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Er
heersen
verschillende
crisissen in onze samenleving. De
vertrouwensrelatie tussen burgers
en politieke besluitvormers wordt
steeds kwetsbaarder. De politieke,
economische en financiële elites
lijken zich almaar minder bewust
van de bekommernissen van de
burgers. Ze blijken niet in staat om
te reageren op de enorme sociale en
ecologische uitdagingen waarvoor
we staan: de klimaatcrisis, de
ineenstorting van de biodiversiteit,
de toename van de sociale
ongelijkheid, de migratiecrisis, de
strijd tegen honger en ondervoeding
en
andere
grootschalige
schendingen van de mensenrechten.
Deze editie van ons magazine
Beet the system buigt zich over
één van de voornaamste gevaren
voor onze democratieën en een
belangrijke drempel om de huidige
uitdagingen het hoofd te bieden:
de steeds grotere invloed van de
privé sector op het overheidsbeleid
en onze maatschappelijke keuzes.
Deze greep van bedrijven (corporate
capture genaamd in het Engels) kan

verschillende vormen aannemen.
We denken snel aan lobbyen, waarbij
bedrijven
stelselmatig
invloed
uitoefenen op beleidsmakers. Dit
gebeurt door het organiseren van
ontmoetingen, diners, zakenreizen,
conferenties en andere formele of
informele evenementen. Het kan
gaan over de bevoorrechte relaties
die in stand worden gehouden tussen
de politieke elite en de economische
en financiële elite. Dit door middel
van systemen van gunsten of
draaideuren die ervoor zorgen dat
personen zich gemakkelijk tussen de
politieke wereld en de zakenwereld
verplaatsen. Het kan eveneens
gaan over subtielere vormen zoals
het gebrek aan transparantie rond
bepaalde zaken of de formulering van
beleidskwesties in zeer technische
termen. Dit heeft tot gevolg dat deze
beleidskwesties de facto aan het
democratische debat onttrokken
worden en in handen komen van de
“deskundigen” die vaak door grote
transnationale
ondernemingen
worden gerekruteerd.
Nochthans
gebeurt
corporate
capture niet altijd
achter
de
schermen. Steeds meer bedrijven
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proberen hun invloedssfeer uit te
breiden binnen de maatschappij en
de geïnstitutionaliseerde bestuursruimtes. In juni van dit jaar heeft
de secretaris-generaal van de VN,
Antonio Guterres, een strategische
partnerschapsovereenkomst ondertekend met het Wereld Economisch
Forum (WEF). Deze overeenkomst
heeft tot doel de institutionele
coördinatie en het gezamenlijk
optreden van de Verenigde Naties en
het WEF bij de uitvoering van Agenda
2030 voor duurzame ontwikkeling1
te versterken. FIAN en meer dan
240 maatschappelijke organisaties
hebben deze overeenkomst aan de
kaak gesteld2. Ze formaliseert “een
zorgwekkende
bedrijfsovername
van de VN en beweegt de wereld op
gevaarlijke wijze in de richting van een
geprivatiseerd en ondemocratisch
1 World Economic Forum and UN sign
Strategic Partnership Framework. https://
www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework
2 « Des centaines d’organisations de la société
civile dans le monde dénoncent la prise de
contrôle de l’ONU par le Forum économique
mondial », septembre 2019. Accessible sur :
https://www.fian.be/Des-centaines-d-organisations-de-la-societe-civile-dans-le-monde-denoncent-la?lang=fr
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mondiaal bestuur”.
Dit is het ultieme voorbeeld van een
trend die al enkele jaren gaande is. Op
alle machtsniveaus neemt het aantal
publiek-private partnerschappen en
multistakeholder
bestuursvormen
immers toe.
Deze initiatieven
worden door de elite gepresenteerd
als
de
nieuwe
“win-win-win”
oplossing voor People, Planet en
Prosperity. Het positieve imago van
het bedrijfsleven wordt op grote
schaal gepromoot bij het publiek
door middel van greenwashingcampagnes, waarbij de nadruk
wordt gelegd op maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Dit
nieuwe verhaal is geleidelijk aan
onze maatschappij binnengedrongen
en lijkt vandaag weinig tegenwind

te ondervinden. Ook een groot deel
van het maatschappelijk middenveld
lijkt mee met het verhaal en kiest
ervoor samen te werken met de
privésector en deel te nemen aan
multistakeholder initiatieven waarbij
de verschillende belanghebbenden
op gelijke voet kunnen participeren.
In dit nummer van Beet the system
willen we corporate capture en de
risico’s die dit met zich meebrengt
voor de mensenrechten en de planeet
belichten en aan de kaak stellen. We
analyseren de mechanismen die
corporate capture versterken en de
narratieven die het onderbouwen.
Tenslotte bevragen we de rol en
positie van het maatschappelijk
middenveld en sociale bewegingen
tegenover deze groeiende invloed van
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bedrijven. Een dergelijke kritische
analyse ontbreekt volgens ons nog
ruimschoots in de Belgische context.
De artikels in het eerste deel
beschrijven het theoretische en
conceptuele kader. Het tweede deel
verkent een verscheidenheid aan
cases die de greep van bedrijven
illustreren, zowel op internationaal
als op Belgisch niveau. En het derde
deel biedt mogelijkheden om de
controle van bedrijven tegen te
gaan alsook mensenrechten en
het algemeen belang boven privé
belangen te stellen.

Veel leesplezier!

DEEL 1 : CORPORATE CAPTURE, WAAR HEBBEN WE HET OVER?

1. Het fenomeen
« corporate capture »
Myriam Douo, medewerkster campagne bij Friends of the Earth Europe
lid van de Alter-EU Alliantie (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation)

Na meer dan tien jaar campagne
voeren voor een transparanter en
ethischer politiek beleid, beseffen
wij als coalitie1 van NGO’s dat dit
thema weliswaar belangrijk is, maar
dat we verder moeten kijken. Als wij
voor een systemische oplossing
willen gaan, moeten we een stap
terug doen en het probleem bij de
wortels aanpakken.
Als resultaat van enkele maanden
onderzoek, het oplijsting van de
verschillende definities van het
fenomeen corporate capture (de greep
van bedrijven) en samenwerking met
partnerbewegingen die de kwestie
vanuit hun invalshoek benaderen,
publiceerden we in september 2018
het rapport « Corporate Capture
in Europe – When big business
dominates
policy-making
and
threatens our rights »2. Een van de
conclusies hieruit is dat het radicale
lobbywerk rond transparantie van de
begindagen van de beweging, meer
dan 10 jaar geleden, vandaag zijn
1 https://alter-eu.org/
2 ALTER-EU, Corporate Capture in Europe,
September 2018, https://alter-eu.org/corporatecapture-in-europe-when-big-business-dominates-policy-making-and-threatens-our-rights-0

politieke efficiëntie heeft verloren.
Het is niet langer een afdoend middel
tegen de invloed van de industrie op
de democratische besluitvorming.
Transparantie wordt vandaag als
meer vanzelfsprekend beschouwd
en verwacht door veel organisaties,
wat op zich positief is. Maar willen we
efficient kunnen optreden tegen de
onrechtmatige invloed van bedrijven
op
onze
besluitvorming,
dan
moeten we op zoek naar een meer
systemische aanpak.
Maanden van onderzoek wezen
uiteindelijk in de richting van het
fenomeen « corporate capture ».
Verschillende actoren gebruiken dit
concept, waaronder de Organisatie
voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO), NGO’s als
Oxfam, en veel academici.
De OESO spreekt van « policy
capture ». Het omschrijft het fenomeen
als een steeds hernieuwde afbuiging
van de publieke besluitvorming,
van het maatschappelijk belang
naar het privébelang. Het werkt zo
ongelijkheid in de hand en vormt een
bedreiging voor de democratische
waarden en het vertrouwen van de
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bevolking in hun regering3. Het ESCRnetwerk4, een internationaal netwerk
van NGO’s, omschrijft het fenomeen
als een sabotage van de toepassing
en bescherming van milieu- en
mensenrechten door de economische
elite, door de uitoefening van
onrechtmatig invloed op de nationale
en internationale besluitvormers en
op de openbare instellingen.
Onze moederorganisatie, Friends
of the Earth International5, stelt dan
weer vast dat «de regeringsposities
in het klimaatbeleid en daarbuiten
steeds meer gegijzeld worden door
de belangen van ondernemingen die
direct gelinkt zijn aan vervuilende
industriën en bedrijven die van de
klimaatcrisis trachten te profiteren».
Oxfam6 beschrijft het fenomeen als een
onrechtmatige invloedsuitoefening
3 OECD, Preventing Policy Capture: Integrity in
Public Decision Making, March 2017, http://www.
oecd.org/corruption/preventing-policy-capture-9789264065239-en.htm
4 https://www.escr-net.org/corporateaccountability/corporatecapture/about
5 https://www.foei.org/what-we-do/corporate-capture-explained
6 Oxfam Intermon, The capture phenomenon:
unmasking power https://web.oxfamintermon.
org/sites/default/files/documentos/files/ENG_
OXFAM_Intermon_Capture_Methodology_2018.
pdf

Alter-EU

van een of meerdere elites in
functie van hun eigen belangen en
prioriteiten en ten koste van het
algemene belang, met een directe
impact op de (economische, sociale en
politieke) ongelijkheid en het correct
functioneren van de democratie.

maar als een algemene greep op het
debat en de beslissingsprocessen.
B. M. Mitnick8 verwijst hierbij naar
de macht van bedrijven om, als
gereguleerde industrie, zelf controle
uit te oefenen op de beslissingen van
degenen die hen reguleren.

Ook heel wat academici bestudeerden
de kwestie. Zo onderlijnen D. Miller
en C. Harking7 dat men corporate
capture niet enkel als een probleem in
specifieke dossiers dient te begrijpen,

Uit het onderzoek van deze definities
maakten wij een lijst op van 10
criteria die op « corporate capture »
wijzen.

7 D. Miller and C. Harkins, 2010, Corporate
strategy, corporate capture: Food and alcohol
industry lobbying and public health, in Critical
Social Policy, Vol. 30(4): 1 –26, University of
Strathclyde, https://pure.strath.ac.uk/portal/
files/532527/harkins-csp376805.pdf

8 B. M. Mitnick, Capturing “Capture”: Developing a Normative Theory of Fiducial Regulation,
Working Paper No. 68, May 2015, Jerusalem Forum on Regulation & Governance, University of
Pittsburgh, regulation.huji.ac.il/papers/jp68.pdf
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1. De besluitvorming en het
openbaar beleid staan ten
dienste van de industrie en gaan
ten koste van het algemeen
belang.
2. De industrie geniet constante
en geprivilegieerde toegang
tot de beslissingsprocessen
(ze treden vaak op als
vertrouwenspartners).
3. De besluitmakers en de industrie
onderhouden zowel informele
als formele informatiekanalen
(besloten evenementen,
exclusieve clubs, recepties enz).

4. Er is sprake van
draaideurpolitiek en/
of andere vormen van
belangenvermenging.
5. Er wordt geen openbaar debat
gevoerd over het politieke belang
(door de complexiteit van het
onderwerp en door het gebrek
aan sensibilisering van de
bevolking).
6. De contacten tussen de bedrijven
en de besluitvormers zijn
meestal verdoken.
7. Het politieke debat wordt
afgebakend door de belangen
van de industrie, in naam van
concepten als « sound science »,
het belang van innovatie,
beleidsefficiëntie, competitiviteit,
enz.
8. De industrie zet een sterke
lobby in: grote budgetten, hoge
personeelsinzet, enz.

De resultaten en onderzoeken zijn
instructief. De industrie, en in het
bijzonder de grote multinationals en
hun lobbies, slagen erin om obstakels
op te werpen tegen maatregelen voor
fiscale- en klimaatrechtvaardigheid
ten voordele van hun eigen
belangen. Al doende veroorzaken ze
internationale financiële crises en
openbare gezondheidsschandalen op
mondiaal niveau.
Een van de vaststellingen die wij
opmaakten uit dit onderzoeksjaar
is dat het fenomeen niet kan
bestaan zonder de actieve en/of
passieve, medewerking van onze
beleidsmakers. Politici moeten er
dan ook daadkrachtig aan herinnerd
worden dat zij er zijn om het
algemene belang te dienen. Niet
alleen in woorden, maar ook in daden.
Op dit moment kunnen we al enkele
aanbevelingen doen:
•

Verleen de industrie niet langer
gepriviligieerde
toegang
tot
het beleid.
Vaak bemerkten
we dat de beleidsmakers in
Brussel voornamelijk bedrijfsvertegenwoordigers ontmoeten
(75%).
Dit
onevenwicht
moeten onze beleidsmakers
proactief
vermijden.

•

Herdemocratiseer participatieve
processen:
de
huidige
processen laten veel te veel
ruimte aan vertegenwoordigers
uit de industrie. Er is nood
aan processen die burgers,
KMO’s en andere momenteel

9. De praktijken zijn doorgaans
niet ontwettig maar wel
ongerechtvaardigd; ze
ondermijnen het publieke
vertrouwen in het
democratische karakter van de
beleidsprocessen.
10. De industrie/de bedrijven
hebben een zekere macht over
de beleidsmakers (door onder
meer financiële argumenten
of chantage met jobcreatie, het
eisen van gegevens of expertise)
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ondervertegenwoordigde
groepen
laten
participeren.
•

Los
belangenconflicten
op:
ALTER-EU legt sinds jaren
belangenconflicten
bloot
in
Brussel en blijft erop hameren dat
besluitmakers met een parallelle
activiteit, een draaideurpositie of
externe financiële belangen geen
objectieve en onafhankelijke
beslissingen kunnen nemen. De
creatie van een onafhankelijk
monitoringssysteem, in Brussel
en elders, is daarom absoluut
noodzakelijk om controle uit
te kunnen oefenen en, indien
nodig, sancties op te leggen.

•

Stimuleer
democratische
controle door meer transparantie
en toegang tot informatie: men
kan niet van burgers verwachten
om interesse op te brengen voor
de publieke zaak als zij geen
middelen in handen hebben
om zich efficiënt te informeren.
Het is essentieel dat de
lobbysector onderworpen wordt
aan een systeem van juridisch
afdwingbare transparantie die
de betrouwbaarheid van de
gegevens garandeert; er een
opvolgingssysteem komt dat
zichtbaar maakt wie invloed heeft
uitgeoefend op welke wet; het
recht op informatie gegarandeerd
wordt
waardoor
iedereen
informatie kan krijgen binnen een
redelijke termijn over eender welk
wetsdossier; en klokkenluiders
beschermd
worden.

•

In geval van een onoverkomelijk
belangenconflict tussen een
industrie en het algemeen belang
moeten de industrie en de publieke
besluitvormers
van
elkaar
gescheiden worden. Dit gaat op
voor de tabakindustrie en zou ook
moeten gelden voor de fossiele
industrie (zie artikel 12 door
Myriam Douo in dit magazine).

•

Haal het geld uit ons politieke
systeem! Dit gaat voornamelijk
op voor het nationale niveau.
Men maakt zich hier terecht
zorgen over in de Amerikaanse
context, maar ook de financiering
van de Europese politieke
partijen roept vragen op. Een
bekend voorbeeld is het recente
referendum over de Brexit en
de twijfels die zijn gerezen over
het financieringssysteem van de
Britse politieke partijen. Er zou
een maximumbedrag vastgelegd
moeten worden voor giften aan
politieke partijen, met een directe
transparantieplicht voor grote
donoren en een limiet op het aantal
anonieme giften. Ook moeten we
totale en directe transparantie
eisen omtrent politieke reclame,
onder andere op sociale media.

•

Verhoog de capaciteit van
de
Europese
instellingen.
De
Europese
Commissie,
het
uitvoerend
orgaan
van de Europese Unie, dat
verantwoordelijk is voor het
opstellen van de Europese
wetten, telt 30 000 werknemers.
Dat is betrekkelijk weinig als men

bedenkt dat zij wetten schrijven
voor ongeveer 500 miljoen
Europese burgers. Dat is minder
dan sommige lokale regeringen,
bijvoorbeeld die van het Duitse
Hamburg. De Commissie moet
dus meer in staat worden gesteld
om wetten te maken. Ze heeft
meer expertise nodig zodat ze
niet meer terug hoeft te vallen op
externe experten, vaak genereus
geleverd door de industrie.
Wij besluiten hierbij dat de invloed
van bedrijven op de democratische
besluitvorming
dringend
moet
ingedijkt worden. Dit is mogelijk
en werd al eerder gedaan inzake
concurrentierecht, waarbij de EU
het opneemt tegen multinationals
en regelmatig met monsterboetes
zwaait
(recent
tegenover
technologiegiganten als google).
Ze houdt eveneens fusies tegen die
tot nog meer machtsconcentratie
zouden leiden.
De weg is echter nog lang. De enige
echte manier om corporate capture uit
te roeien is door onze beleidscultuur
radicaal te wijzigen. De burger kan
een belangrijke rol spelen in dit
debat. De meest efficiënte manier om
politici tot verantwoording te roepen
is immers wanneer de burgers hen
daartoe dwingen.
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2. Multistakeholderisme
en corporate capture
Door Nora McKeon, Onderzoekster en activiste,
Auteur van Food Security Governance: empowering communities, regulating corporations

Er bestaat vandaag een populair
verlangen om overheidsstructuren
in het leven te roepen die een
stem verlenen aan diegenen die
het meest getroffen zijn door
de beleidsmaatregelen die ter
discussie staan. Die overheden
verantwoordelijk
stellen
voor
hun daden, en de activiteiten
van ondernemingen reguleren.
Dergelijke
structuren
vergen
duidelijke parameters om effectieve
deelname door gemeenschappen
te verzekeren, en de greep van
bedrijven te verhinderen. Er
bestaat een kloof tussen dit soort
praktijk – wat ook vaak ‘multiactor’ genoemd wordt door het
maatschappelijke middenveld –
en wat ondertussen bekend werd
als “multistakeholderisme”.
Bij
multistakeholderisme
neemt
iedereen op hetzelfde niveau deel,
worden verschillen in belangen,
rollen en verantwoordelijkheden
tussen de spelers verwaarloosd
en
worden
ongelijke
machtsverhoudingen genegeerd.
De eerstgenoemde praktijk kan
een belangrijke bijdrage leveren

aan het bestrijden van ongelijkheid,
sociale onrechtvaardigheid en de
vernietiging van de leefomgeving.
Dat laatstgenoemde begint een
groot deel van het probleem te
vormen.
DE GROEIENDE MACHT
VAN ONDERNEMINGEN
De macht die ondernemingen
uitoefenen op mondiaal bestuur rust
op drie pijlers die elkaar in stand
houden: materiële macht (het zware
gewicht van hun positie in de globale
economie en de voorwaarden die zij
kunnen opleggen), organisatorische
macht (hun mogelijkheid om de
uitkomsten van beleidsvormingen
te beïnvloeden door bijvoorbeeld
lobbyen of het financieren van
politieke campagnes), en discursieve
macht (de rol die zij spelen in het
kaderen van problemen en de
verhalen en normen die zij gebruiken
om zichzelf te rechtvaardigen).
In materiële termen konden we de
voorbije jaren een verbazingwekkende
machtsconcentratie
waarnemen
bij
transnationale
agri-voedsel
ondernemingen
in
globale
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voedselketens.
Zonder
de
medewerking
van
machtige
overheden en de steun van een gunstig,
neoliberaal beleid zouden bedrijven
nooit zo veel macht verkregen hebben.
Het is belangrijk om dit in gedachten
te houden om een simplistische
karakterschets te vermijden van
(slechte) ondernemingen die mensen
en grondstoffen uitbuiten versus
(moedige) overheden die het publiek
belang verdedigen.
Transnationale
ondernemingen
(TNO’s) domineren drie strategische
segmenten
van
de
mondiale
voedseleconomie
–
toelevering
van
grondstoffen,
handel
in
landbouwproducten en verwerkt
voedsel, en verkoop – en brengen
ook schade toe aan de productie
door het promoten van industriële
monoculturen. Met de recente ‘megamergers’ zijn de big six van de
zaad- en agrochemische bedrijven
samengesmolten tot een big four
die nu ongeveer 66% van de globale
gepatenteerde zadenverkoop in
handen hebben. Bovendien hebben
vier bedrijven de macht over
ongeveer 70% van de wereldwijde
agrochemische verkoop.

