdt al meer dan 27 jaar opdat het recht op 

voedsel realiteit wordt, zowel in België, als in de rest van de wereld. Op basis van 

deze ervaring, en in de aanloop naar de Europese, federale en regionale 

verkiezingen, benadrukt FIAN Belgium de voornaamste prioriteiten voor de uitvoering 

van een adequaat recht op voedsel in de loop van de volgende vijf jaren. FIAN 

Belgium wenst de opinie te kennen van de Belgische politieke partijen over de 

volgende 6 prioritaire thema’s: 
 

1. Voorrang van de mensenrechten en een beleid dat coherent is met het recht 

op voedsel 

2. Stop met biobrandstoffen! 

3. Een duurzaam landbouwbeleid dat een transitie naar een agroecologische 

productie aanmoedigt 

4. Voeding en recht op voedsel in België 

5. Steun aan de Rechten van Boeren en Boerinnen 

6. Bevorderen van een eerlijke toegang tot aarde en grondstoffen 
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Voorrang van de mensenrechten en een beleid 

dat coherent is met het recht op voedsel 

 Als fundamenteel mensenrecht dient het recht op voedsel te primeren op alle 

andere politieke, economische of commerciële belangen. Niettemin, hoewel België 

het merendeel van de Internationale Verdragen ratificeerde gewijd aan het recht 

op voedsel, werd het niet vastgelegd in de Belgische Grondwet, wat het direct 

aanroepen van het recht voor de rechtbank beknot. Anderzijds ontbreekt het België 

aan wetten en institutionele mechanismen om een betere coherentie te 

garanderen van het beleid met het recht op voedsel, zowel op eigen bodem als in 

het buitenland.  

 

FIAN Belgium vraagt :  

 Dat het recht op voedsel ingeschreven wordt in de Belgische Grondwet.  

 Dat de verplichting tot coherentie van beleid ten gunste van ontwikkeling, zoals 

beschreven in de nieuwe wet van ontwikkelingssamenwerking, zichtbaar wordt 

door middel van concrete mechanismen, conform aan de beloftes die de 

Minister van ontwikkelingssamenwerking maakte1. 

 Dat klachtenmechanismes in het leven worden geroepen, zelfs voor diegene die 

niet wonen op Belgische bodem, maar waarvan het recht op voedsel is 

geschonden door het Belgisch beleid of door Belgische actoren (bv.: een 

ombudsman, een nationaal instituut voor de rechten van de mens.) 

                                                 
1 Zie de beloftes die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking tijdens het overleg over 

ontwikkelingssamenwerking in 2012: 

http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/Discours_cloture_Ministre_tcm313-178537.pdf 

(geraadpleegd op 26/10/2013). 

http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/Discours_cloture_Ministre_tcm313-178537.pdf
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Vraagt : Welke concrete maatregelen stelt u voor om de 

coherentie van het beleid ten aanzien van het recht op 

voedsel te verbeteren?  

 

N-VA : Recht op voedsel kadert wat ons betreft in een breder armoede- en 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Om behoevenden op een duurzame manier 

vooruit te helpen is niet alleen de huidige voedselvoorziening van belang. Het 

individu moet zelfvoorzienend worden zodat het in de toekomst zelf voor zijn voedsel 

kan instaan. Dat kan maar in een goed functionerende, democratische staat die 

een kader uitzet waarin het individu dat kan realiseren. 

Een deel van het probleem is voedselverspilling. N-VA tracht op diverse manieren 

voedselverspilling tegen te gaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen wilde N-VA 

de burger aanmoedigen om meer seizoensproducten te kopen en daarvoor beroep 

te doen op lokale productie. Op die manier verkorten we het distributieproces 

waardoor de impact op ons leefmilieu aanzienlijk beperkt. Daarnaast ziet N-VA 

soelaas in creatieve maatregelen zoals innovatieve verpakkingen en ondersteuning 

van voedselbanken. Zo heeft N-VA bij de voedselinzameling van d’Ouwe Garde in 

Nazareth de grootste bijdrage geleverd afgelopen maand. Een engagement dat 

de partij overweegt om ieder jaar aan te gaan.  

Ook op Europees niveau werkt N-VA mee aan de beperking van voedselverspilling. 

Zo ondertekende N-VA begin 2012 nog de desbetreffende Europese resolutie en 

komt er ook een vernieuwd EU fonds voor minstbedeelden waarop zo’n 3.5 mia € in 

ingeschreven voor de meerjarenbegroting 2014-2020. 

Open VLD :  Artikel 23 van de Belgische Grondwet garandeert het recht van 

eenieder om een menswaardig bestaan te leiden, waaronder het recht op sociale 

zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische 

bijstand. Open Vld meent dat het recht op voedsel, net als andere basisbehoeften 

om een menswaardig bestaan mogelijk te maken, hierin begrepen is. Het inschrijven 

van het recht op voedsel in de Grondwet zou dus weinig juridische gevolgen 

hebben, gezien het aan de verschillende wetgevers is om de sociale, culturele en 

economische rechten te concretiseren. Het is, net zoals voor deze andere rechten, 

niet mogelijk deze rechten rechtstreeks bij de rechter af te dwingen. 

 

sp.a : sp.a streeft naar een coherent beleid voor ontwikkeling. Beleidsbeslissingen op 

ontwikkelingssamenwerking, handel, defensie, maar ook bijvoorbeeld energie en 

landbouw hebben een grote invloed op elkaar, en op de ontwikkeling in het Zuiden. 

Coherentie realiseren is geen gemakkelijke opdracht. Elk beleidsdomein benadert 

deze opdracht vanuit zijn eigen perspectief en stelt zijn eigen missie centraal. Voor 

sp.a mag het ene beleidsdomein niet ten dienste van het andere staan. Voor sp.a 

moeten mensenrechten en sociale bescherming centraal staan in al deze 

domeinen. Deze normen, en zo ook het recht op voedsel,  moete naar voren 

geschoven worden als belangrijkste doelstellingen  op de verschillende 
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beleidsdomeinen en –niveaus en moeten hier ook de leidraad voor zijn. Deze 

normen mogen niet ondergeschikt zijn aan economische of politieke belangen. Dit 

geldt in het bijzonder voor een fundamenteel mensenrecht als voedsel. 

 

Om deze coherentie te bewerkstelligen moeten alle regeringen van ons land 

samenwerken voor duurzame ontwikkeling door zich in hun eigen beleidsdomeinen 

te engageren voor beleid dat goed is voor mens en milieu. Hier én elders. Elke 

minister moet dus een ontwikkelingsreflex uitbouwen binnen zijn beleidsdomein. De 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking moet toezien op de coherentie tussen de 

verschillende domeinen op de verschillende niveaus. Op deze manier moeten we 

zorgen dat de inspanningen ontwikkelingssamenwerking om de honger in de armste 

landen aan te pakken niet langer ondermijnd worden door beslissingen op 

domeinen als landbouw, financiën of energie. 

Naast het realiseren van de institutionele mechanismen voor coherentie zoals 

voorzien in de nieuwe wet internationale samenwerking, wil sp.a zich specifiek 

inzetten voor de strijd tegen speculatie op landbouwgrondstoffen. We kunnen niet 

aanvaarden dat speculatie op landbouwgrondstoffen de voedselprijzen de hoogte 

in jagen en zodoende de honger in de wereld verergert. We ijveren voor de invoer 

van efficiënte positielimieten op nationaal en Europees niveau. 

 

 