MULTISTAKEHOLDERISME
ALS BESTUURSWIJZE
Het multilaterale, intergouvernementele
bestuurssysteem
dat
na
de
Tweede Wereldoorlog ingevoerd
werd was gebaseerd op politieke
beslissingsautoriteit van soevereine
staten die geacht werden de
belangen van hun burgers te
vertegenwoordigen. Het Handvest
van de Verenigde Naties (VN) stelde
het systeem in staat om raadplegende
relaties aan te gaan met ‘nongouvernementele
organisaties
(ngo’s), die bezig zijn met zaken die
binnen hun competenties vallen’,
inclusief bedrijfsverenigingen maar
geen individuele ondernemingen.
Dezelfde procedures hielden stand
tot de late jaren 1980, wanneer een
combinatie van verschillende factoren
erin slaagde de situatie grondig te
veranderen. Het VN-systeem erkende
langzamerhand de nood om het
strikte intergouvernementele proces
open te stellen voor andere spelers.
Deze
ontwikkeling
was
een
doelstelling van sociale bewegingen
en het middenveld sinds het begin van
de globalisering en liberalisering. Het
gaf echter ook de ruimte aan bedrijven
om besluitvormingsplatformen te
betreden. Het slotdocument van
de VN-conferentie in 1992 in Rio,
Agenda 21, noemde ‘handel en
industrie’ als een van de negen
‘hoofdgroepen’ die de link zouden
maken tussen de VN en het
middenveld met betrekking tot milieu
en ontwikkeling. De bedrijfswereld
was zijn macht al aan het opbouwen

op wereldniveau sinds de oprichting
van
het
Wereldeconomisch
Forum (WEF) in 1971 met een
‘multistakeholderconcept’
waarbij
de onderneming centraal stond en
verschillende
‘belanghebbenden’
eromheen gegroepeerd waren1.
De komst van Kofi Annan
als
secretaris-generaal
in
1997,
gelijktijdig met de weigering van de
VS om zijn volledige vastgelegde
bijdrage aan de VN te betalen,
kenmerkte een verandering in het VNbeleid richting de aanvaarding van
bedrijfsfinanciering en openstelling
voor publiek-private samenwerkingen
(PPP’s).
Deze verandering werd
onderschreven door machtige VNlidstaten, die zelf ook op verschillende
niveaus afhankelijk waren van
bedrijfsfinanciering.
Het
werd
onderbouwd door het dominante
neoliberale discours dat de vrije
markt, de door technologie gedreven
“modernisering”, en efficiëntie van
de mondiale toevoerketen als het
toekomstig model promootten. Het
VN Global Compact – het voornaamste
vehikel
voor
partnerschappen
tussen ondernemingen en de
VN – werd gecreëerd door het
Wereldeconomisch Forum (WEF) in
1999 en gelanceerd in 2000 door de
secretaris-generaal.

om een in essentie nieuw systeem
voor wereldbestuur te formuleren.
Dit
Global
Redesign
Initative
(GRI) behelsde de creatie van 40
thematische raden voor een Globale
Agenda, die bestonden uit een mix
van bedrijfsleiders, academische,
gouvernementele,
religieuze
persoonlijkheden en mensen uit het
middenveld, allen geselecteerd door
het WEF en deelnemend in eigen
naam. De uitkomst werd in 2010
gepubliceerd onder een titel die een
woordspeling bevatte: Everybody’s
Business: Strengthening International
Cooperation in a More Interdependent
World.2 Het idee achter deze strategie
was om het ‘trage en inefficiënte’
multilaterale systeem te vervangen
door een reeks van door bedrijven
geleide ‘coalitions of the willing
en able’ om brandende mondiale
kwesties aan te pakken (zoals ze
beschouwd werden door het WEF), en
zo “een nieuwe expliciete vorm van
mondiaal bestuur” te creëren, zoals
de meest nauwkeurige analist van
de GRI het verwoordde. Dit zou grote
implicaties hebben voor de manier
waarop bestuurd wordt:

In 2009 nam het WEF een gigantische
stap
door
een
internationale
expertengroep samen te brengen
1 Schwab, K. (2009). The world economic
forum. A partner in shaping history. The First
40 Years, 1971–2010. Geneva: World Economic
Forum. Beschikbaar op: https://portals.iucn.org/
library/node/28685.
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2 Gleckman, Harris. 2012. “Readers’ Guide:
Global Redesign Initiative.” Boston: Center
for Governance and Sustainability at the
University of Massachusetts. Beschikbaar op
www.umb.edu/gri.

Het definiëren van globale
kwesties onder grote invloed van
de belangen van multinationale
ondernemingen,
zodat
marktgeoriënteerde oplossingen
meer kans hebben om gezien te
worden als de “beste” oplossing;

•

De
introductie
van
een
selectieproces
van
deelnemers voor een gegeven
multistakeholder
bestuursarrangement zonder publieke
controle en volgens criteria die
naar alle waarschijnlijkheid
bedrijfsbelangen
zouden
behartigen en degenen die
getroffen worden door de
activiteiten van ondernemingen
uitsluiten.

•

De creatie van een besluitvormingsproces zonder aandacht
voor machtsongelijkheden of
de bescherming van minderheidsstandpunten.

•

Het
ondermijnen
van
de
aard van de verbintenis ten
aanzien van de uitkomst van
een globaal besluitvormingssysteem,
aangezien
de
ondernemingen die het proces
zouden leiden de verplichtingen
en
aansprakelijkheden
die
normaal toegewezen worden
aan de natiestaten, niet zouden
opnemen3.

3 Gleckman, H. (2013). Multi-stakeholder governance seeks to dislodge multilateralism. Policy
Innovations. Beschikbaar op: https://www.tni.
org/files/publication-downloads/state-of-power2016-chapter5.pdf.

Robert Scoble

•

Een werkingsprincipe binnen het
GRI is om te netwerken en in andere
processen te infiltreren, en niet zozeer
de aandacht te trekken met een
WEF-label. Bestaande initiatieven die
het doel werden van “synergetische
actie” aan het begin van 2010 waren
onder andere WEF’s zakelijk geleide
New Vision For Agriculture, waaruit
coalities ontstonden in Afrika (Grow
Africa – het door de G7-gepromote
New Alliance for Food Security
and Nutrition) en vervolgens in
Azië (Grow Asia). Deze initiatieven
creëerden toegangspoorten voor
ondernemingen met de zegen en
legitimatie van de respectievelijke
regionale autoriteiten, AU/NEPAD en
ASEAN4.
4 McKeon, N. (2014). The new alliance for
food security and nutrition: A coup for corporate
capital? Terra Nuova and Transnational Institute.
Beschikbaar op: https://tni.org/files/download/
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Vanuit zijn groeiende machtspositie
is de bedrijfssector opgeschoven
van het indirect beïnvloeden van
beleidsbeslissingen
naar
het
rechtstreeks innemen van rollen
die normaal weggelegd zijn voor de
publieke sector, zoals regelgeving,
ontwikkelingssamenwerking en het
bepalen van de VN-agenda.
VAN PUBLIEKE TOT PRIVATE
MULTISTAKEHOLDER REGULERING
De rol van bedrijven in de regulering
van voedselsystemen is sterk
toegenomen door de opkomst van
private normen en het feit dat de
staat steeds minder als regelgever
optreedt5.
the_new_alliance.pdf
5 Lang, T., Barling, D., & Caraher, M. (2009).
Food policy. Integrating health, environment and

United Nations Photo

Wat
bestuur
betreft
zijn
multistakeholderinitiatieven met het
doel om standaarden te zetten, ingebed
in een ‘liberaal pluralisme’-model
dat gebaseerd is op de hypothese
dat het publieke goed zal ontstaan
uit het onderhandelingsproces en
het afwegen van de belangen van
verschillende partijen. Deze aanpak
society. Oxford: Oxford University Press.

steunt op een verhaal van ‘participatie’
en ‘consensus’ dat politieke geschillen
moet neutraliseren. In realiteit
suggereert empirisch onderzoek
dat normerende multistakeholder
initiatieven doorgaans het publieke
goed eerder kaderen in termen van
marktconcurrentie, efficiëntie en
productiviteit tegenover alternatieve
burgeridealen
zoals
solidariteit
en gelijkheid. Op dezelfde manier
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hebben ze de neiging om specifieke
vormen van informatie (statistische
en technische) op te leggen, en sluiten
ze andere vormen van kwalitatief
bewijs en participatiescenario’s uit,
die toegankelijker zijn voor getroffen
gemeenschappen.
Een
mooi
voorbeeld van deze aanpak is de
Roundtable for Sustainable Palm Oil6.
6 Cheyns, E., & Riisgaard, L. (2014). Introduction to the symposium: The exercise of power

BEDRIJFSINVLOED OP DE
VN-AGENDA EN DE DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG’S)
De hedendaagse algemene trend,
veroorzaakt door de onderfinanciering
van de kernactiviteiten van het
VN-systeem en de voorkeur voor
programma specifieke financiering,
neigt naar “een nieuw tijdperk van
selectief multilateralisme, gevormd
door (...) de groeiende afhankelijkheid
van bedrijfsoplossingen voor globale
problemen (...) wat voluntarisme
en opportunisme bekrachtigt en
waardoor veel initiatieven, die niet
gevormd zijn door VN-waarden en
standaarden van inclusiviteit, de
goedkeuring en legitimiteit onder de
VN krijgen.7” In 1997 werden 48% van
de ontwikkelingsactiviteiten van de VN
gefinancierd door basisfinanciering.
In 2013 werd 75% gefinancierd door
andere financieringsbronnen en
meestal toegewezen aan specifieke
projecten. Terwijl businesslogica
toegepast wordt op multilaterale
programma’s schuiven de private
sector en bedrijfsfilantropie quick
win-oplossingen naar voren die
zich vooral op technische aspecten
richten, ten koste van het essentieel
normatieve werk van de VN8.
Bedrijven hebben heel wat invloed
through multi-stakeholder initiatives for sustainable agriculture and its inclusion and exclusion
outcomes. Agriculture and Human Values, 31(3),
409–423.
7 Adams, B., & Martens, J. (2015). Fit for whose
purpose? Social Watchand Global PolicyForum.
Beschikbaar op: https://www.globalpolicy.org/
images/pdfs/images/pdfs/Fit_for_whose_purpose_online.pdf
8 ibid. p. 8

uitgeoefend
op
het
ontwerpen
onderhandelingsproces
van
de
VN
Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
De zakelijke hoofdboodschappen
benadrukten groei en technologie
als de motors van ontwikkeling, een
sleutelrol voor bedrijven waarbij
overheden gereduceerd worden
tot “het creëren van gunstige
omgevingen”, en een nood aan
multistakeholderbestuur. Zoals altijd
in het zakelijke en bedrijfsgezinde
discours worden ongelijkheid en
machtsonevenwichten
genegeerd,
worden oplossingen voorgesteld die
op de vrije markt gebaseerd zijn, wordt
publieke regelgeving afgezwakt en
worden mensen en gemeenschappen
gereduceerd
tot
individuele
producenten of consumenten die
met de wereld interageren via
economische uitwisselingen. Dit
narratief heeft haar stempel gedrukt
op de SDG’s, in het bijzonder op
Doel 17, dat het Global Partnership
for
Sustainable
Development
definieert in termen van financiën en
investeringen, technologie, handel en
multistakeholderpartnerschappen.
Een van de thematische gebieden
waar door bedrijven gestuurde
multistakeholdersystemen
het
meeste vooruitgang geboekt hebben
is dat van voeding (zie artikel 4 door
Laura Michéle et al. in dit magazine).
MULTISTAKEHOLDERISME
EN HET CFS9
In
vergelijking
met
andere
institutionele
ontwikkelingen
in
9

Committee on World Food Security - CFS
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het VN-systeem de voorbije twee
decennia werd de hervorming
van het Committee on World Food
Security (CFS) in 2009 gekenmerkt
door de directe betrokkenheid
van organisaties die de mensen
die het meest getroffen zijn
door het beleid dat ter discussie
staat vertegenwoordigen en deel
uitmaken van de beweging voor
voedselsoevereiniteit (zie artikel 11
door Philip Seufert in dit magazine).
Gedurende de eerste 9 werkzame
jaren bleek het hervormde CFS
een gunstig forum te zijn. Dit was
grotendeels te danken aan de
vastberaden
betrokkenheid
van
kleinschalige
voedselproducenten
en andere sociale groepen. Het
dominante discours dat het agrovoedselsysteem, gedomineerd door
grote ondernemingen in stand houdt
wordt er in vraag gesteld en men
verandert de uitgangspunten van het
debat.
Deze successen hebben bijgedragen
tot een tegenreactie die het politieke
gewicht van het CFS wil minimaliseren
en de verschillen tussen dit en het
multistakeholderisme dat de rest van
het VN-systeem domineert probeert
te vervagen. De wapens die in dit
gevecht worden ingezet zijn onder
andere een geveinsde bezorgdheid
om het “evenwicht” te bewaren, zodat
wanneer iets “gegeven” wordt aan de
kleinschalige producenten, er ook iets
moet terugvloeien naar de bedrijven
(agro-ecologie en “klimaatslimme
landbouw” worden in één adem
genoemd). Wat net zo schadelijk is, is

de tendens om richting voorgekookte
‘consensus’-uitkomsten te werken
die de echte en ernstige verschillen
in belangen en visie onder de
verschillende
categorieën
van
deelnemers ontkrachten en die de CFS
plenaire bijeenkomsten ontdoen van
politiek relevantie. Het private sectormechanisme beweert gelijk recht
van spreken te hebben met het CSM,
hoewel het hervormingsdocument
duidelijk prioriteit geeft aan de
stem van de zwaarst getroffenen,
en er is ook een grote druk om een
monolithische ‘landbouwstem’ in
het leven te roepen (zoals in het
Major Groups-systeem), waarbij
grote
commerciële
boer·inn·en
samengevoegd
worden
met
kleinschalige familieboer·inn·en die
heel verschillende posities innemen
en die reeds goed vertegenwoordigd
zijn in het CSM.
Andere tools die gebruikt worden
zijn het afzwakken van het
mensenrechtenkader
en
het
afremmen van de ontwikkeling van
een efficiënt monitoringsysteem
dat in staat is om overheden ter
verantwoording te roepen. Het CSM, in
samenwerking met andere leden die
toegewijd zijn aan het verdedigen van
het innovatief karakter van het CFS,
heeft van monitoring een prioriteit
gemaakt. Bovendien werkt het aan
de erkenning van problemen rond
machtsongelijkheid die gepaard gaan
met de aanwezigheid van de private
sector in het CFS, en promoten ze
maatregelen om belangenconflicten
tegen te gaan.

CONCLUSIE
Het is de kortzichtigheid en het strikte
eigenbelang van soevereine lidstaten
van de VN, hun gefaalde pogingen
om
multilaterale
instellingen
en programma’s voldoende te
financieren en efficiënt te laten
opereren om mondiale problemen aan
te pakken, die een bestuursvacuüm
creëren dat bedrijven en de private
stichtingen maar al te graag invullen.
Terwijl
het
middenveld
mobiliseert om de strijd tegen het
multistakeholderisme aan te gaan,
lijkt het gepast om af te sluiten met
de samenvatting van enkele lessen
die we kunnen leren uit tien jaar
ervaring in een inclusief, multiactor, op mensenrechten gebaseerd,
intergouvernementeel beleidsforum.
In beleidsprocessen op alle niveaus is
het belangrijk om:
•

•

•

De publieke aard van
plaatsen waar aan publieke
beleidsvoering gedaan wordt te
verdedigen.
Duidelijkheid te bereiken
over de verschillende rollen
en verantwoordelijkheden
van deelnemers in lijn met
het mensenrechtenkader:
overheden als plichtendragers,
mensen en hun organisaties als
rechthebbenden, anderen als
derde partijen.
Indien bedrijven en
agrobusiness-actoren aanwezig
zijn is het van essentieel belang
om een robuust kader op te

16

•

•

•

•

•

stellen om belangenconflicten
tegen te gaan en te vermijden
dat zij misbruik maken van hun
invloed op beleidsvoering om
hun eigenbelang te dienen.
Prioriteit te geven aan
daadwerkelijke participatie
van vertegenwoordigers
van de meest getroffen
en gemarginaliseerde
rechthebbenden.
Een autonome plaats voor
actoren uit het middenveld te
garanderen zodat ze zichzelf
kunnen organiseren en
voorbereiden om in dialoog te
gaan met overheidsinstanties.
Steun te bieden voor
capaciteitsopbouw zodat zij hun
efficiëntie kunnen versterken
tijdens beleidsonderhandelingen
Vrije en transparante
beschikbaarheid van informatie
en documenten in toegankelijke
vormen en talen te garanderen,
en vertalingen te voorzien waar
nodig.
Effectieve monitoringmechanismen op te richten voor de toepassing van publiek beleid, zodat
het mogelijk is om overheden ter
verantwoording te roepen.

Avaaz

17

3. Het handboek van de lobbyist
Door Dominique Soenens, journalist en schrijver

Lobbyen en democratie horen bij
elkaar als peper en zout. Maar hoe
proberen bedrijven en organisaties
invloed uit te oefenen op politieke
beslissingen? En welke middelen
zetten ze daarvoor in? Dominique
Soenens, auteur van het boek
Lobbyen in de Wetstraat, over hoe
bedrijven en organisaties lobbyen.
Donderdagavond, rond halfelf. Enkele
mannen zitten sigaren te roken in een
achterkamer van een chic restaurant.
Enkelen lopen al flink rood aan: het is
warm en ze hebben een pak alcohol
binnen. Er zit een lokale politicus in
het gezelschap, samen met een van
zijn stafmedewerkers, net als een
bedrijfsleider en enkele managers.
Ze hebben het nog niet over zaken
gehad, maar dat komt er nu wel van.
Ze hebben heel wat te bespreken.
Een vergunning die ze absoluut nodig
hebben of een wet die ze in hun
voordeel willen laten uitdraaien. Ze
hebben grote commerciële belangen,
dus willen ze zeker zijn dat de politici
aan hun kant staan. En hoe kan je
beter tot een overeenkomst komen
dan bij een rijkelijk overgoten diner?

De rekening loopt op tot voorbij de
duizend euro, maar dat geeft niet,
zolang het oplevert.
INFORMELE NETWERKEN GEBRUIKEN

Dit tafereel schetst een beeld dat vaak
leeft over lobbyen: afspraakjes in
achterkamers, rijkelijk overgoten met
eten en drank. Het is een clichébeeld
dat een kern van waarheid bevat
maar tegelijk afbreuk doet aan
de veelzijdigheid waarmee er aan
lobbyen gedaan wordt. Rechtstreekse
contacten tussen bedrijfsleiders en
politici zijn bovendien een vorm van
lobbyen die weinig geraffineerd is
en vaak tot negatieve beeldvorming
leidt, zoals het etentje van het
Antwerpse schepencollege met
enkele
projectontwikkelaars
in
restaurant ’t Fornuis een tijd terug
illustreerde. Informele netwerken zijn
een belangrijk element van lobbyen.
Maar lobbyen is dus een pak
veelzijdiger dan dat. Het is heel
breed te definiëren als elke poging
tot beïnvloeden van een politieke
beslissing door een belanghebbende
partij. Niet alleen bedrijven, maar
ook vakbonden, sectorfederaties,
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consumentenorganisaties
en
milieubewegingen
doen
het.
Belangrijk is dat de middelen
waarmee ze dat doen, verschillen.
Wie veel financiële middelen heeft of
meer gewicht in de schaal kan weten,
kan meer en beter lobbyen. Het is
de bron een onevenwicht tussen de
verschillende partijen die proberen
beslissingen te beïnvloeden. Een
onevenwichtige strijd die voor
onevenwichtige beslissingen kan
zorgen. Ook de reden waarom partijen
lobbyen verschilt fundamenteel:
vakbonden en NGO’s vechten voor het
vrijwaren van fundamentele rechten,
bedrijven lobbyen (bijna) altijd voor
het vergroten van hun winst.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
KAPEN
Informatie
is
een
belangrijk
element bij lobbyen. Lobbyen is een
‘strategische informatieoorlog’, een
strijd om belangrijke informatie een
doorslaggevende rol te laten spelen bij
een beslissing. “We zorgen ervoor dat
informatie op het juiste moment bij de
juiste persoon komt”, zegt een lobbyist
in mijn boek. De juiste informatie bij

Engie Italia

de juiste persoon krijgen dus, om zo
een beslissing een bepaalde richting
uit sturen. Die informatie kan variëren
van de standpunten van een bepaalde
partij die vastgelegd worden in een
memorandum tot wetenschappelijke
studies. Voornamelijk die laatste
worden gretig gebruikt om een
bepaald standpunt kracht bij te zetten.
Op dit moment is er door allerlei
Amerikaanse rechtszaken tegen
onkruidverdelger Roundup veel te
doen over de manier waarop Monsanto

wetenschappelijke onderzoeken naar
zijn hand zette en onderzoeken over
de gezondheidsrisico’s van Roundup
aan de kant schoof. Monsanto besefte
dat wetenschappelijk onderzoek dat
negatief is over Roundup voor heel
wat mensen – het grote publiek en
politici – een eyeopener zou kunnen
zijn en tot reactie kunnen leiden. In
plaats daarvan produceerden ze zelf
wetenschappelijke onderzoeken die
wel positief waren voor Roundup.
Als ze er al niet in slagen iedereen
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te overtuigen van hun standpunt,
dan lukken ze er wel in om twijfel te
zaaien. Vaak is dat al voldoende om
hun product op de markt te kunnen
houden en winst te blijven maken, wat
het uiteindelijke doel is van Monsanto.
HET PUBLIEK BESPELEN
Het bespelen van het publiek is een
tactiek die lobbyisten wel meer
gebruiken: vaak is het een ideale
manier om politici onder druk te

zetten. Zo is er het verhaal van twee
artsen met nauwe banden met twee
farmaceutische bedrijven die in 2015
besluiten een patiëntenorganisatie
op
te
richten.
Bizar,
want
patiëntenorganisaties
worden
normaal gezien door patiënten en
niet door artsen opgericht. In dit
geval zijn er geen patiënten, maar wel
twee dokters die aandacht vragen
voor familiale hypercholesterolemie,
een aandoening waarbij mensen
genetisch een meer dan gemiddeld
cholesterolniveau hebben. De site
die ze oprichten, wordt gesponsord
door twee farmaceutische bedrijven
die klaar staan om een middel
op de markt te brengen tegen
familiale hypercholesterolemie. In de
presentaties die ze maken, prijzen
ze het middel aan. Tegelijk sturen
ze een persbericht de wereld in dat
gretig door de media wordt opgepikt.
’25.000 tikkende tijdbommen’ kopt
het Nieuwsblad, verwijzend naar
het feit dat 1 op 450 Belgen aan
hyperfamiliale hypercholesterolemie
lijdt. Op een moment dat het
RIZIV moet beslissen of de twee
geneesmiddelen in aanmerking
komen voor terugbetaling is het een
uitstekende manier om druk uit te
oefenen en de richting de goede kant
uit te duwen. De aandoening stond
op de agenda. Uiteindelijk zal het
RIZIV beslissen om één van de twee
middelen terug te betalen.
AANWEZIG ZIJN IN KABINETTEN
Het inzetten (en soms ook wel
manipuleren)
van
informatie
en kennis is dus een belangrijk
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instrument voor lobbyisten, maar er
is nog een andere manier om gewicht
in de schaal te werpen: zorgen dat
je goed vertegenwoordigd bent in
politieke kabinetten, via politici of
kabinetsmedewerkers van wie je
weet dat ze je genegen zijn. Zo is
het geweten dat de Boerenbond
altijd goed vertegenwoordigd is in de
christendemocratische kabinetten,
maar ook Electrabel/Engie heeft
tot op vandaag een lange arm die
tot in de Wetstraat reikt. De voorbije
jaren was onze minister van Energie
Marie-Christine Marghem, die ik in
mijn boek ‘madame Electrabel’ noem.
Niet alleen omdat ze beslissingen
neemt of net niet neemt, op een
manier die telkens goed uitkomt
voor Electrabel, maar ook omdat
er – opnieuw in aanloop naar de
beslissing over de verlenging van
de levensduur van de kerncentrales
– in haar kabinet op twee cruciale
posities voormalige werknemers
van Electrabel geposteerd werden.
Eén ervan is Jean-François Lerouge,
een man die een lange carrière bij
Electrabel, GDF Suez en Tractebel op
zijn cv heeft staan. Hij is in het kabinet
verantwoordelijk voor de cel energie
en dus ook voor het dossier over de
verlenging van de kerncentrales.
Daarnaast is Martial Pardoen energieadviseur: opnieuw een man met een
verleden bij Electrabel, waar hij een
leidinggevende functie had in de
kerncentrale van Doel. Vaak gaat het
ook in de andere richting: mensen die
een belangrijke politieke rol speelden,
al dan niet achter de schermen,
trekken naar bedrijven waar ze
voorheen regels moesten voor

vastleggen. Daar is niets onwettelijk
mee, maar het roept deontologisch
héél veel vragen op.
ONZICHTBAAR BLIJVEN
De aanwezigheid van Electrabel toont
hoe grote bedrijven, als zeer enigszins
de kans toe hebben, ervoor zorgen
dat ze overal invloed hebben en vaak
bevoorrechte toegang hebben tot de
politiek. Kabinetten zijn daarbij een
geknipt middel: in onze democratie
spelen ze een hele belangrijke rol.
Kabinetsmedewerkers
bereiden
dossiers voor, ministers en politici
vertrouwen hen in veel gevallen
blind bij sommige dossiers. Ze
zijn degenen die lobbyisten vaak
proberen te beïnvloeden. Extra
voordeel is dat het achter de
schermen gebeurt: contacten tussen
kabinetsmedewerkers en lobbyisten
gebeuren vaak onder de radar. Een
ideale situatie voor lobbyisten: zij
lopen liever niet in de kijker.
LOBBYEN LOONT:
DE GROTE JONGENS WINNEN
De slotsom is dat lobbyen heel
vaak loont voor grote bedrijven –
het is de reden waarom ze er heel
veel in investeren. Uit onder meer
Amerikaans onderzoek over lobbyen
blijkt dat politieke beslissingen
vaak in het voordeel uitdraaien van
bedrijven en niet in het voordeel of
het belang van het grote publiek.
Een pijnlijke vaststelling. Het is een
conclusie die bij ons ook Alter EU
maakt, een NGO die ijvert voor meer
transparantie rond lobbyen. Eén
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van de belangrijke manieren om de
scheefgetrokken verhoudingen die
ontstaan doordat grote bedrijven
meer middelen hebben om te lobbyen
is meer transparantie creëren. Een
lobbyregister is geen wondermiddel,
maar het is wel een stap in de goede
richting.
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DEEL 2 : CASE STUDIES

4. De « beweging »
Scaling Up Nutrition
Door Laura Michéle (FIAN International),
Kavya Chowdhry (FIAN International), Patti Rundall (IBFAN) en Stefano Prato (SID)

Het potentieel van samenwerkingen
met de private sector domineerde
de eerste fase van de implementatie
van Agenda 2030 voor Duurzame
Ontwikkeling.
Multistakeholder
platformen (MSP) bestaande uit
verschillende partijen, inclusief
de private sector, worden in deze
context gezien als een belangrijk
middel om de vooropgestelde
doelstellingen te bereiken. Een
prominent MSP, is de Scaling Up
Nutrition (SUN) ‘Beweging’ waarvan
de resultaten geanaliseerd werden
in een internationale studie1. Op
basis van deze studie toont dit
artikel aan dat de door de MSP‘s
bevorderde
interventies
geen
rekening houden met de sociale,
culturele, economische en politieke
oorzaken van ondervoeding en zich
in plaats daarvan richten op korte
termijn technische interventies.
1 Dit artikel is gebaseerd op een studie die
uitgevoerd werd door FIAN International, IBFAN,
en SID over de impact van multistakeholder
partnerschappen op mensenrechten: de case
van het Scaling Up Nutrition Initiative (nog te
publiceren in 2019).

Dit is het gevolg van de invloed die
de privé sector kan uitoefenen via
een proces dat gebaseerd is op
consensus.
In het kader van de 2030 Agenda,
alsook in andere internationale
beleidsprocessen, zijn de meeste
overheden
en
VN-instanties
overtuigd van het model van MSP, en
hebben slechts enkelen onder hen
openlijk bezorgdheid geüit over deze
aanpak. Hetzelfde geldt voor veel
middenveldorganisaties. De kritiek
gericht op mogelijke implicaties
van hechte banden met de private
sector en het vervagen van rollen
en
verantwoordelijkheden
door
de MSP-aanpak, wordt afgedaan
als ouderwets, ideologisch of antibusiness2. Hoewel iedereen vrolijk op
de kar gesprongen is, bestaat er tot
op vandaag zeer weinig bewijs van de
2 Mokoro Limited (2015): Independent Comprehensive Evaluation of the Scaling Up Nutrition
Movement, Final Report. Main Report and Annexes. In partnership with Valid International & FEC
Consulting Oxford. p.61.
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/05/SUN_ICE_FullReport-All1-5-15).
pdf
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positieve effecten van zo’n aanpak.
Er werden ook geen inschattingen
gemaakt van de mogelijke risico’s
voor belangrijke zaken zoals bestuur
en mensenrechten3.
Voor SDG 24 bestaat er een prominent
multistakeholder platform, namelijk
de Scaling Up Nutrition (SUN)
‘Beweging’, die overheden, VNinstanties, donors, bedrijven en het
middenveld samenbrengt in een
“collectieve actie om voeding te
verbeteren”. SUN’s leden zijn grote
transnationale bedrijven, waaronder
voedsel-, drank- en agrochemische
bedrijven, waarvan twee in de
kopgroep zitten5. Tot nu toe hebben
3 HLPE (2018): Multi-stakeholder partnerships to finance and improve food security and
nutrition in the framework of the 2030 Agenda.
A report by the High Level Panel of Experts on
Food Security and Nutrition of the Committee on
World Food Security. Rome.
www.fao.org/3/CA0156EN/CA0156en.pdf
4 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid
en verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw
5 Royal DSM, een in Nederland gevestigd
internationaal chemisch bedrijf dat microvoedingsingrediënten produceert voor de voedingsen voedingssupplementenindustrie, en Java
Foods, een Zambiaans bedrijf dat instant verst-

Scale Up Nutrition

60 landen zich bij SUN
aangesloten en heeft het
project veel politieke en
financiële steun gekregen,
inclusief van de Bill &
Melinda Gates Foundation
(BMGF)6.
SUN’s doel is een einde
maken aan ondervoeding
in al zijn vormen en
verzekeren dat “elk kind, elke
adolescent, moeder en familie hun
recht op voedzaam voedsel kunnen
realiseren, hun volledige potentieel
kunnen bereiken en duurzame en
welvarende samenlevingen kunnen
vormen.”7 Dit doel moet bereikt
worden door overheidsgestuurde,
collectieve
acties
waarbij
‘belanghebbenden’
samenkomen
rond een multisectoriële aanpak. Het
oprichten van “multistakeholder”
erkte granen en noedels produceert.
6 Financiers zijn de Bill & Melinda Gates
Foundation, Canada, EU, Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Ierland, Nederland, Noorwegen, het
Verenigd Koninkrijk en de VS.
7 SUN (2016): SUN Movement Strategy and
Road Map (2016-2020), Geneva, p. 6.
https://scalingupnutrition.org/about-sun/
the-sun-movement-strategy/

platformen op nationaal niveau wordt
beschouwd als een sleutelelement
in de toewijding van overheden aan
SUN en de veranderingstheorie van
het initiatief voor het verbeteren van
voeding.
Een onderzoeksstudie gebaseerd op
case studies in drie landen waarbij
de impact van SUN op het recht op
voldoende voedsel onderzocht werd,
uitte ernstige bedenkingen omtrent
de bestuurs-, functionerings-, en
verantwoordingsprocedures, alsook
rond de beleidsrichting waarop het
intitiatief aanstuurt in lidstaten8.

8 Zie noot 1. Het onderzoek werd op nationaal
niveau uitgevoerd in twee landen, Oeganda, Guatemala, en op staatsniveau in drie staten in India.
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HERSTRUCTUREREN VAN BESTUUR
DEMOCRATISCHE TEKORTEN
ELITAIR LEIDERSCHAP

EN

Terwijl SUN volhoudt dat het geleid
wordt door landen en zichzelf als
een ‘beweging’ omschrijft, komen
de manieren waarop het initiatief
functioneert niet eens in de buurt
van deze beschrijving. De meeste
van de lidstaten treden toe tot SUN
met een verbintenisbrief aan de
SUN-coördinator, geschreven door
een overheidsambtenaar op hoog
niveau. Er is geen vereiste voor
eender welk democratisch proces
of overheidstoezicht vooraleer een
land beslist om deel te nemen. En dit
ondanks het feit dat lid zijn van SUN
belangrijke gevolgen heeft voor het

Sun Business Network

bestuur van een land en de richting
van beleidsmaatregelen omtrent
voeding.
SUN’s kopgroep, die de strategische
koers bepaalt en de algemene
verantwoordelijkheid draagt voor
de vooruitgang richting het behalen
van de doelen van het initiatief,
is samengesteld uit ‘high profile’
leidinggevenden uit de bedrijfswereld,
de VN, overheden, donors en
middenveldorganisaties, die in hun

individuele capaciteiten aangewezen
zijn door de Secretaris-Generaal
van de VN. Slechts twee van de 26
huidige leden zijn SUN overheden
van landen9. Verschillende van de
leden zijn internationale donors en
stichtingen.
DE ILLUSIE VAN INCLUSIVITEIT
9 Een lijst van huidige kopgroepleden kan hier
geraadpleegd worden: https://scalingupnutrition.org/sun-supporters/sun-movement-leadgroup/.
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Het landenonderzoek oordeelde dat de
interventies die SUN promootte ‘topdown’ beslist werden met minimale
participatie van basisorganisaties
die de voedselbelangen van getroffen
gemeenschappen behartigen. De
groep leden die het middenveld
vertegenwoordigt, bestaat vooral
uit organisaties die dienstverlening
aanbieden, en wordt geleid door een
selecte groep van internationale
NGO’s, met weinig verantwoording

machtsongelijkheden die bestaan
tussen en binnen de groepen
van ‘belanghebbenden’. Noch op
internationaal, noch op nationaal
niveau bestaan er mechanismen
binnen SUN om machtsongelijkheden
te identificeren en aan te pakken,
of een zinvolle deelname van zij die
getroffen worden door ondervoeding
te vergemakkelijken.

Bovendien worden meetings van
kopgroepleden zoals de Gates
Foundation frequent bijgewoond
door belangrijke voorstanders
van technische, private sector- of
marktgeoriënteerde oplossingen
voor ondervoeding, zoals de World
Bank en USAID12.

DE WEG VRIJMAKEN VOOR INVLOED
VAN DE PRIVATE SECTOR
IN PUBLIEKE BELEIDSVORMING
Veel
SUN-landen
hebben
geen
effectieve
mechanismen
om
belangenconflicten
in
beleidsvormingsprocessen aan te
pakken. Tegelijkertijd oefent SUN
druk uit op overheden om samen
te werken met de private sector,
waardoor zij toegang krijgen tot
het beleid. Dit vormt een gigantisch
risico voor de mensenrechtenoriëntatie van publiek beleid omtrent
voedselzekerheid en voeding11.

naar lokale gemeenschappen toe.
Perspectieven van organisaties
die een meer genuanceerde en
kritische aanpak hebben naar
voeding toe worden steevast aan de
kant gezet.
Er is geen erkenning van
de
verschillende
rollen
en
verantwoordelijkheden van de
diverse actoren die deelnemen
aan SUN10, noch van de grote
10

De enige richtlijn die gegeven wordt

Naast de ruimte die vrijkomt voor
invloed van de private sector op
nationaal niveau, geeft SUN grote
transnationale bedrijven ook meteen
toegang tot hun beleidsvorming,
aangezien deze behoren tot de
internationale leidinggevende groep.
is dat PMB’s op national niveau moeten
samengeroepen worden door aanspreekpunten
binnnen de overheid.
11 Zie bijvoorbeeld UK Health Forum (2018):
Public health and the food and drinks industry:
The governance and ethics of interaction. Lessons from research, policy and practice. London:
UKHF. www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-jan18.pdf
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12 Zie bijvoorbeeld Martens, Jens/Seitz,
Karolin (2015): Philanthropic Power and Development. Who shapes the Agenda? Aachen/
Berlin/Bonn/New York: Brot für die Welt/Global Policy Forum/MISEREOR. www.globalpolicy.
org/images/pdfs/GPFEurope/Philanthropic_Power_online.pdf

GEBREK AAN EXTERN TOEZICHT EN
VERANTWOORDING VOOR ACTIES
De monitoring en evaluatieprocessen
binnen SUN zijn voornamelijk
interne zelfreflecties (gezamenlijke
beoordelingsoefeningen). Rapporten
van jaarlijkse vergaderingen van
SUN-leden op nationaal niveau geven
aan waar meer nood is aan steun
om gezamenlijke doelen te behalen
en bepalen de prioriteiten voor het
komende jaar. De rapporten vormen
de basis voor het bepalen van SUN’s
steun aan landen en et evalueren
van vooruitgang, gemeten aan de
hand van SUN’s vier strategische
doelstellingen.
Het initiatief is gebaseerd op
het principe van “wederzijdse
verantwoordingsplicht”,
waarbij
leden geacht worden verantwoording
af te leggen aan elkaar voor het
naleven van hun verbintenis onder
SUN. Het blijft echter onduidelijk hoe
dit in de praktijk geïmplementeerd
wordt. SUN’s recente tussentijdse
evaluatie erkende dat “er een tekort
is aan gedeelde verantwoordelijkheid
tussen de verschillende spelers. In
de praktijk worden leden die sterk
afhankelijk zijn van internationale
hulp strikter geëvalueerd dan de
leden die financieren.”13
Belangrijk is dat de verantwoording
13 MQSUN+ (2018): Midterm Review of the
Scaling up Nutrition Movement: Final Report. 22
December 2018. London. p. viii.
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf

naar mensen buiten SUN toe, in het
bijzonder zij die beïnvloed worden
door de interventies gepromoot
door het initiatief, minimaal is,
en beperkt tot de individuele
verantwoording door leden. Er
bestaat geen klachtenregeling14, en
SUN’s kopgroepleden, alsook zij
die netwerken leiden onder SUN,
handelen vanuit hun persoonlijke
bevoegdheid en zijn niet aansprakelijk
voor acties die door SUN gepromoot
worden. Een ander element dat het
moeilijk maakt om SUN aansprakelijk
te stellen voor haar acties, is dat het
initiatief niet direct, maar via de SUNoverheden en -leden optreedt. Het ter
verantwoording roepen van SUN voor
impact die het resultaat is van acties
onder SUN – inclusief misgelopen
impact die had kunnen worden
gerealiseerd indien de overheid een
alternatieve beleidsroute genomen
had – is hierdoor zeer moeilijk.

14 Het Business Network heeft een
klokkenluidermechanisme dat gebruikt kan
worden voor het registreren van zogenaamde
overtredingen van de Betrokkenheidsprincipes
door bedrijven die deelnemen aan SUN. Naast
het feit dat ze moeilijk te vinden zijn (onderaan
de Global Members-pagina van de Sun Business
Network website: https://sunbusinessnetwork.
org/network/global-members/) behelst dit
mechanisme de activiteiten van bedrijven die
lid zijn van SUN, en niet de acties die onder SUN
gepromoot worden. Er wordt geen informatie
gegeven over eventueel eerder gebruik van het
mechanisme noch over welke maatregelen,
zoals bijvoorbeeld uitsluiting, reeds genomen
werden.
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VERSCHUIVEN VAN DE BELEIDSAGENDA
PROMOTIE VAN GEMEDICALISEERDE
VOEDINGSINTERVENTIES OP KORTE
TERMIJN
Een
hoofdkenmerk
van
de
interventies die door SUN gepromoot
worden is de enge focus op de
eerste 1000 dagen van een kind (van
conceptie tot het tweede levensjaar),
en de nadruk op technische
oplossingen voor ondervoeding. De
casestudies beschreven de promotie
van kortetermijnoplossingen voor
ondervoeding met een sterke focus
op de behandeling van tekorten
van
microvoedingsstoffen
met
gemedicaliseerde, op producten
gebaseerde interventies. Hoewel
toeschrijving altijd moeilijk is, en
het debat voortraast over de risico’s
en voordelen van veel van de door
SUN-leden gepromote producten,
was er weinig tot geen bewijs dat
deze interventies zinvolle of lange
termijnveranderingen opleverden op
het vlak van voeding voor mensen
getroffen door ondervoeding. Er was
enig bewijs voor negatieve gevolgen
op inheemse voedingsculturen en
vertrouwen in lokaal voedsel. De
aard van de interventies heeft
afhankelijkheid gevoed in plaats
van
de
zelfredzaamheid
van
gemeenschappen en het versterken
van de capaciteit om zichzelf op een
waardig manier te voeden. Bovendien,
met de focus op ondervoeding,
krijgen factoren die erom bekend
staan overgewicht, obesitas en nietoverdraagbare ziekten te verergeren,

bijvoorbeeld de afhankelijkheid van
ultrabewerkt voedsel, bijna geen
aandacht. Ook al beweert SUN nu dat
het slechte voeding in al zijn vormen
aanpakt.
STEUN VOOR INDUSTRIËLE
LANDBOUW, AFLEIDING VAN DE
STRUCTURELE OORZAKEN VAN
SLECHTE VOEDING
Binnen voedselsysteeminterventies
werd een significante voorkeur
vast gesteld voor technologische
oplossingen, meer bepaald voor
bio-verrijkte zaden en verrijkt
voedsel, wat risico’s inhoudt voor de
mensenrechten van kleinschalige
voedselproducenten,
autochtone
bevolkingsgroepen en consumenten.
Geen van de drie landen die
onderzocht werden hadden een
strategie – of waren er één aan het
uitdenken – voor het fundamenteel
hervormen van voedselsystemen
om agro-biodiverse productie te
ondersteunen, om de realisatie
van de rechten van kleinschalige
voedselproducenten te bevorderen,
of gediversifieerde, gezonde en
duurzame eetpatronen te promoten.
Door zich bij SUN aan te sluiten
verbinden landen zich ertoe om hun
voedingsprioriteiten en -strategieën
te stroomlijnen met die van het
initiatief,
waarbij
alternatieve
strategieën
mogelijks
verloren
gaan. Zelfs waar aansluiting bij
SUN geen ‘nieuwe interventies’
met zich meebrengt, komt er wel
een sterkere nadruk te liggen op
bepaalde aanpakken ten koste van

andere, waardoor maatregelen die
onderliggende structurele oorzaken
van slechte voeding willen aanpakken
mogelijks ontweken worden.
In bredere zin kan gesteld worden
dat zowel de consensusoriëntatie
als
het
gebrek
aan
geschillenbeslechtingsmechanismen
binnen SUN en andere MSP afwijkende
meningen onderdrukken en het lange
termijn debat verzwakt. Dit is echter
essentieel voor het ontwerpen van
strategieën om problemen inzake
voedselzekerheid en voeding aan te
pakken.
CONCLUSIE

Initiatieven zoals SUN dragen
verder bij tot de verankering van
de invloed van de private sector
op publiek voedselbeleid. Door
beleidsverantwoordelijkheid
te
verschuiven van de staat naar
MSP’s en verschillende spelers,
wordt de overheid een van de vele
bemiddelaars, in plaats van de
primaire actor in het aanpakken van
ondervoeding. Dit maakt het nog
moeilijker voor getroffen groepen
om de overheid verantwoordelijk
te stellen voor het nakomen
van haar verplichtingen inzake
mensenrechten, en drijft ons verder
naar een liefdadigheidsaanpak in
plaats van een op rechten gebaseerde
aanpak van voeding.

De SUN-case illustreert de invloed
van de private sector in een door
consensus aangedreven proces en
toont dat interventies gepromoot door
MSP’s vaak niet de sociale, culturele,
economische en politieke factoren
van slechte voeding aanpakken,
maar eerder technische korte
termijn interventies benadrukken.
Ondertussen slaagt SUN er niet in
om belangrijke problemen zoals
machtsrelaties, sociale exclusie,
uitbuiting, armoede, discriminatie,
lage lonen, landroof en oneerlijke
marketing van voedsel aan te
pakken of zelfs maar te erkennen.
Al deze problemen kunnen vormen
van slechte voeding en honger
veroorzaken, en de planetaire
gezondheid ondermijnen.15
15 Schieck Valente, Flavio (2015): The Corporate Capture of Food and Nutrition Governance: A
Threat to Human rights and Peoples’ Sovereignty. In: Right to Food and Nutrition Watch: Peoples’
Nutrition is not a Business (2015), pp. 15-20.
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www.righttofoodandnutrition.org/files/
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5. Het initiatief
« The Shift »
Door Hanne Flachet, medewerkster onderzoek en beleid bij FIAN Belgium

De privésector slaagt er via een groot
aantal manieren in om steeds meer
invloed uit te oefenen op het beleid.
Een van die manieren is deelname
aan multistakeholder initiatieven
die onder het mom van participatie,
consensus en vereende krachten,
het huidige systeem en de bestaande
machtsstructuren in stand houden.
Een multistakeholderinitiatief dat
in België haar opmars maakt is
The Shift, een typisch voorbeeld
van een duurzaamheidsnetwerk
waarbinnen
problematische
multinationals hun imago kunnen
oppoetsen en linken kunnen leggen
met het beleid.
Met een raad
van bestuur en
algemene
vergadering
waarin
bedrijven uit de meest vervuilende en
risicovolle sectoren1 aanwezig zijn, wil
dit initatief een bijdrage leveren aan
de Sustainable Development Goals
(SDG’s). Dit leidt tot projecten die de
huidige economische activiteiten en
structuren niet in gevaar brengen,
maar inzetten op een zogezegde
1 De petrochemische en agro-industriële
sector.

win-win situatie. Meer biodiversiteit
op bedrijventerreinen, een flitsende
communicatiecampagne voor een
klimaatbeleid, het promoten van
duurzame
voeding,…
Bindende
engagementen rond respect voor
mensenrechten en het milieu
blijven echter uit. De vraag is:
welke legitimiteit heeft The Shift
als
referentienetwerk
voor
duurzaamheid in België en in hoeverre
draagt de partnerschapsmethodiek
bij aan de oplossing of het probleem?
1. THE SHIFT: EEN SAMENSMELTING
VAN DE VERSCHILLENDE
BELGISCHE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY NETWERKEN
The Shift werd in 2015 opgericht
vanuit
een
samenwerking
tussen
verschillende
Deze
duurzaamheidsnetwerken2.
netwerken,
waarbinnen
grote
bedrijven, zoals Total, Cargill en Coca
Cola, sterk vertegenwoordigd waren,
hadden gemeen dat ze allen inzetten
2 Kauri VZW en Business and society Belgiumen ARGUS -het voormalige overlegplatform
van KBC en Cera voor milieuzaken- en het Global
Compact Network Belgium (GCNB) -het nationaal
contactpunt voor UN Global Compact- zich bij
het Netwerk.
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op Corporate Social Responsability
en partnerschappen.
The Shift wordt bestuurd door
actoren uit de bedrijfswereld
en
uit
middenveldorganisaties.
De voorzitter is de CEO van de
haven van Antwerpen, Jacques
Vandermeiren.
Het
merendeel
van de leden zijn afkomstig uit
de privésector. Daarnaast vinden
we onder de leden verschillende
belangrijke middenveldorganisaties,
vier werkgeversorganisaties en
alle Vlaamse, en enkele Waalse
universiteiten.
Daartegenover
staat dat The Shift slechts één
lid heeft dat over een ledenbasis
van rechthebbenden beschikt, de
Vlaamse ABVV. Andere vakbonden,
Boerenorganisaties of ziekenfondsen
zijn geen lid van The Shift3.
Sinds 2015 heeft The Shift
zichzelf
gepromoot
als
«
Belgisch
referentienetwerk
voor
duurzaamheid».
Hun
leidraad:
de
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
3 De ledenlijst wordt regelmatig bijgewerkt op
de website https://theshift.be/fr/our-members.
Dit artikel is gebaseerd op de lijst die beschikbaar is op 7 juli 2019.

The Shift

De methode: Connect, commit en
change. Samenwerkingsverbanden
opzetten vormt dus het uitgangspunt
van de organisatie.
Iedere organisatie, bedrijf, universiteit
en overheid kan lid worden van
de shift op voorwaarde dat ze het
charter van The Shift ondertekenen
en een financiële bijdrage leveren.
Door het charter te ondertekenen
engageert de actor zich om « respect,
openheid en transparantie aan de dag
te leggen in de relaties met elkaar en
om een ambitie voor hun organisatie
te formuleren rond één of meerdere
maatschappelijke uitdagingen en
de nodige stappen te ondernemen
om deze ambitie te realiseren.»4
De engagementen worden op de
website gepubliceerd. Er wordt geen
resultaatsverbintenis opgelegd.
De Shift slaagde er de voorbije 4
jaar in zich op de kaart te zetten en
een enorm netwerk uit te bouwen.
Gezien haar groeiende erkenning en
invloed op het beleid (internationale
en duurzame ontwikkeling), is het
essentieel om de organisatie met
een kritische blik te benaderen en
mogelijke risico’s van haar aanpak in
kaart te brengen.
2. HET NARRATIEF EN VISIE VAN DE
SHIFT LAAT GEEN STRUCTURELE
VERANDERING TOE
De visie van The Shift is dat de
overgang naar een duurzame
samenleving bereikt wordt door
4 The Shift, Charter, @(NL) https://theshift.
be/uploads/media/578f31ffaec70/_The%20
Shift%20Charter%20NL.pdf?production-36f0f2b

zoveel mogelijk actoren samen te
brengen rond dit gemeenschappelijke
doel. Maar het narratief over één
gedeelde doelstelling, een win-win
situatie, leidt tot het verhullen van
de bestaande machtsconflicten in
de samenleving en kan hierdoor niet
bijdragen aan reële verandering. Het
creëert in tegenstelling een situatie
waarbij diegene die vandaag de macht
in handen hebben hun belangen voor
de toekomst veiligstellen.
Op haar website deelt The Shift
enkele redenen waarom bedrijven
baat hebben bij de verwezenlijking
van de SDG’s5. De argumenten die
aangehaald
worden
vertrekken
echter vanuit een specifieke visie
5

UN Global Compact
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op wat duurzame ontwikkeling is:
duurzame ontwikkeling is enkel
mogelijk met groei die zakelijke
kansen schept voor bedrijven.
Duurzame
ontwikkeling
vereist
“een strategisch beheer van sociale,
ecologische en economische factoren,
een goed opgeleide beroepsbevolking
en een vermindering van sociale
en economische risico’s voor
bedrijven.6” Deze visie op duurzame
ontwikkeling stelt echter niet de
structurele factoren in vraag die
aan de basis liggen van armoede,
honger, uitbuiting, ongelijkheid en de
klimaatcrisis waarmee we vandaag
te maken hebben.

6 https://theshift.be/nl/inspiratie/labc-dessdg

Als we deze visie toepassen op het
huidige landbouwsysteem zien we
dat schaalvergroting, intensivering
en investeringen in technologie als
oplossingen naar voor geschoven
worden door de agro-industrie. Een
toename in productie leidt echter
niet per sé tot een daling in honger.
Die visie creëert ruimte voor de
agro-industriële
landbouw,
die
medeverantwoordelijk is voor de
klimaatcrisis. Ook een samenwerking
met spelers als Sodexo en grote
supermarkten zorgt ervoor dat het
overgewicht van deze actoren in
de huidige voedselketen in stand
gehouden wordt. Deze ongelijke
machtsverhouding vormt nochtans
één van de voornaamste oorzaken
van de lage prijzen die landbouwers
voor hun producten ontvangen.
3. INTERNE WERKING
EN PARTICIPATIE
Een initiatief dat participatie en
mensenrechten vooropstelt kan
enkel legitiem zijn indien het een
effectieve participatie garandeert
van de meest kwetsbare groepen
in de samenleving. Net die groepen
die vandaag getroffen worden door
discriminatie, armoede en de effecten
van de klimaatcrisis. Er bestaan
echter geen mechanismen binnen de
werking van The Shift die participatie
van deze groepen garanderen of de
genomen initiatieven en hun effect op
deze groepen systematisch aftoetsen.
De richting (missie, visie en
operationele strategie) van de
organisatie wordt bepaald door

de medewerkers en de raad van
bestuur op basis van input van de
leden. Ze worden goedgekeurd
tijdens de algemene vergadering
waarbij elk lid één stem heeft.
Gediscrimineerde groepen in onze
samenleving (mensen met een
migratieachtergrond, mensen in
armoede, Boer.inn.en, …) zijn zeer
minimaal vertegenwoordigd binnen
het ledenbestand van The Shift. De
raad van bestuur bestaat voor een
meerderheid uit vertegenwoordigers
van de privésector. Vrouwen zijn
ondervertegenwoordigd (5 vrouwen op
14 leden) en andere gediscrimineerde
groepen in onze samenleving zijn niet
vertegenwoordigd.
Bovendien
bestaan
er
geen
formele mechanismen die de
doelstelling van The Shift, duurzame
ontwikkeling, moet beschermen van
belangenconflicten. The Shift volgt niet
op of de geformuleerde doelstellingen
door haar leden voldoende ambitieus
zijn en of ze worden verwezenlijkt. In
de doelstellingen die Cargill voor The
Shift uitwerkte staat: “We advocate
for policy that moves food from areas
of surplus to areas of need, and we
participate in a number of global
forums to advocate for food security
and nutrition, such as (…) the Scaling
Up Nutrition Business Network
(SUN).” Deze doelstelling die de focus
legt op internationale handel en
grootschalige productie gaat volledig
in tegen de visie van de beweging voor
voedselsoevereiniteit die focust op
het ontwikkelen van lokale markten
en kleinschalige gediversifieerde
productie. Bovendien wordt het
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SUN network sterk bekritiseerd
(zie artikel 4 door Laura Michéle in
deze uitgave). De tegenstellingen
die aanwezig zijn binnen het huidige
voedselsysteem en tot desastreuze
gevolgen leiden worden met andere
woorden gereproduceerd binnen The
Shift.
Er bestaat eveneens geen formele
procedure ter goedkeuring van de
projecten die binnen The Shift worden
opgestart. Projecten worden over het
algemeen opgestart op basis van het
initiatief van de leden al kan The Shift
ook zelf een impuls geven door een
expert rond een bepaald thema uit te
nodigen of leden actief te benaderen
met een voorstel. Wie bewaakt er dan
dat de projecten effectief bijdragen
aan duurzame ontwikkeling?
4. GREENWASHING
The Shift stelt bedrijven in staat om
zichzelf uit te roepen tot voorvechters
van duurzame ontwikkeling zonder
criteria of controle. Tegelijkertijd
draagt The Shift bij aan het positief
imago van deze bedrijven. Enkele
voorbeelden van bedrijven die lid zijn
van The Shift7: de grootste pesticide
producent ter wereld Syngenta.
Dit bedrijf zorgt wereldwijd voor
bodemuitputting en verlies van
biodiversiteit en staat bekend voor
haar nefaste lobby activiteiten
tegen extra regulering op vlak van
pesticiden8. Hetzelfde kan gezegd
7 De ledenlijst wordt regelmatig bijgewerkt op
de website https://theshift.be/fr/our-members.
Dit artikel is gebaseerd op de lijst die beschikbaar is op 7 juli 2019.
8 https://www.fian.be/Action-contre-Syn-

Otavio Nogueira

worden voor BASF9. Cargill, wordt
als opkoper van Soja in talrijke
rapporten gelinkt aan ontbossing in
het Amazonewoud en de Cerrado
in Brazilië10, dit geldt eveneens voor
Carrefour.
Eind 2018 toonde FIAN met
enkele partners aan dat ING haar
eigen duurzaamheidspolitiek niet
respecteert door te investeren
genta-au-Forum-pour-le-futur-de-l-agriculture?lang=de
9 Corporate Europe Observatory, 2015, A TOXIC AFFAIR HOW THE CHEMICAL LOBBY BLOCKED
ACTION ON HORMONE DISRUPTING CHEMICALS
10 Glenn Hurowitz, Mat Jacobson, Etelle Higonnet, and Lucia von Reusner, The Companies
Behind the Burning of the Amazon.

in palmoliebedrijven die zich in
verschillende
landen
schuldig
maken aan landroof en grootschalige
inbreuken op de mensenrechten
waaronder SOCFIN11 en Wilmar
International12. In Nederland diende
een coalitie van NGO’s waaronder
FIAN hiervoor een klacht in tegen
ING bij het Nationaal Contact Punt13.
11 Voir notre campagne « Greenwash-ING » :
https://www.fian.be/Campagne-Greenwash-ing
12
Amnesty International, « Palm Oil:
Global brands profiting from child and forced
labour ». https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2016/11/palm-oil-global-brands-profitingfrom-child-and-forced-labour/
13 https://en.milieudefensie.nl/news/friendsof-the-earth-groups-and-supporters-file-oecdcomplaint-against-ing-for-financing-palm-oilabuses
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Dit heeft echter niet tot maatregelen
geleid binnen The Shift. ING is
zelfs sponsor van het SDG-forum
dat The Shift co-organiseert. Ook
werkgeverorganisatie VBO is lid van
The Shift. Tegelijkertijd zien we dat
het VBO zich verzet tegen bindend
regelgeving die bedrijven moet
verplichten om de mensenrechten
te respecteren.
Deze bedrijven
maken stuk voor stuk deel uit van
het probleem, maar kunnen zich via
The Shift en andere gelijkaardige
initiatieven promoten als deel van de
oplossing.

5. OOK DE POLITIEK IS MEE
De vraag is in welke mate The
Shift erin slaagt om haar visie
in de samenleving en vooral het
beleid te verankeren. We zien dat
de privésector de laatste jaren een
steeds grotere rol inneemt binnen
de samenleving gaande van privaatpublieke partnerschappen tot de
focus op private sector development
in het ontwikkelingsbeleid. Specifieke
financiering uit het budget voor
ontwikkelingssamenwerking wordt
geheroriënteerd naar ondersteuning
voor de private sector (zie artikel
7 van Antoinette Van Haute in dit
magazine). De neoliberale visie vindt
met andere woorden steeds meer
ingang in onze maatschappij.
Door de overheid te stimuleren om
de partnerschapsmethodiek op te
schalen en te verankeren in het
beleid draagt The Shift eveneens bij
aan deze tendens. Een voorbeeld
is de doelstelling van The Shift
om de Green Deal methodiek te
instituationaliseren14. Net zoals de
werking van The Shift is het doel van
de Green Deals om verschillende
actoren samen te brengen om een
groen project te starten. Het initiatief
kan zowel van de overheid als van
andere actoren komen. De rol van
de overheid bestaat er voornamelijk
in om te faciliteren, te ondersteunen
en belemmeringen weg te werken
door “regelluwe zones” te creëren.
Het gaat in de meeste gevallen over
14 https://cms.theshift.be/uploads/media/5ce27a9010d91/Pre-reading%20The%20
Shift%20-%20AG%202019%20-%20FR%20version_30.04.pdf?production-36f0f2b

een inspanningsverbintenis en geen
resultaatverbintenis.
Bovendien
zijn
verschillende
overheidsinstanties lid van The
Shift15 en wordt The Shift door
verschillende ministers erkend als
partner in duurzame ontwikkeling.
Minister Marghem werkte in 2016
samen met The Shift om de SDGvoices16 te selecteren. Ook met
het SDG-charter dat Minister van
Ontwikkelingssamenwerking
De
Croo samen met The Shift uitwerkte
werd de focus op vrijwillige
partnerschappen om duurzame
ontwikkeling te bekomen verder
geïntegreerd in het beleid. In het
Nationaal actieplan dat België
uitwerkte om de UN Guiding Principles
inzake bedrijven en mensenrechten
uit te werken staat: “Het Belgisch
SDG Charter voor bedrijven die
actief zijn in ontwikkelingslanden,
zal het vertrekpunt zijn voor de
identificatie van een aantal thema’s
waarbinnen of waartussen concrete
projecten zullen worden opgezet
vanaf 2017.” Bovendien, wordt The
Shift als partner vermeld in de
strategienota voor de ontwikkeling
van de Privésector in het Belgisch
internationaal ontwikkelingsbeleid
van Minister De croo. The Shift heeft
in deze nota de rol om het Charter
te promoten en leden te stimuleren.
Bovendien voorziet Minister De Croo
een specifieke budgetlijn voor het
15 Vlaamse overheid departement omgeving,
Vlaamse Overheid Departement Buitenlandse
Zaken, Brussel Leefmilieu, Federaal Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling, OVAM, Service
Public Wallon Developpement Durable
16 Belgische ambassadeurs voor de SDG’s
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stimuleren van partnerschappen met
de privésector, waarvoor The Shift
als één van de voorbeelden gesteld
wordt17. The Shift co-organiseert ten
slotte het jaarlijkse uithangbord van
de SDG’s in België: het SDG-Forum.
The Shift beïnvloed niet enkel met
haar visie het beleid, maar creëert
ook ruimte voor de privésector
om haar banden met directe of
indirecte
beslissingsnemers
te
versterken door formele en informele
samenkomsten te organiseren tussen
haar leden en met beleidsmakers.
Daarenboven organiseert The Shift
regelmatig evenementen en ronde
tafels waarbij ministers of leden van
de administratie en bedrijfsleiders
met elkaar in gesprek gaan. Dit zijn
ideale opportuniteiten voor bedrijven
om te wegen op het beleid.
6. CONCLUSIE
Multistakeholderinitiatieven
zoals
The Shift brengen een amalgaam
van
actoren
samen
zonder
duidelijke criteria, doelstellingen en
aansprakelijkheidsmechanismes.
Dit leidt tot invloed en controle van
bedrijven die sterk bijdragen aan
de klimaatcrisis en betrokken zijn
bij grootschalige inbreuken op de
mensenrechten en is hierdoor totaal
ongeloofwaardig en contraproductief.
Daartegenover staat een aanpak
die de huidige machtsstructuren
aantast en mens en milieu beschermt
door bedrijven te reguleren en de
mensenrechten centraal te stellen.
17 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2691/54K2691008.pdf, p.198-205

The Shift

35

6. De campagne
« Sign for my future »
door Johan Verhoeven, medewerker mobilisering bij FIAN Belgium

De campagne Sign for my future1
(SFMF), die in februari 2019 met
toeters en bellen werd gelanceerd
in de Muntschouwburg, is voer voor
– soms hevig – debat in de Belgische
klimaatbeweging. Bij nader inzien
kan men zich inderdaad enkele
vragen stellen. Hoe komt het dat
BNP Paribas Fortis, de voornaamste
bankinvesteerder
in
fossiele
energie, dweept met steun aan de
campagne, of dat Danone zij aan
zij met grote milieu-organisaties
en de klimaatcoalitie om meer
klimaatactie vraagt? Zoom op een
campagne die – onder het mom van
klimaatconvergentie – verdacht lijkt
op een groots opgezette “corporate
capture” - operatie.
De opzet lijkt in eerste instantie
lovenswaardig: alle maatschappelijke
actoren samenbrengen in een
klimaatcampagne,
inclusief
de
bedrijven, want zonder hen geen
transitie, zo wordt gezegd. Het
initiatief dat zichzelf voorstelt als
“een burgerinitiatief dat uitgroeide
tot een brede coalitie van jongeren,
1 Zie de presentatie van de campagne: https://
urlz.fr/8IBt

bedrijfsleiders en organisaties uit
het middenveld, de media en de
academische wereld”, bestaat uit een
petitie die wordt omkaderd door een
grootse communicatie-operatie. Zo’n
5 miljoen euro aan publiciteitsruimte
zou gratis verleend zijn door
verschillende
persgroepen
en
reclamebedrijven om de boodschap
over te brengen: “Alle actoren vragen
dat de volgende regeringen een
concreet en ambitieus klimaatbeleid
uitwerken om de toekomst van onze
kinderen te verzekeren”.
CEO’S EN RECLAMEBEDRIJVEN
AAN HET STUUR
Verschillende
organisaties
uit
de
beweging
voor
klimaatrechtvaardigheid
lieten
zich echter zeer kritisch uit over
de Sign for my Future campagne.
Verschillende multinationals zijn
betrokken: Danone, Publicis, Colruyt
en verschillende reclamebedrijven
(vertegenwoordigd door de CEO’s en
andere belangrijke afgevaardigden)
zijn medeoprichters van SFMF en lid
van het leidinggevende comité (naast
verschillende NGO-leiders). Ook CEO’s
van bedrijven als Google, Solvay, KBC
en JCDecaux steunen de campagne.
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Sign for my Future en veel
organisaties die meedoen met
het initiatief2 benadrukken dat de
campagne “de logo’s van de bedrijven
en organisaties nergens afbeeldt, om
te vermijden dat dit initiatief gebruikt
wordt als marketingstunt”. Bij gebrek
aan waarborgen die voorkomen
dat bedrijven verwijzen naar de
campagne en in een context waar er
steeds meer verwarring ontstaat over
de rol van het middenveld en die van
de private sector, was het risico dat
bedrijven zouden profiteren echter
enorm.
VERWARRINGSSTRATEGIE
In ieder geval grepen multinationals
en andere grote bedrijven hun kans.
De campagne werd al gauw deel
van
hun
bedrijfscommunicatie;
soms tot het absurde toe. Op 18
maart
blokkeerden
activisten
van Act For Climate Justice de
investeringsafdeling van BNP Paribas
Fortis. De klimaatbeweging wilde hier
mee het investeringsbeleid van de
bank in fossiele energie aanklagen. Ze
2 De hefboom die gebruikt wordt om deze
actoren aan te trekken is een enorme media-aandacht (met meer dan 5 miljoen euro aan
advertentieruimte).

bezetten de inkomhal van het gebouw
... omgeven door promotieborden voor
de campagne Sign for my Future die
het engagement van de bank hierin in
de verf zetten.

“onmisbare bijdrage” in de verf te
zetten. En zo al te vervelende vragen
te vermijden omtrent hun negatieve
impact op de maatschappij en het
klimaat. Of nog erger, om hiervoor
aansprakelijk gesteld te worden.

Een campagne als SFMF is
voor multinationals nu eenmaal
een dankbaar middel om hun
“maatschappelijke rol” en hun

EEN VERHAAL CREËREN WAARIN
BEDRIJVEN DEEL ZIJN VAN DE
OPLOSSING
SFMF kan men ook zien als een
poging om greep te krijgen op
een narratief dat de klimaat
rechtvaardigheidsbeweging
de
laatste jaren opbouwde:
het
verhaal dat sociale rechtvaardigheid

Mickomix
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centraal stelt en multinationals
verantwoordelijk houdt voor socialeen klimaatonrechtvaardigheid.
Dankzij de versterking en het radicale
karakter van de sociale bewegingen
die actief zijn rond klimaat zijn ze erin
geslaagd om het debat te heropenen
rond fundamentele, in vergetelheid
geraakte kwesties: de manier waarop
we de productie organiseren en de
verantwoordelijkheid van de grootste
uitstoters van broeikasgassen3. Nog
lang niet genoeg, maar het is een
goed begin.
De intrede van de privésector
door middel van een vaag en
ondemocratisch platform dat werd
gelegitimeerd door de deelname
van spelers uit het middenveld, kan
het startschot betekenen voor een
herschrijving van dit verhaal. Het
nieuwe verhaal wil de conflictualiteit
uit de klimaatkwestie halen, en
vertellen over bedrijven en burgers
die schouder aan schouder staan
om geen politiek maar een technisch
probleem op te lossen. Een verhaal
dat de politici afschildert als de
enige verantwoordelijken, die niet
de
noodzakelijke
maatregelen
nemen “uit schrik voor de electorale
gevolgen”, terwijl de privésector
bereid is tot verandering. Een verhaal
waarin de grote bedrijven niet bestaan
uit aandeelhouders die hun rijkdom
grotendeels op de kap van het klimaat
3 Laten we niet vergeten dat de 100 meest
vervuilende bedrijven ter wereld samen 71% van
de wereldwijde uitstoot produceren; een lid van
de 1% rijkste mensen op aarde stoot zelf 175
keer meer broeikasgassen uit dan een lid van de
10% armsten.

en de biodiversiteit bekwamen, maar
eigenlijk deel uitmaken van onze
toekomstige redders. Een verhaal
dat blind is voor de oorsprong van de
broeikasgasuitstoot en de noodzaak
om de ecologische transitie op een
sociaal rechtvaardige manier te
bekomen.
Misschien willen de reclamebedrijven
en verdelers aan de wieg van deze
campagne de veranderingsbereidheid
bij de bevolking wel echt een duwtje
in de rug geven. Ze schetsten hiervoor
echter een conflictloos kader en
creëren
een
maatschappelijk
onrechtvaardig
en
ecologisch
ondoeltreffend verhaal dat elke
burger gelijk verantwoordelijk4 stelt.
De visie die ervan uitgaat dat de
dingen kunnen veranderen als we er
4 Zoals blijkt uit de waarschuwing bij ondertekening: “citizens sign the mandate knowing
that it will impact their lifestyle”, of tijdens de
presentatie van de campagne : “Politicians know
what needs to be done, but are afraid of electoral
consequence.”
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maar samen onze schouders onder
zetten, betekent een van de grootste
gevaren van dergelijk initiatief.
AFZWAKKENDE EISEN, TEN DIENSTE
VAN DE BEDRIJVEN.
Naast de burgers die de petitie
tekenen, goedbedoeld maar in het
ootje genomen door marketingtrucs,
maakt dit business-offensief nog
andere slachtoffers: de ambitie
van de eisen van het middenveld.
In vergelijking met de eisen van
de klimaatcoalitie, een historische
speler in de klimaatbeweging,
kunnen we slechts een verslapping
van de eisen vaststellen en een
bewuste vaagheid, die ruimte laat
voor gevaarlijke interpretaties. Een
voorbeeld is het gebruik van de
term “koolstofneutraliteit” - die al
lang door NGO’s aan de kaak wordt
gesteld – omwille van het idee
van een evenwicht tussen uitstoot
en absorptie van broeikasgassen.

Koolstofneutraliteit (vooral zonder
duidelijke definitie) zet aan tot een
onbeperkt uitstoten van CO², zolang
dit maar “gecompenseerd” wordt,
doorgaans door de financiering
van projecten die zorgen voor een
evenredige vermindering van de
uitstoot. De effectiviteit van deze
mechanismen is verre van bewezen
en schuift de inspanningen af op de
armste landen.
De campagne stelt de bedrijfswereld
verder voor als deel van de oplossing
door op te roepen tot een “duidelijk
investeringsplan om de burgers
en bedrijven te ondersteunen”. Een
helder kader ontbreekt evenwel. De
campagne ontkent zo de remmende
invloed van een deel van de
privésector (vooral de multinationals
en lobbiegroepen) op een beleid
dat een daling van de uistoot van
broeikasgassen ambieert, evenals de
monsterwinsten die worden geboekt
ten koste van de planeet. Ook de vraag
of de huidige economische groei wel
duurzaam is wordt zo zorgvuldig
van tafel geveegd. Volgens SFMF wil
de sector graag een rol spelen in de
klimaatkwestie, maar ontbreekt het
hen eenvoudig aan financiële steun
om dit te doen. Van regulering is er
uiteraard geen sprake.

IS EEN WIN-WIN GELOOFWAARDIG?

van het Parijsakkoord5.

Zoals SFMF bestaan er nog andere
“multistakeholderinitiatieven”
die
“alle belanghebbende actoren” (de
Staat, de bevolking, het middenveld,
de privésector enz) rond de tafel
willen zetten om samen “win-win”oplossingen uit te werken. Als
het gaat om zaken van algemeen
belang met betrekking tot de meest
fundamentele mensenrechten, zou
de privésector echter niet de ruimte
mogen krijgen om de spelregels mee
te bepalen. In het perspectief van de
mensenrechten, bijvoorbeeld, heeft
de burger rechten, de Staat plichten
en moeten de bedrijven de regels van
de Staat respecteren ten wille van de
kwetsbaarste burgers.

Tot
voor
kort
slaagde
de
Belgische
beweging
voor
klimaatrechtvaardigheid erin om
het onderscheid te behouden
tussen
het
middenveld
en
actoren met een winstoogmerk.
Dit soort initiatieven moeten
dan ook worden opgevat als een
waarschuwing. Grote bedrijven
begeven zich steeds meer op het
terrein van legitieme actoren om mee
het algemeen belang te definiëren,
en dat is geen goede zaak.

« De greep van bedrijven en
greenwashing rond
het klimaatvraagstuk zijn
natuurlijk niet nieuw.»
De greep van bedrijven en
greenwashing
rond
het
klimaatvraagstuk zijn natuurlijk niet
nieuw. Kijk maar naar de sponsorlijst
van elke klimaatconferentie of, de
grote rol die de multinationals
toebedeeld
kregen
in
de
verwezenlijking van de doelstellingen
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5 http://multinationales.org/Les-ODD-symboles-d-un-developpement-par-et-pour-les-multinationales

Florence Kroff - FIAN Belgium

40

7. De Belgische ontwikkelingssamenwerking
rolt de rode loper uit voor de privésector
Antoinette Van Haute, Medewerkster onderzoek bij CNCD-11.11.11

is
« Billions to Trillions1 »
de nieuwe slogan van de
ontwikkelingssamenwerking.
Waarmee bedoeld wordt: miljarden
subsidies aan bedrijven toekennen
via openbare gelden, zal biljoenen
aan privé-investeringen opleveren in
ontwikkelingslanden. De Belgische
ontwikkelingssamenwerking
volgt deze internationale tendens
en geeft steeds vaker steun aan
initiatieven die de privésector
ondersteunen. We kunnen nochtans
veel vraagtekens zetten bij de
doeltreffendheid daarvan in arme
landen.
Volgens de UNCTAD komen de
ontwikkelingslanden
jaarlijks
2500 miljard USD tekort om
de
17
doelstellingen
voor
duurzame ontwikkeling (SDGs)2 te
financieren. Momenteel bedraagt de
ontwikkelingshulp minder dan 150
miljard USD per jaar, voor alle landen
samen3, wat inderdaad ver van dit
doel af ligt. Om de verwezenlijking
1 « Van miljarden tot biljoenen » in het Nederlands
2 CNUCED (2014), World Investment Report
2014. Investing in the SDGs : an action plan,
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf
3 OCDE (2019), Net ODA, https://data.oecd.org/
oda/net-oda.htm

van de SDGs te financieren, moedigt
de internationale gemeenschap
voortaan zoveel mogelijk privéinvesteringen in ontwikkelingslanden
aan. Ze doet dit met de verleidelijke
slogan « From Billions to Trillions »,
of « B2T » voor de insiders. Ze
suggereert impliciet dat de miljarden
van de ontwikkelingshulp biljoenen
aan privékapitaal zullen kunnen
mobiliseren.
Hoe gaat dit concreet in zijn
werk? Volgens het principe van de
blending wordt openbaar geld, zoals
ontwikkelingshulp,
gebruikt
via
verschillende financiële instrumenten
om de privésector aan te moedigen te
investeren in een ontwikkelingsland.
Dit kan verschillende vormen
aannemen, zoals een subsidie of een
interessante rentevoet. Daardoor ligt
de begininvestering voor de actoren
uit de privésector lager. Het kan ook
gaan om een financiële garantie, die
het risico vermindert. Om welke vorm
het ook gaat, blending is volgens
economist Sony Kappoor « het drukst
besproken onderwerp in discussies
over de financiering van ontwikkeling.
Het wordt momenteel aanzien als een
soort tovermiddel waarmee je miljarden
ontwikkelingsgeld om kan zetten in
biljoenen privé investeringen »4
4 Kapoor S. (2019), Billions to Trillions – A
Reality Check, http://re-define.org/wordpress/
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BELGIË ROLT DE RODE LOPER UIT
België blijft niet aan de zijlijn
staan.
Tijdens
legislatuur
2014-2019 nam minister van
ontwikkelingssamenwerking
Alexander de Croo talrijke initiatieven
om
partnerschappen
met
de
privésector te versterken.
Ontmoetingen vonden plaats om
te discussiëren over de rol van de
privésector en de opportuniteiten
voor
Belgische
bedrijven
in
ontwikkelingslanden5. De Belgische
ontwikkelingssamenwerking
begon
verschillende
specifieke
instrumenten te gebruiken. Daaronder
vinden we: een strategische nota
over de steun aan de privésector,
die werd aangenomen in 20146;
het SDG Charter for International
development uit 2016 (een charter op
wp-content/uploads/2019/04/Billions_to_trillions_RE-DEFINE-report.pdf
5 Zie bijvoorbeeld de mededelingen van
de minister: « Alexander De Croo en Paul
Polman bepleiten rol privésector in duurzame internationale ontwikkeling », 7 juni
2017, https://www.decroo.belgium.be/nl/
alexander-de-croo-en-paul-polman-bepleiten-rol-priv%C3%A9sector-duurzame-internationale-ontwikkeling
6 DGD (2014), Note stratégique : Coopération
belge au développement et secteur privé local :
un appui au service du développement humain
durable, https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_secteur_prive.pdf

FIAN Belgium

initiatief van minister De Croo voor de
realisatie van duurzame ontwikkeling
in de wereld, in 2016 ondertekend
door bedrijven zoals Umicore,
Unilever, Delhaize, KBC, Nestlé, Pfizer
of BNP Paribas Fortis7) ; de creatie
van contracten met humanitaire
impact8 in 2017, in partnerschap
met privé-investeerders en het
Rode Kruis om in Nigeria, RDC
7 SPF Affaires étrangères (2016), Belgian SDG
Charter, https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2016/belgian_companies_ngos_
and_public_sector_sign_belgian_sdg_charter
8 Plus communément appelés Humanitarian
impact bonds ; voir ici pour plus d’information :
https://www.decroo.belgium.be/en/icrc-and-belgium-pioneer-first-humanitarian-impact-bond

en Mali rehabilitatiecentra op te
zetten; een nieuwe wet uit 2018,
waarmee het mandaat van de
Belgische investeringsmaatschappij
BIO9 uitgebreid werd, die als rol
heeft om steun te bieden aan de
privésector in ontwikkelingslanden;
9 Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001
relative à la création de la Société belge
d’Investissement pour les Pays en Développement et la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération
technique belge et définition des missions et
du fonctionnement de Enabel, Agence belge de
Développement, 25 octobre 2018, http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018102514&table_
name=loi
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een wetsontwerp over het Belgisch
ontwikkelingsbeleid, voorgesteld in
2018 (maar afgevoerd bij het vertrek
van de NV-A uit de federale regering)
dat de rol van de privésector in
ontwikkelingssamenwerking
zou
versterken; Maar ook de oprichting
in december 2018 van de Business
Partnership Facility. Dit is een
financieel
instrument,
beheerd
door de DGD, dat de privésector
wil aanmoedigen om te investeren
in ontwikkelingslanden door een
subsidie tussen 50.000 en 200.000
euro te bieden aan actoren uit de
privésector die via projectoproepen
worden geselecteerd.

België heeft deze nieuwe vormen van
samenwerking met de privésector
dus
erg
snel
aangemoedigd.
Maar het voornaamste probleem
is dat met de realiteit in de
partnerlanden van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
niet
echt
rekening
wordt
gehouden bij de besprekingen.
Het is echter zo dat de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
zich concentreert op de minst
ontwikkelde landen (de MOL, landen
waar de indicatoren voor menselijke
ontwikkeling het laagst zijn) en de
meest fragiele staten - een beslissing
die op zich lovenswaardig is10.
Maar de context in die landen is
vaak niet geschikt voor grote privéinvesteringen, door de kwetsbaarheid
van het economische systeem
en het bestuur. Gegevens van de
OESO tonen trouwens dat, tijdens
de periode 2012-2017, slechts 30
% van de financieringen van de
privésector die door de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
gemobiliseerd werden, voor de
MOL11 bestemd waren. Daarbij komt
dat volgens de wet van 19 maart
201312, de volgende vier sectoren
10 De la liste des 14 pays partenaires de la
Coopération gouvernementale belge, tous sont
soit un PMA, soit un Etat fragile, soit les deux – à
l’exception du Maroc.
11 OCDE (2019), Development cooperation
profiles – Belgium, https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/58873fc4-en/index.html?itemId=/
content/component/5e331623-en&_csp_=b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter
12 Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 19 maart 2013, https://
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_
lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013031906&table_name=wet

prioritair zijn voor de Belgische
ontwikkelingssamenwerking :
•
•
•
•

gezondheidszorg;
onderwijs;
landbouw;
basisinfrastructuur.

Deze sectoren zijn nochtans eerder
het domein van de publieke sector.
Paradoxaal genoeg werden volgens
de OESO « de privéfondsen die
België tijdens de periode 2012-2017
mobiliseerde, vooral geïnvesteerd
in activiteiten van de verwerkende
industrie, de mijnbouwindustrie en de
bouwsector (59 %), de energiesector
(17 %), de banksector en de financiële
sector (16 %).»13.
Nog
onrustwekkender:
de
internationale gemeenschap gaat
ervan uit dat voor elke
dollar
investering van de openbare sector, 3
dollar aan privékapitaal gemobiliseerd
wordt via steunmaatregelen aan
de privésector14. Maar de eerste
cijfers op wereldniveau tonen dat
dit ver van de waarheid ligt. Tot nu
toe heeft iedere dollar openbaar
geld slechts gezorgd voor 0,75
dollar aan privé-investeringen in
ontwikkelingslanden15. De overheden
13 OCDE (2019), Development cooperation
profiles – Belgium, https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/58873fc4-en/index.html?itemId=/
content/component/5e331623-en&_csp_=b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter
14 Blended Finance Taskforce (2018), Better
finance, Better world, Consultation paper of
the blended finance taskforce, http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/BFT_BetterFinance_final_01192018.pdf
15 Attridge S., Engen L. (2019), Blended
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zouden zo gemiddeld 57 % van de
investeringskosten voor de blendinginstrumenten gedragen hebben
- en tot 73 % van deze kosten in
lagelonenlanden16. In werkelijkheid
gaat het dus om kolossale subsidies
aan de privésector. En, volgens de
economist Sony Kapoor, « kan deze
situatie de markt ernstig verstoren
en uitmonden in een ongezonde race
to the bottom op vlak van prijzen
en marktvoorwaarden. De weinige
ontwikkelingshulp, wordt verspild
aan nutteloze subsidies aan privéinvesteerders. »17
Samengevat: de steunmaatregelen
aan de privésector worden niet
aangepast aan de partnerlanden en de
prioritaire sectoren van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking.
De
analyse van de cijfers op wereldniveau
bewijst dat deze maatregelen
het verhoopte privékapitaal niet
mobiliseren en dat het steeds meer
gaat om buitensporige subsidies
die de lokale markten kunnen
verstoren. Waarom wordt dan zo
veel geïnvesteerd in een beleid en
financiële instrumenten voor steun
aan de privésector in de Belgische
ontwikkelingssamenwerking?

finance in the poorest countries, Overseas Development Institute, https://www.odi.org/sites/odi.
org.uk/files/resource-documents/12666.pdf
16 Attridge S., Engen L. (2019), op. cit.
17 Kapoor S. (2019), op. cit.

STEUN AAN DE LOKALE
PRIVÉSECTOR OF ECONOMISCH
EIGENBELANG?
Is
de
Belgische
Ontwikkelingssamenwerking,
onder de dekmantel van innovatie
en « win-win » relaties, geleidelijk
aan de weg aan het effenen voor
de instrumentaliseren van de
ontwikkelingshulp ten gunste van de
Belgische ondernemingen, ten koste
van de armste bevolkingsgroepen op
deze wereld? Het gaat in ieder geval
om een internationale trend. Volgens
Oxfam, bijvoorbeeld, bevat het
Nederlandse
blending-instrument
« Good Growth Facility » bepalingen
om de Nederlandse bedrijven
specifiek te ondersteunen18. Als we
de politieke teksten en initiatieven
op Belgisch niveau bekijken, zien
we eveneens dat de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
niet
alleen de lokale privésector in de
ontwikkelingslanden wil steunen,
of het nu gaat om een landbouwer
uit Burundi of een KMO uit Mali. Een
nota van de DGD over de toepassing
van de steun aan de privésector,
goedgekeurd door minister De
Croo in 201719, vermeld bijvorbeeld
heel regelmatig de Belgische en
18 Oxfam (2019), No blind trust in blending,
https://oxfameu.blogactiv.eu/2019/07/12/noblind-trust-in-blending/
19 (2018), Belgian International Development
Policy for Private sector development : Framework and strategies, https://diplomatie.belgium.
be/sites/default/files/downloads/belgian_international_development_policy_for_private_sector_development_-_framework_and_strategies.
pdf

internationale bedrijven. De nota
doet eveneens de aanbeveling om
een partnerschap te ontwikkelen met
het Instituut Duurzame Handel (IDH),
dat samenwerkt met bedrijven als
Callebaut, Unilever en Heineken. In
de lijst van voorziene acties vermeldt
de nota ook dat er meer steun
moet komen voor de Belgische en
internationale bedrijven die zich in
ontwikkelingslanden willen vestigen.
De Belgische ambassades krijgen
hierbij een specifieke rol toegekend.
Tegelijkertijd krijgt precies het
havenbedrijf van Antwerpen in
2018 het beheer van de haven van
Cotonou in Benin toegekend, na een
samenwerkingsakkoord met het
ontwikkelingsagentschap
Enabel.
Hieraan hangt een financiering vast ter
hoogte van 450 miljoen euro over een
periode van 2 tot 3 jaar. « Het gaat om
het grootste havenproject in Afrika »,
bevestigt mijnheer Waterschoot,
directeur-generaal van Port Antwerp
International, die zeker niet vergeet
te vermelden dat ze gewoon
geantwoord hebben op een openbare
aanbesteding gepubliceerd door de
regering van Benin.20
Minister De Croo stelde recent ook
een nieuw wetsontwerp voor rond
het ontwikkelingsbeleid. Het voorstel
was
eveneens
onrustwekkend:
volgens de toelichting van het
wetsontwerp « sluit het Belgische
20 Simoens C. (2019), Le Port d’Anvers à la
barre à Cotonou, https://www.glo-be.be/index.
php/fr/articles/le-port-danvers-la-barre-cotonou
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ontwikkelingsbeleid partnerschappen
af met de privésector. Zo kunnen
subsidies worden uitgekeerd aan
bedrijven die interventies voor
duurzame ontwikkeling uitvoeren,
bijvoorbeeld wanneer bedrijven
willen investeren in en importeren
uit ontwikkelingslanden »21. Bij
gebrek aan een precieze definitie
van het soort bedrijven waarover
het gaat, vrezen we dat de Belgische
economische belangen sterker zullen
doorwegen dan doelstellingen om
armoede en ongelijkheid in deze
wereld te verminderen.
Voorzichtigheid is dus geboden.
De
volgende
minister
van
Ontwikkelingssamenwerking
zal erover moeten waken dat de
Belgische hulp overeenstemt met
de context en de behoeften van de
partnerlanden. Het is noodzakelijk
om de doelstellingen van de
strategie ter ondersteuning van
de privésector door de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
te
verduidelijken. Zo kunnen we, indien
dit niet het geval is, een adequate
financiering toekennen aan de
lokale privésector van de betrokken
ontwikkelingslanden, in plaats van
die financiering te gebruiken om
subsidies te storten aan Belgische
of internationale bedrijven die op
wereldschaal al competitief zijn.

21 Kamer van Volksvertegenwoordigers (2018),
Wetsontwerp met betrekking tot het Belgische
ontwikkelingsbeleid, 11 december 2018, Doc
3423/001.

Port de Cotonou
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8. Onderzoeksinstituten als lobbyplatform
voor multinationals
Nina Holland, Corporate Europe Observatory en Barbara Van Dijck, Science and Policy Research Centre, University of Sussex

Multinationals hebben sterke nood
aan een goed verhaal, waarin
consument
of
besluitvormers
kunnen geloven (of doen alsof),
zodat hun producten op de markt
blijven. Dat verhaal kan de vorm
aannemen van een pakkende
reclame-slogan die inspeelt op
subjectieve gevoelens (“Bayer:
Science for a Better Life”), of een
lobby-boodschap gebaseerd is op
halve feiten, maar voorgesteld als
harde, objectieve realiteit (“Glyfosaat
is veilig, want verschillende
voedselwarenautoriteiten
zeggen het”). Boodschappen die
komen vanuit de ogenschijnlijk
onafhankelijke wetenschappelijke
wereld zijn hierbij goud waard.
Misbruik van wetenschappelijke
autoriteit door de tabaksindustrie
is
welbekend.
Deze
betaalde
wetenschappers om op televisie
te zeggen dat roken niet ongezond
is1, en liet onderzoek uitvoeren
1 Hoofdstuk 7 in Miller, David, Harkins,
Claire, Schlögl, Matthias, & Montague, Brendan
(2017). Impact of Market Forces on Addictive
Substances and Behaviours: The web of influence of addictive industries. Oxford University

dat stelselmatig in haar voordeel
uitdraaide, of dat ander onderzoek
kon helpen discrediteren2.
Deze tactieken zijn inmiddels
overgenomen
door
allerhande
bedrijven die schadelijke producten
op de markt willen brengen, zoals
fossiele brandstoffen en chemicaliën.
Samen met hun hulptroepen in
de academische wereld, pushen
ze daarom begrippen als ‘sound
science versus junk science’.
Volgens dit mantra zijn de studies
die onschadelijkheid van producten
aantonen ‘degelijke wetenschap’
terwijl andere studies die het
tegenovergestelde aantonen ‘junk’
zijn. Politieke keuzes moeten
vervolgens
gebaseerd
worden
op voor de bedrijven gunstige
‘wetenschappelijke’ conclusies, wat
dan ‘science-based’ of ‘evidencebased’ beleid heet.

Press. Zie ook https://www.independent.co.uk/
news/world/americas/tobacco-industrysmoking-isnt-bad-for-your-health-404524.html
2 N. Oreskes and E. M. Conway-, Merchants of
doubt: how a handful of scientists obscured the
truth on issues from tobacco smoke to global
warming. London: Bloomsbury, 2010.
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ILSI – LOBBYPLATFORM MET EEN
ACADEMISCH SAUSJE
Om dat soort boodschappen te
versterken, zet het bedrijfsleven
specifieke organisaties op om
samenwerking en contact tussen
experten
van
academische
instellingen, overheden en bedrijven
te bevorderen via zogenaamd
‘neutrale’ fora. Een goed voorbeeld
hiervan is ILSI, het International
Life Sciences Institute3. ILSI wordt
gefinancierd door tientallen voedselen agribusiness bedrijven zoals
McDonald’s, Unilever, Nestlé, Cargill,
BASF en Bayer-Monsanto, en heeft
overal ter wereld kantoren, ook in
Brussel.
ILSI heeft tot doel het promoten van
industrie-vriendelijke
methoden
voor
de
risico-evaluatie
van
producten zoals chemicaliën. Hiertoe
organiseert het conferenties en ILSIwerkgroepen publiceren ‘papers’ of
richtlijnen die hun weg vinden naar
bedrijfslobbyisten en de bureaus van
ambtenaren.
3 https://corporateeurope.org/en/blog/
new-briefing-international-life-science-institute-ilsi-corporate-lobbygroup

Tot een paar jaar geleden hadden
de experts van het Europese
Voedselveiligheid Agentschap EFSA
bijzonder vaak banden met ILSI4.
Zelfs de voorzitster van de EFSA
Management Board was iemand van
ILSI.
Na toenemende kritiek besloot EFSA
strenger te zijn en experts met te
sterke banden met ILSI niet langer
prominente rollen te geven in de
panels. Na veel druk, stelde EFSA één
van haar experten, ILSI vice-voorzitter
Alan Boobis, voor de keuze: of blijven
bij EFSA, of bij ILSI. Boobis koos voor
het laatste. Toch wordt Boobis nog
steeds uitgenodigd om expertise te
leveren, zoals bij de OECD en bij het
Scientific Advice Mechanism van de
Europese Commissie.
Een veelgebruikt argument van
EFSA voor de hoge frequentie
van belangenverstrengeling met
het bedrijfsleven onder EFSAexperts, is altijd geweest dat de
vele
samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven en universiteiten
het moeilijk maakten om experts
zonder belangenconflicten te vinden.
De vraag is of dit waar is, en wat
hiervan de oorzaken zijn. Blijkbaar
investeert de overheid onvoldoende
in onafhankelijke expertise ten bate
van de volksgezondheid.
Het staat in elk geval vast dat een
4 voorbeelden Roland Franz, Harry Kuiper,
Alan Boobis

relatief kleine groep wetenschappers
voortdurend komt bovendrijven als
het gaat om ‘corporate capture’ in
de EU politiek. Neem Helmut Greim,
Alan Boobis, en Daniel Dietrich.
Dit infameuze drietal speelde een
belangrijke rol in het doen ontsporen
van Europese maatregelen tegen
hormoonverstorende stoffen, door
het creëren van twijfel over het
wetenschappelijk bewijs voor de
noodzaak ervan. Greim klust bij
bij Monsanto, getuigde voor de
autofabrikanten
in
Dieselgate,
maar zit aan de andere kant met
zijn meer dan 80 jaar nog steeds in
EU-adviesorganen en is drager van
het Duitse Bundes Verdienstkreuz,
wat hem veel krediet verschaft.
Boobis was jarenlang voorzitter
van het pesticiden expertpanel van
EFSA, adviseert nog steeds het EU
Scientific Advice Mechanism en het
JMPR van de OECD, maar is tegelijk
vicevoorzitter van lobbygroep ILSI
(International Life Sciences Institute).
Dietrich doet opdrachten voor Bayer.
VLAAMS INSTITUUT VOERT LOBBY
VOOR BIOTECH-INDUSTRIE
Sommige
wetenschappelijke
instellingen zijn op zeer directe
manieren actief in het lobbyen voor
bepaalde politieke doelen, ten gunste
van bedrijven waarmee ze een
nauwe band hebben. In België doet
het overheidsgesubsidieerde Vlaams
Instituut voor de Biotechnologie
(VIB) niet enkel onderzoek nodig
voor de ontwikkeling van genetisch
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gemodificeerde organismen (GGOs),
maar lobby’t ook actief voor minder
regels voor nieuwe GGO-technieken.
Als
onderdeel
van
haar
innovatiegedreven
groeibeleid
sluit de Vlaamse regering 5-jarige
contracten af met het instituut dat
1500 onderzoekers tewerkstelt. De
belangrijkste verwachting van de
regering is dat het VIB economische
groei van de regio aanzwengelt door
middel van zijn onderzoeksactiviteiten,
het creëren van werkgelegenheid,
samenwerkingen met de industrie
en het aantrekken van buitenlandse
investeringen.
Via de financiering van het VIB,
in combinatie met andere fiscale
stimuli, is de Vlaamse overheid
een leidende risiconemer, met
het idee dat particuliere bedrijven
zullen volgen zodra de financiële
opbrengsten duidelijk in zicht zijn.
Bovendien hebben agrochemische
multinationals zoals Bayer en BASF
er een sterke vinger in de pap als
actieve partners in de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur.
Wat betreft de nieuwe GGO-technieken
voert het VIB al jarenlang haar eigen
lobbycampagne. Het is daarnaast ook
lid van het ‘New Breeding Techniques
Platform’, samen met bedrijven als
Syngenta en SweTree Technologies5,
dat tot doel heeft vrijwel alle
5 http://www.nbtplatform.org/list-of-nbt-platform-members

Aqua Mechanical
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toepassingen van nieuwe GGOtechnieken gevrijwaard te krijgen van
de ‘lastige’ Europese GGO-regels voor
risico-evaluatie en etikettering6. Na
een jarenlange lobby van dit platform
en andere lobby-organisaties richting
de Europese Commissie, belandde
de zaak uiteindelijk, door een vraag
van de Franse Raad van State, bij het
Europees Hof van Justitie.
Deze deed op 25 juli 2018 een
glasheldere uitspraak: alle producten
van deze nieuwe technieken vallen
onder de GGO-regels. Dit betekent o.a.
dat ze een aantal specifieke testen
moeten doorlopen om gezondheidsen andere effecten te evalueren. Ook
moeten GGO-producten die verkocht
worden in de EU duidelijk gelabeld
zijn als GGO en bestaan er publieke
inspraakregels, bijvoorbeeld voor het
uitvoeren van GGO-veldproeven.
Sindsdien voeren ontwikkelaars van
deze technieken een zeer actieve
lobby om de Europese GGO-regels
open te breken. Bedrijfslobbies
stuurden een gezamenlijk pamflet
naar de Commissie, en het VIB
coördineerde een lobby-brief waarin
“Europese
onderzoeksinstituten
oproepen tot actie”, dit terwijl de
ondertekenaars veelal individuele
onderzoekers zijn.
Het VIB mengde zich ook op een
6 CEO maakte een uitgebreide analyse over
hoe de biotech-industrie regulering tracht te omzeilen door het opzetten van het New Breeding
Techniques Platform https://corporateeurope.
org/en/food-and-agriculture/2016/02/biotech-lobby-push-new-gmos-escape-regulation

opmerkelijke manier in het glyfosaatdebat. Dirk Inzé, wetenschappelijk
directeur
van
de
afdeling
plantwetenschappen, zei in de
zomer van 2018 in een interview met
DeMorgen dat “glyfosaat één van de
veiligste producten op de markt is”
en vervolgt “glyfosaat is op zichzelf
onschuldig. In grote hoeveelheden
is het toxisch, maar als je twintig
liter water drinkt, ga je ook dood. Als
glyfosaat correct wordt gebruikt, is
het volkomen veilig7.” Gelijkaardige
misleidende informatie staat ook in
een educatief fact series-rapport van
het VIB uit 2016 (en dat nog steeds via
de website consulteren is)8.
Er zijn wel degelijk wetenschappelijke
studies die de schadelijkheid van
glyfosaat aantonen, bijeengebracht
in een rapport van de Wereld
Gezondheidsorganisatie
(WHO),
hetgeen geheel genegeerd wordt
door het VIB. De WHO concludeerde
dat
glyfosaat
“waarschijnlijk
kankerverwekkend voor mensen”
is. In de Verenigde Staten lopen
vandaag ruim 18.000 rechtszaken
tegen Bayer-Monsanto. Deze zaken
gaan allemaal over het optreden
van kanker door blootstelling aan
glyfosaat. Daarnaast zijn er nog
7 https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/dirk-inze-greenpeace-indoctrineertde-mensen-al-dertig-jaar~bb08a671/
8 VIB fact series 2016. ‘Effecten van genetisch
gewijzigde gewassen op het milieu’ http://www.
vib.be/en/news/Documents/vib_fact_genetisch%20gewijzigde%20gewassen_NL_2016_
LR.pdf
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veel meer zorgen over Roundup,
de cocktail waar glyfosaat in zit, en
dat is het product waaraan mensen
uiteindelijk worden blootgesteld.
TECHNOLOGIEPLATFORMEN EN
ONDERZOEKAGENDA’S
Belgische universiteiten halen hun
geld grotendeels van regionale
overheden en van de Europese Unie.
De EU financiert projecten naar
aanleiding van zogenaamde ‘calls’,
die meestal worden uitgeroepen
door DG Research van de Europese
Commissie. Welke calls worden
gedaan, over welke onderwerpen en
met hoeveel middelen, is een uiterst
politiek vraagstuk. Door wie wordt
het programma van de Europese
Commissie gestuurd?
Omdat de EU Lissabon Agenda stelde
dat de EU tegen 2020 (volgend jaar
dus) de meest competitieve economie
ter wereld zou moeten zijn, een zowel
onmogelijke als zinloze opdracht, zette
de Europese Commissie zogenaamde
European Technology Platforms
(ETPs) op, waarin verschillende
industriële sectoren de gelegenheid
kregen om het onderzoeksbeleid van
de EU te sturen en ontwerpen. Zo was
er een ‘European Biofuels Technology
Platform’ waarvan het Steering
Committee volledig gedomineerd
werd door de olie, auto, biotech en
bosbouw bedrijven9; is er een ‘Plants
9 http://archive.corporateeurope.org/agrofuelfolly.html

for the Future’ platform waarvan het
bestuur grotendeels uit de biotech/
zadenindustrie bestaat, waaronder
Bayer en de European Seed
Association (ESA); en een ‘Sustainable
Nuclear Energy’ platform met in het
bestuur E.on, EDF en ENGIE10.
Deze
technologie-platformen
stellen een lange termijnvisie en
een
bijbehorende
strategische
onderzoeksagenda op, die vervolgens
de leidraad wordt in de besteding
van
EU-onderzoeksgelden.
Daarna
worden
bij
voorkeur
onderzoeksprojecten gefinancierd die
aangevraagd worden door publiekprivate partnerschappen (PPPs).
Daarnaast komen een deel van de
universitaire inkomsten rechtstreeks
vanuit de industrie. Op deze manier
is het moeilijk voor publieke
wetenschappelijke
instellingen
om onderzoek te doen puur in het
publieke belang.
Door onderzoeksinstellingen en
onderzoekers aan te moedigen
om in te gaan op de eisen en
probleemstellingen
van
de
industrie, verengt de kennis waarin
geïnvesteerd wordt.
Onderzoek dat grotere beloften kan
maken rond investeringsrendement
zal een behoorlijke kans hebben om
uitgevoerd te worden. Vlaanderen
bijvoorbeeld voorziet een jaarlijkse
dotatie van 59 miljoen euro,
bovenop projectsubsidies, voor het
VIB, een onderzoekscentrum dat
10 http://www.snetp.eu/organisation-structure/

oplossingen voor de landbouw zoekt
in de biotechnologie. Tegelijkertijd
is
Vlaamse
financiering
van
onderzoek dat landbouwkwesties
veel breder bekijkt, zoals in de
agro-ecologie,
marginaal.
Deze
keuze voor het prioritiseren van
een technocratische benadering
voor
brede
maatschappelijke
kwesties laat zich ook voelen in
onderwijs en verder onderzoek.
Techno-wetenschappelijke
kennis
en innovatie worden als superieur
beschouwd ten opzichte van andere
vormen
van
maatschappelijke
ontplooiing.
UIT DE BAN VAN
DE INDUSTRIE GERAKEN
Universiteiten,
overheidsorganen
en de industrie zijn vandaag
diep
verstrengeld.
Bestaande
beleidsprocessen, die zich baseren op
traditionele onderzoekevaluaties en
risicobeoordelingsprocessen, zijn niet
in staat om sociale, ecologische en
ethische overwegingen mee richting
te laten geven aan onderzoekagenda’s
en technologieontwikkeling. Dit vormt
al enkele decennialang de oorzaak
van heel wat conflicten.
Onderzoek en technologie zouden
nochtans bondgenoten kunnen zijn
in het bouwen aan rechtvaardige
samenlevingen
waarin
(bio)
diversiteit floreert. Er is behoefte aan
transparantere besluitvorming rond
onderzoek en innovatie, gebaseerd
op nauwe samenwerking met het
sociale middenveld, en waarbij een
aantal pertinente vragen gesteld
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moeten worden: Welk probleem
is aan de orde? Wie wint en wie
verliest? Innovatie ten koste van
wat? Leidt een bepaalde technologie
tot uitbuiting en privatisering van
gemeenschappelijke hulpbronnen?
Bevordert het biodiversiteit en
rechtvaardigheid, of juist niet? Hoe
verhoudt het zich tot de waarden
van wederkerigheid, respect en
verantwoordelijkheid?
Zonder
mirakeloplossingen
te
pretenderen, zullen deze vragen
helpen om betere afwegingen
te maken bij het opstellen van
onderzoekagenda’s en de evaluatie
van onderzoek en technologie, die
de maatschappij en onze planeet
werkelijk kunnen dienen.

MEER LEZEN:
•

In haar recent gepubliceerd boek
‘Lobbytomie’ doet Le Monde
journaliste
Stephane
Horel
verslag van de langlopende
relatie tussen wetenschap(pers)
en
corporate
lobbying.

•

Michaels, David (2008) Doubt is
Their Product: How Industry’s
Assault on Science Threatens
Your Health, Oxford: Oxford
University Press

•

Naomi Oreskes and Erik M.
Conway
(2010):
‘Merchants
of Doubt: How a Handful of
Scientists Obscured the Truth
on Issues from Tobacco Smoke
to Global Warming’, Bloomsbury
publishing.

•

Lobby Planet : CEO’s guide
tot he murky world of
corporate EU lobbying, https://
corporateeurope.org/en/
lobbyplanet

VILT

51

9. Nutri-score: wanneer lobbyisten alles uit de kast halen
Jonathan Peuch, onderzoeker aan de UCL en lid van de Raad van Bestuur van FIAN Belgium

De Nutri-Score is een eenvoudig
hulpmiddel dat de consument
informeert over de voedingswaarde
van een product. De tool beantwoordt
bovendien helemaal aan de regels
van de Europese interne markt. Toch
proberen lobbyisten het beleid rond
de Nutri-Score te beïnvloeden. De
voedingsmiddelensector, die baat
heeft bij onwetende consumenten,
streeft zijn eigen belangen na en
houdt vooruitgang op het vlak van
volksgezondheid tegen.
In dit artikel focussen we op het
lobbywerk dat werd verricht naar
aanleiding van de uitrol van de NutriScore in Frankrijk tussen 2014 en
2019. Sinds oktober 2017 bepaalt
een uitvoeringsbesluit bij de nieuwe
Franse wet inzake de modernisering
van de gezondheidszorg1 dat
voedingsmiddelenproducenten die
producten in Frankrijk verkopen,
vrijwillig een logo op de verpakkingen
kunnen plaatsen dat de consument
informeert over de voedingswaarde
van het product. Diezelfde maatregel
1 Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de
présentation complémentaire à la déclaration
nutritionnelle recommandée par l’État, JORF
n°0257 du 3 novembre 2017.

werd nadien ook in België (04/20192),
Spanje (11/2018) en Zwitserland
(04/2019) ingevoerd.
De Nutri-Score is eenvoudig en
doeltreffend. Vijf kleuren, vijf letters.
Deze simpele maatregel die de
volksgezondheid moet verbeteren,
werd met vuur bestreden door de ‘Big
6’, een groep van grote bedrijven uit
de voedingsmiddelensector (Nestlé,
Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Unilever en
Mondelez). Zij hebben sterk gelobbyd
en desinformatiecampagnes gevoerd
om de invoering van de Nutri-Score
in Frankrijk (en in de rest van Europa)
te verhinderen. Dergelijke felle
tegenstand is echter niet nieuw. De
ngo Corporate Europe Observatory
schat dat de privésector in 2010,
tijdens de onderhandelingen over
de Europese verordening over
voedselinformatie aan consumenten,
één miljard euro heeft geïnvesteerd
om de wetgeving in zijn voordeel te
beïnvloeden3.
2 Arrêté royal du 1er mars 2019 relatif à l’utilisation du logo « Nutri-score », M. B., 2019040711
publié le 1er avril 2019.
3 https://corporateeurope.org/en/blog/
mep-carl-schlyter-industry-lobbying-has-buried-traffic-light-labelling. Dit interview met
een europarlementariër geeft eveneens een
overzicht van de verschillende lobbymethodes
gebruikt op Europees niveau.

52

LE NUTRI-SCORE
À 5 COULEURS ET 5 LETTRES

Uiteindelijk werd de alliantie tussen
de ‘Big 6’ na verloop van tijd wel
afgebouwd. In maart 2018 kondigde
Mars aan dat het zich uit het verbond
zou terugtrekken, en in juni 2019
kondigde Nestlé aan dat het de
Nutri-Score op Europees niveau
zou toepassen. Een eerste kleine
overwinning voor de voorvechters
van de volksgezondheid. Maar
hoeveel moeite heeft het hen gekost?
DE NUTRI-SCORE
ALS TEGENSTANDER
De Nutri-Score geeft op een
eenvoudige en duidelijke manier de
voedingswaarde van een product
weer. Het logo staat op de voorkant
van de verpakking (dus zichtbaar in
de winkelrekken). Het moet ervoor
zorgen dat de consument tijdens
het winkelen rekening houdt met

ACME

de impact van een product op zijn
gezondheid4. De Nutri-Score is
gebaseerd op de aanbevelingen van de
overheid inzake volksgezondheid. Elk
product krijgt een score toegewezen.
Hoe meer suiker, verzadigde vetten,
calorieën of zout een product bevat,
hoe slechter de score. Als een
product veel vezels, proteïnen, fruit of
groenten bevat, zal de score stijgen.
De
Nutri-Score
is
een
erg
informatieve tool. De consument
wordt
geïnformeerd
over
de
voedingswaarde van een product en
kan zo een bewuste keuze maken.
De wettelijke basis van de NutriScore werd gelegd door het Franse
departement voor volksgezondheid
met het nationaal plan inzake voeding
en gezondheid. Dat plan moet
obesitas en overgewicht tegengaan,
een probleem dat even duur en even
dodelijk is als roken of alcohol5. De
4 Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de
présentation complémentaire à la déclaration
nutritionnelle recommandée par l’État, JORF
n°0257 du 3 novembre 2017.
5 Article 14 de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de

Nutri-Score is een aanvulling op de
voedingswaardetabel, sinds 2011
verplicht in de Europese Unie6. Die
tabel moet op elk voedingsmiddel
worden geplaatst dat in de Europese
Unie wordt verkocht, maar is eigenlijk
moeilijk te begrijpen.
De Nutri-Score is dan ook gericht
op de consumentenmarkt en heeft
twee doelstellingen: de vraag van
de consument in de juiste richting
sturen zodat de volksgezondheid
verbetert en de voedingsproducenten
aansporen hun producten aan
te passen. Het logo vergelijkt
verschillende producten van eenzelfde
categorie. Producenten moeten de
samenstelling van hun product en
dus de hoeveelheden suiker, zout
en verzadigde vetten aanpassen om
naar een gezondere categorie (A of
B) te kunnen stijgen. Met de eerste
doelstelling is iedereen het eens. De
tweede daarentegen stuit op protest
van de voedingsmiddelensector,
en meer bepaald van bedrijven
santé.
6 Verordening (EU) 1169/2011 van 25 oktober
2011.
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gespecialiseerd in vette, zoute en/of
gesuikerde producten. Zij vrezen dat
de Nutri-Score een negatief effect
zal hebben op de verkoop. Dat valt
echter moeilijk te berekenen, want de
score is slechts een aanvulling op de
informatie waarover de consument
reeds beschikt.
Bedrijven die producten verkopen die
niet aanpasbaar zijn en hun imago
rond suiker hebben opgebouwd,
hebben dus heel wat te verliezen.
Ondernemingen
die
gezondere
producten verkopen of over een
gevarieerder gamma beschikken,
zullen wel kunnen profiteren van
de Nutri-Score. Danone en FleuryMichon zijn de twee grootste bedrijven
die al hebben aangekondigd dat ze
de Nutri-Score gaan invoeren. Ook
verschillende huismerken met een
zeer gedifferentieerd gamma, zoals
Auchan, Intermarché en Leclerc in
Frankrijk en Delhaize en Colruyt in
België, zullen de Nutri-Score op hun
verpakkingen plaatsen. Ook Nestlé,
dat zichzelf vooral op het vlak van
kindervoeding als nutritioneel expert
opwerpt, heeft besloten de tegenstand

te laten varen: «De consumenten
doen steeds vaker beroep op de NutriScore. In 2019 was er een stijging van
19%. 10 miljoen mensen maken er
dus al gebruik van. Dat is gigantisch.
We kunnen die groep mensen niet
negeren.»7

de Nutri-Score. Michel Chauliac,
directeur van het PNNS (Programme
National Nutrition Santé), vertelde
tijdens een toespraak in Montpellier
in het voorjaar van 2018 dat de
voorstelling van de Nutri-Score in die
raad heel wat ophef had veroorzaakt.

LOBBYTECHNIEKEN

Een andere belangrijke plek is
het Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail), een
agentschap dat wetenschappelijke
en technische ondersteuning biedt
op vraag van de overheid of andere
betrokkenen en ook op eigen initiatief
advies verleent. Die adviezen zouden
onafhankelijk moeten zijn. Toch
stelde het agentschap het nut van
zo’n
voedingswaarde-etikettering
in vraag en zaaide het twijfel over
de capaciteit van de Nutri-Score
om consumenten betere keuzes te
doen maken. Dat doet vermoeden
dat er belangenvermenging tussen
die onafhankelijke experts en de
voedingsmiddelensector bestaat8.

Aan
de
hand
van
de
lobbyactiviteiten rond de NutriScore kunnen we verschillende
beïnvloedingstechnieken van de
voedingsmiddelensector beschrijven.
1. DE PLAATSEN WAAR
BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN
Lobbygroepen richting zich op
plaatsen waar politieke beslissingen
genomen worden, maar verliezen
daarbij het brede publiek niet uit het
oog.
Adviserende
overheidsinstanties
zijn bijvoorbeeld een erg geliefd
doelwit. Zo is er in Frankrijk de
Conseil National de l’Alimentation, een
interministeriële raad (economie,
landbouw,
milieu,
gezondheid)
waarin verschillende actoren uit de
voedingssector samenkomen en die
ook wel het «Voedingsparlement»
wordt
genoemd.
Verschillende
federaties uit het bedrijfsleven zijn lid
van de raad, waaronder de Association
nationale de l’industrie agroalimentaire
(Ania) en de Fédération du commerce
et de la distribution. Zij hebben zich
sterk verzet tegen de invoering van
7 Pierre Alexandre Teulié, geciteerd door de
krant Les Echos van 26/06/2019.

Tot slot zijn ook de ministeries
vaak het doelwit van lobbyisten.
De beïnvloedingspogingen in het
dossier van de Nutri-Score hebben
geleid tot harde confrontaties tussen
het ministerie voor sociale zaken
en gezondheid van Agnès Buzyn,
die in het kader van het PNNS de
invoering van de score had beloofd,
en het ministerie voor landbouw
van Stéphane Travert. Travert, die
voornamelijk werd beïnvloed door
het ANIA (Association Nationale des
Industries Alimentaires), heeft er
8

http://lemonde.fr, artikel van 28/02/2017.
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alles aan gedaan om de invoering
van de Nutri-Score te voorkomen
en kant zich nog steeds tegen de
verdere uitbreiding ervan. Zo wil hij
niet dat de score ook verplicht wordt
voor reclame gericht op kinderen.
Als gevolg van die onenigheid werd
er een interministeriële stuurgroep
opgericht. Dankzij een tussenkomst
van de eerste minister en het decreet
van 19 juli 2016 konden er afspraken
worden gemaakt over een lastenboek
en kon de invoering van de NutriScore eindelijk worden goedgekeurd.
Het gaat hier om logge procedures
die de invoering van de Nutri-Score
sterk hebben vertraagd.
Lobbyisten richten zich echter
niet enkel op officiële instellingen.
Ze proberen ook het grote
publiek te bereiken via de media,
en dan vooral via de sociale
netwerken.
De
onderzoekers
die aan de Nutri-Score werkten
en
de
consumentenorganisatie
UFC-Que
Choisir
hebben
een
desinformatiecampagne
op
de
sociale media aan het licht gebracht
die als doel had de Nutri-Score
bij het grote publiek in een slecht
daglicht te stellen9. De campagne
vergeleek producten uit verschillende
categorieën (een cola zero met een
B-score plaatste ze tegenover een
olijfolie met een E-score). Het systeem
zou volgens de lobbyisten niet
betrouwbaar zijn omdat een cola light
een betere score krijgt dan sardines
in olie of rauwe ham. De bedenkers
9 https://www.quechoisir.org/actualite-nutri-score-campagne-de-desinformation-sur-les-reseaux-sociaux-n66787/

van de Nutri-Score benadrukken
echter dat het systeem bedoeld is om
inwisselbare producten uit eenzelfde
productcategorie met elkaar te
vergelijken. Hoewel het moeilijk te
achterhalen valt wie er juist achter
de campagne zat, heeft UFC-Que
Choisir ontdekt dat de berichten
voornamelijk werden verspreid door
persoonlijke of publieke accounts
van Europese onderzoekers en
marketingexperts die nauwe banden
hebben met lobbyisten uit de
voedingsmiddelensector10.
2. DE ARGUMENTEN: HET NUT
VAN DE MAATREGEL IN TWIJFEL
TREKKEN
Lobbyisten proberen argumenten
te verspreiden die de mensen ervan
moeten overtuigen dat het project in
kwestie ongewenst is.

en niet door slechte voeding.11 Die
redenering minimaliseert de impact
van voeding op de volksgezondheid
en ondermijnt zo de relevantie van de
Nutri-Score.
Tot slot hebben de lobbyisten ook
massaal geargumenteerd dat de
Nutri-Score geen rekening houdt
met enkele van de belangrijkste
elementen die de kwaliteit van een
product bepalen, zoals de impact
van het productieproces op het
milieu en de maatschappij. Daardoor
zouden bepaalde ultra-bewerkte
voedingsmiddelen met additieven of
pesticiden een goede score kunnen
krijgen. Als het beter kan, kunnen we
volgens hen even goed niets doen.

Verder beweren ze ook dat er
vandaag meer mensen aan obesitas
lijden door een gebrek aan beweging,

De lobbyisten hebben niet alleen
het nut, maar ook de wettelijkheid
van de maatregel in vraag gesteld.
Is het wel wettelijk om op nationaal
niveau een etiket in te voeren als
het Europees recht al in zo’n etiket
voorziet? Aan welke voorwaarden
moet zo’n extra etiket voldoen om
in overeenstemming te zijn met de
Europese verordening 1169/2011?
We mogen er toch geen zootje van
maken? Gaat het hier bovendien
niet eerder om een voedingsclaim?
Voor niet-juristen is het moeilijk
om na te gaan of bovengenoemde
argumenten steek houden. Natuurlijk
is het belangrijk dat de bestaande
wetgeving wordt gerespecteerd,
maar een dergelijke argumentatie
lijkt vooral een erg goedkope manier
om tijd te rekken.

10

11

Eerst en vooral stellen ze het nut van
de maatregel in vraag. De Nutri-Score
zou nutteloos en stigmatiserend
zijn omdat de producten in kwestie
slechts voor een heel klein deel
verantwoordelijk
zouden
zijn
voor het hoge aantal mensen met
overgewicht en obesitas. Bovendien
zou
die
verantwoordelijkheid
onmogelijk te meten zijn. Het zijn
de voedingsgewoonten van de
consumenten die volgens hen moeten
worden aangepakt.

Idem

http://leparisien.fr artikel van 10/05/2016.
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EXEMPLE DE TABLEAU DU RÉGLEMENT 1199/2011

LES QUATRE VISUELS EN COMPÉTITION

3. DE NUTRI-SCORE VERVANGEN
DOOR EEN ONDUIDELIJKER LOGO
De cruciale rol van de wetenschap.
In heel de saga rond de Nutri-Score
speelt de wetenschap een cruciale rol,
aldus Serge Hercberg, de stuwende
kracht achter deze maatregel.12
12 Serge Hercberg, Blogs op Huffpost,
16/03/2017.

Geloofwaardige studies uitgevoerd
door de universiteiten van Grenoble
en Paris XIII bleken tegenstanders
niet te kunnen overtuigen, ondanks de
belangrijke steun van de Haut Conseil
de la Santé en de nadrukkelijke
vraag van consumentenorganisaties.
Uiteindelijk zijn er nog verschillende
onderzoeken en grootschalige testen
in 40 supermarkten nodig geweest
alvorens de Nutri-Score werd
goedgekeurd.

consument verschillende producten
kan vergelijken. Uiteindelijk hebben ze
hun eigen label nooit kunnen invoeren:
de druk vanuit de samenleving nam
toe en de ‘Big 6’ hield op te bestaan.
In maart 2018 besloot Mars de groep
te verlaten en in november 2018 hield
ook Nestlé het voor bekeken. Beide
bedrijven ijverden al snel voor een
eengemaakt Europees label.

Een privélogo ontwikkelen.
De ‘Big 6’ hebben niet alleen
geprobeerd de wettelijkheid en het nut
van de Nutri-Score in vraag te stellen.
Door een eigen informatieve tool te
ontwikkelen, hebben ze geprobeerd
verwarring te zaaien. In november
2017 stelden ze het Evolved Nutrition
Label voor. Twee opmerkelijke
details: het label was minder duidelijk
voor de consument en de grootte van
de porties was variabel. De NutriScore daarentegen gebruikt steeds
porties van 100 gram, waardoor de

Sinds de goedkeuring van de wet in
2015 is er al heel wat vooruitgang
geboekt, maar toch blijft de NutriScore een pyrrusoverwinning. Op
Europees niveau blijft er namelijk
een wettelijke hindernis overeind.
Op dit moment kunnen de lidstaten
een
voedingsinformatiesysteem
enkel aanbevelen. Bedrijven kiezen
dus zelf of ze de Nutri-Score willen
invoeren of niet. Tijdens een debat
in het Franse parlement op 12
juni dit jaar maakte de premier
echter duidelijk dat hij voorstander

MAAK DE NUTRI-SCORE VERPLICHT
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is van een verplichte NutriScore. Nadien werd een Europees
Burgerinitiatief (petitie gericht aan
de Europese Commissie) opgestart.
Het is de bedoeling één miljoen
handtekeningen te verzamelen en
zo de Commissie te verplichten dit
onderwerp te behandelen. Frankrijk
zelf heeft op 22 februari ook een stap
in die richting gezet: de kamerleden
hebben besloten dat de Nutri-Score
verplicht moet worden afgebeeld bij
reclame gericht op kinderen. De wet
moet wel nog door de senaat worden
goedgekeurd. Op 22 mei 2018 werd
dat voorstel echter nog afgeschoten.
De minister van landbouw en
bedrijven uit de audiovisuele sector
boden toen sterke tegenstand.
Reclame voor vettige, gesuikerde en
zoute producten gericht op kinderen
blijkt een lucratieve business te
zijn. Op 22 maart 2019 werd ook
in Zwitserland een wetsvoorstel
verworpen en besloten de politici te
wachten op een Europese beslissing.
Hoe lang zal deze saga nog duren?

Wikipedia
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Boerenbond2
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10. De Boerenbond vandaag
Wies de Troch, ijvert voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw

De Boerenbond, oefent tot op
vandaag een belangrijke invloed
uit op het beleid in Vlaanderen.
Wies de Troch blikt terug op de
geschiedenis van de boerenbond,
de historische en huidige banden
met verschillende ondernemingen
waarvan de economische belangen
niet altijd samengaan met de
belangen van de boer·inn·en. Zo
schets hij een beeld van de visie
en invloed van de Boerenbond
vandaag.
In de nasleep van de historische
boerenbetoging van 1971 in Brussel
werd de Boerenbond meermaals
onder de loep genomen vanuit
maatschappijkritisch
oogpunt.
Meermaals werd de rol van de
Boerenbond als belangenverdediger
van de boeren in vraag gesteld
vanwege de vermenging met
daaraan tegengestelde financiële
en economische belangen. Houdt
deze analyse nog steek wanneer we
“Boerenbond vandaag” bekijken? Of
is er toch sprake van “oude wijn in
nieuwe zakken”?

HISTORISCHE TERUGBLIK
De Boerenbond is opgericht in
1890, in een periode van volle
economische crisis en van armoede
en uitbuiting op het platteland. De
stichters waren pastoor Mellaerts, de
katholieke politicus Joris Helleputte
(later bankier en ook minister)
en
Helleputtes’
schoonbroer
Schollaert. De Boerenbond richtte
onder meer lokale boerengilden
op alsook coöperatieve spaaren leenkassen naar het Duitse
Raiffeisenmodel en wou daarmee
de oprichting van socialistische
coöperatieven op het platteland
tegengaan. Het centrale idee was
dat er geen klassentegenstellingen
in de maatschappij bestaan, maar
dat alle standen en klassen in één
harmonisch geheel kunnen en
moeten samenwerken, in ieders
belang. Deze visie vertaalde zich ook
in de uitbouw van een politiek en een
sociaal netwerk op het platteland,
verbonden met de Katholieke Partij,
later de Christelijke Volkspartij1.
Het model van landbouwbedrijf
1 D. DEMBLON, J. AERTSEN et al., 1990. 100
jaar Boeren, 220 p., Berchem, EPO.
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dat de katholieke leiders voor ogen
stond, was dat van het gezinsbedrijf:
flexibeler (en dus goedkoper) en
minder vatbaar voor beïnvloeding
door de socialisten...
Naar het einde van de twintigste eeuw
toe steunde de economische vleugel
van de Boerenbond voornamelijk op
drie stevige pijlers: CERA (Belgisch
marktleider als privéspaarbank), de
Aan- en Verkoopvennootschap AVEVE
(onder meer Belgisch marktleider
veevoeders) en de tak verzekeringen:
de Assurantie van de Belgische
Boerenbond (ABB). Daarnaast ook
andere bedrijven, zoals onder meer
COVAVEE en COVEE (handel in vlees
respectievelijk in vee) en verschillende
dienstverlenende bedrijven zoals
Groep-S
(sociaal
secretariaat,
boekhouding e.d.). Alle bedrijven uit
de economische tak van de Belgische
Boerenbond
participeerden
in
een overkoepelende holding, de
Maatschappij voor Roerend Bezit van
de Boerenbond (MRBB)2.

2

Ibid.

UITBUITING VAN DE BOEREN,
UITDUNNING VAN DE BOERENSTAND
Na de oorlogsjaren van vorige
eeuw streefde het overheersende
economisch-financiële bestel naar
modernisering van de landbouw.
Eerst om maximaal te voorzien in de
globale voedselbehoeften. Daarna
vooral om de productiviteit van
het gezinsbedrijf maximaal op te
drijven. Modernisering en individuele
bedrijfsgroei
zouden
voortaan
gekoppeld worden.
Modernisering
betekende
het
inzetten op het landbouwbedrijf
van onder meer mechanische en
chemische productiemiddelen, het
gebruik van veredeld zaaigoed, het
houden van genetisch geselecteerd
vee gehuisvest in automatisch
gestuurde stallen. Daardoor kon de
boer met dezelfde inzet van arbeid
grotere oppervlakten bewerken,
grotere opbrengsten halen, meer
en productiever vee houden. Die
toename van de productiviteit was
echter ook de enige mogelijkheid
om als boer economisch overeind
te blijven, want de prijs van het
landbouwproduct zou (structureel)
achterblijven op de extra kost van de
modernisering. Immers, de landbouw
toeleveringsbedrijven waren relatief
klein in aantal, geconcentreerd
en multinationaal bedrijvig. Ten
aanzien van de vele en veel kleinere
landbouwbedrijven bekleedden ze
een quasi monopoliepositie.
Ook
de
bedrijven
landbouwproducten

die
de
kochten,

met name de groothandel en de
verwerkingsbedrijven, waren veel
kleiner in aantal dan de boeren,
in veel gevallen multinationaal
georganiseerd en economisch veel
machtiger.
Voor de basislandbouwproducten
zorgde het Europese landbouwbeleid
weliswaar
voor
een
zekere
prijsstabiliteit, maar dit deed
niets af aan de structureel te lage
marktprijzen.
In het ruimer maatschappelijk geheel
zaten de boeren op die manier als het
ware gekneld in een schaarbeweging.
Zoals hierboven gesteld, zijn sinds
de jaren 1950 de prijzen van de
landbouwproducten
voortdurend
gedaald, waardoor de boeren steeds
minder krijgen van de koek, in het
voordeel van de andere schakels
van de voedselketen3. Het resultaat
hiervan was een gestadige maar zeer
uitgesproken daling van het globale
arbeidsinkomen in de landbouw.
Het arbeidsinkomen per bedrijf en
per arbeidskracht ging weliswaar in
mindere mate achteruit, wat enkel
mogelijk was door een even gestadige
uitdunning van de boerenstand4.
De hogervermelde schaarbeweging
veroorzaakte immers tussen de
boeren onderling een niet aflatende
3 E.Verhaegen. “L’Evolution structurelle de
l’agriculture belge. Elements d’analyse en longue
période” Carrefour de l’Economie 2018-17,
20-43: https://economie.fgov.be/fr/publications?fulltext=agriculture&sort_by=field_publication_date_2, Geraadpleegd op 13/02/2019.
4 W. DE TROCH, 1981. “Het verhaal van boerke
naarstig” in De Nieuwe Maand, 24, (9), 658-671.
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druk om economisch, financieel en
arbeidsorganisatorisch de grens
voortdurend te verleggen. Concreet
vertaalde dit zich in “groeien”
en “specialiseren”. Het Europese
landbouwbeleid (Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid of GLB) gebruikt
gewoon het woord “concurrentie”.
Concurrentie, samen met “privébezit
van productiemiddelen”, zijn net ook
de essentie van de kapitalistische
economie. Ook de landbouw- en
voedseleconomie maken daar deel
van uit. De druk op de landbouwprijzen
en -inkomens veroorzaakte echter
niet enkel sociale kosten bij de
landbouwbevolking,
maar
ook
ecologische kosten op diverse
vlakken. Onder meer degradatie
van de bodem, van het grond- en
oppervlaktewater, van de lucht, van
de biodiversiteit.
“Groei” of “schaalvergroting” van
de boerenbedrijven werden vanaf
de jaren ‘50 van vorige eeuw door
de voorlichtingsdiensten van de
Boerenbond (en van de overheid) als
quasi enige strategie gepropageerd
om op de economische druk te
reageren. Dat was de ideologie van
het vrije ondernemerschap. Door
een optimale combinatie van de
productiefactoren grond, arbeid en
kapitaal moest de boer een behoorlijk
arbeidsinkomen zien te verwerven.
Zowel de overheid als de Boerenbond
vonden het normaal dat de eisen die
aan het vakmanschap gesteld werden
steeds zwaarder werden, dat te kleine
bedrijven onrendabel waren en dus
moesten verdwijnen. Wie faalde, had

In feite is de coöperatie een
organisatievorm die van bovenuit
werd uitgebouwd, dit om vorm
te geven aan de nagestreefde
harmonische samenwerking van
verschillende bedrijven of groepen
van bedrijven die deel uitmaken van
de voedselketen. Een samenwerking
die abstractie diende te maken van
alle verschillen in economische macht
binnen en tussen al die bedrijven.
Feit is dat dergelijke “abstractie”
het in de realiteit onmogelijk zou
maken om consequent te zijn in de
rol als syndicaat. Alle economische
pijlers in het Boerenbondnetwerk
participeerden immers zelf ook
aan het kapitalisme en waren aldus
onderworpen aan de concurrentie.
Anders gezegd: de Boerenbond nam
zelf ook deel aan de schaarbeweging.
BOERENBOND ANNO 21STE EEUW:
OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?!
Naar aanleiding van Boerenbonds’
125-jarig bestaan in 2015, verscheen
op de website van het Centrum voor
Agrarische Geschiedenis (CAG) een
verhelderend overzicht6.
Onder meer lezen we dat in 1998 de
belangrijke economische pijlers ABB
(verzekeringen) en CERA (spaar5 Ibid.
6 C. BISSCHOP, 2015. “Op de bres voor boer en
tuinder. 125 jaar Boerenbond. www.hetvirtueleland.be . Centrum voor Agrarische Geschiedenis,
Leuven.

en kredietkas) met de Kredietbank
samensmolten tot KBC. Deze gobetween van Bank en Verzekeringen
is sedertdien geen commerciële
afdeling meer van de Boerenbond,
maar is nog steeds met de “Groep
Boerenbond” verbonden via de
eerder vermelde MRBB. Overigens
is de Boerenbondvoorzitter tevens
voorzitter van MRBB. Daarnaast is zij
nog bestuurder van KBC Groep, KBC
Bank en KBC Verzekeringen.
Door de hervorming van MRBB in
1993 kwam de verwevenheid tussen
de syndicale en de economische
Boerenbond voor het eerst ook
juridisch tot uiting, waar die tot dan
veeleer over personen liep. MRBB
“moet de werking van de Boerenbond
en zijn organisaties financieren en
zijn bedrijven ondersteunen. MRBB
heeft vandaag aandelen in tientallen
bedrijven in de agro-voedselketen en
in Acerta7, SBB, AVEVE8 en KBC. De
grote economische marktwaarde van
de Boerenbond vandaag komt dus van
MRBB, één van de grootste financiële
holdings van ons land.”
7 ACERTA : de gestructureerde samenwerking van de sociaalrechterlijke afdelingen van
de Boerenbond kreeg in 1988 vorm in “SBB
Dienstengroep”. In 2001 smolten Boerenbond en
het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW)
hun sociale secretaraten, sociale verzekeringsfondsen en kinderbijslagfondsen samen
tot Acerta. SBB is vandaag een accountant- en
adviesbureau.
8 ARVESTA is sedert september 2018 de nieuwe naam van AVEVE. Arvesta is de handelspijler
van MRBB en integreert een 40-tal bedrijven en
merken in de toeleveringssector aan de landen tuinbouw, maar heeft ook winkels voor de
gewone consument. Arvesta werkt met 1900
experts en heeft vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
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MAATSCHAPPELIJK NETWERK,
VISIE OP SYNDICALISME EN
BELEIDSBEÏNVLOEDING
In
hetzelfde
overzicht
wordt
weergegeven
hoe
Boerenbond
evolueerde
van
strijdnaar
beleidssyndicalisme. Impliciet lezen
we aldus dat Boerenbond zich via dit
“syndicalisme” installeerde binnen
het beleid. In essentie is dat niet
anders dan hoe de organisatie zich
sedert haar ontstaan altijd heeft
opgesteld. Het strijdsyndicalisme
kwam veeleer vanuit het Algemeen
Boeren Syndicaat, opgericht in
1962 uit onvrede met de bestaande
belangenverdediging.
Boerenbond
is vandaag onder meer aanwezig in
het zogenaamde ketenoverleg, dat
in 2010 door haar in de huidige vorm
gevestigd werd: alle schakels van de
agro-voedselketen zitten er samen
rond één tafel. Daar wordt echter géén
strijd noch onderhandeling gevoerd
voor afdwingbare interprofessionele
akkoorden, met prijsgaranties voor
de boer, die toch de zwakste schakel
in de keten is. Integendeel.

KADOC - KU Leuven Boerenbond

het vooral aan zichzelf te wijten5.
WAT DAN MET DE COÖPERATIEVE
GEDACHTE?

In de jaren 2009 en 2015 deed zich
een zware melkprijzencrisis voor. Het
ketenoverleg (dat in 2009 nog geen
formele structuur was) riep telkens
een soort noodmelkfonds in het leven,
waaraan werd bijgedragen door de
grootwarenhuizen. Dit om de boeren
enkele eurocentiem prijsverhoging
toe te kennen per liter geleverde
melk. Maar uiteindelijk waren het de
verbruikers die deze tijdelijke toeslag
betaalden en niet de zuivelindustrie
of de grootwarenhuizen. Ook toen
in 2018 door enkele ngo’s aan het
ketenoverleg de vraag gesteld
werd om prijsonderhandelingen te
installeren tussen boeren en hun
afnemers, luidde het antwoord
dat de concurrentieregels van de
Europese Unie dit verbieden en
dat de concurrentiepositie van
onze verwerkende industrie op
de exportmarkten toch niet in het
gedrang kan komen.
Deze “syndicale” visie komt tot
uiting op alle terreinen van de
Boerenbondwerking. Economische
parameters
zoals
prijzen
en
productievolumes,
bepalend
voor het inkomen van de boer,
worden in die visie als het ware als
natuurfenomenen voorgesteld. Deze
zorgen af en toe voor geluk en ook af
en toe voor tegenslag. De Boerenbond
spreekt in die context wel van het
mogelijks afsluiten van verzekeringen
(uiteraard op kosten van de boer),
maar niet van de noodzaak om het
landbouwbeleid fundamenteel en
“van onderuit” te herzien.

Op Vlaams niveau zit BB mee in het
beleid via de Strategische Adviesraad
voor Landbouw & Visserij (SALV),
in de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen (Minaraad) en andere.
Dit zijn overlegstructuren binnen de
verschillende
sociaaleconomische
geledingen (industrie, handel, boeren,
ngo’s,..), waarbij hooguit kritische
accenten aan bod komen. Men kan
bijna stellen dat de Boerenbond,
gezien haar visie en belangen, in deze
overlegorganen wel een bepaald
soort landbouw verdedigt, maar niet
de boeren zelf.

gewoonlijk van Boerenbondsignatuur.
Niettemin moet gesteld worden dat
de contacten tussen Boerenbond
en de politieke wereld geleidelijk
diverser worden.

Quasi alle politieke partijen in
België, ook de andere dan de CD&V jarenlang de historisch bevoorrechte
politieke partner van de Boerenbond
- delen met elkaar de ideologie
van de zogenaamde “vrije markt”
als basis van de economie. De
dominante positie van multinationale
ondernemingen in de voedselketen,
zowel langs de aanvoer als langs de
afvoerzijde van de boer, stellen zij in
het beste geval enkel in vraag. In die
zin beperkt het beleidssyndicalisme
van de Boerenbond zich voornamelijk
tot (politieke) beïnvloeding of
lobbywerk bij gelijkgezinde politici
om het gangbare beleid bij te schaven,
een beleid dat in grote lijnen kadert
in de liberale markteconomie. Die
beïnvloeding gebeurt ook vandaag
nog rechtstreeks via het Politiek
Comité van de Boerenbond, waar
overlegd wordt met politiek verwante
leden van het Vlaamse, federale
en Europese parlement9. Ook de
landbouwminister op Vlaams niveau is

“De grote ondernemers trekken nog
meer dan vroeger de kaart van een
ver doorgedreven schaalvergroting
en specialisatie”, lezen we in het
weekblad van de Boerenbond10.

9

De Morgen. 26 mei 2017
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VISIE OP HET LANDBOUWBELEID
Het economisch-financiële gewicht
van de Boerenbond kon desondanks
niet beletten dat van 1990 tot 2015
in Vlaanderen het aantal land- en
tuinbouwbedrijven
daalde
met
bijna 60%. De globale productie
daarentegen is niet gedaald.

10 Boer&Tuinder. Weekblad Boerenbond. Jaargangen 2016 en 2018. Leuven, Boerenbond.

Tekenend is een uitspraak van Piet
Vanthemsche, Boerenbondvoorzitter
van 2008 tot 2015, in een antwoord
op kritiek op de Boerenbond als zou
die haar economische belangen
boven die van de boeren plaatsen
en het verdwijnen van de boeren
laten gebeuren. “Stellen dat het
aantal melkveehouders niet mag
dalen, is een utopisch uitgangspunt.
Heeft de schrijver liever 10.000
melkveehouders die in ‘de stiel
blijven’ maar hun boterham niet meer
verdienen?11”

CONCLUSIE
De Boerenbond heeft zich vanaf
haar oprichting ontwikkeld binnen
het dominerend economisch en
financieel bestel en ondersteunt
een landbouwbeleid dat uitgaat
van onderlinge concurrentie tussen
boerenbedrijven en binnen de hele
voedselketting. Die concurrentie,
in dienst van de kapitalistische
accumulatie, leidt onvermijdelijk

tot afwenteling van sociale en
ecologische kosten op mens en
natuur. Hoewel de Boerenbond zijn
legitimiteit als belangenverdediger
van de boeren stilaan aangetast ziet,
blijft de organisatie een grote invloed
uitoefenen op het beleid.

Boerenbond
zet
nog
steeds
vooral in op bijsturing van de
traditionele, gangbare landbouw
maar
onderschrijft
parallel
ook zogenaamde niches zoals
verwerking en rechtstreekse verkoop
op de boerderij, biolandbouw,
zelfoogstboerderijen
enz.
Een
landbouw met twee snelheden en in
twee verschillende richtingen. “Voor
elk wat wils” zegt de markt, zolang
het niet bedreigend wordt voor
bestaande belangen.

Boerenbond

11 R. DE CONINCK, 2009. De liberalisering
melkt boer en boerin. In Wervelkrant 2009
(4), p. 6-8; P. VANTHEMSCHE, 2010. Recht van
antwoord. In Wervelkrant 2010 (1), p. 5.; W. DE
TROCH, 2010. Wie is gediend met de liberalisering van het landbouwbeleid? In Wervelkrant
2010 (2), p. 8-10. www.wervel.be
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DEEL 3 : HOE KUNNEN WE CORPORATE CAPTURE TEGENGAAN?

11. Participatieve besluitvorming:
Enkele lessen uit landbeheer
Philip Seufert, FIAN International Secretariat

Dit artikel beschrijft de strijd voor een
participatievere besluitvorming in
de context van landbeheer. Op basis
van enkele belangrijke resultaten
op het gebied van internationale
standaardzetting, kunnen we lessen
trekken uit concrete ervaringen
bij het opzetten van multi-actor
bestuursplatformen.
DE STRIJD VOOR MEER
PARTICIPATIEVE POLITIEKE
BESLUITVORMING
Er
bestaat
vandaag
een
wijdverbreid streven naar een
participatiever en democratisch
politiek besluitvormingsproces. Het
uitbouwen van een inclusiever en
participatiever bestuur vormt een
belangrijke eis van veel sociale
bewegingen en organisaties uit
het maatschappelijk middenveld
wereldwijd. Velen beschouwen het als
een belangrijke stap om structurele
discriminatie en uitsluiting van
bepaalde groepen in de samenleving
te bestrijden, en om bestaande
ongelijkheden en onrecht aan te
pakken. “Geen beslissing over ons
zonder ons” is het krachtige principe

van het International Planning
Committee for Food Sovereignty
(IPC), het wereldwijde platform
van
kleinschalige
organisaties
van voedselproducenten en haar
leden.1 Dit streven komt voort uit het
mensenrecht om deel te nemen aan
besluitvorming.
Sociale
bewegingen,
inheemse
volkeren
en
basisorganisaties
hebben met succes gestreden voor
meer en rechtvaardigere deelname
aan
besluitvormingsprocessen,
op nationaal en internationaal
niveau. Effectief kunnen deelnemen
aan beslissingen is een voor de
hand liggende eis ten aanzien van
autoritaire regimes. Maar ook in
democratische contexten worden
nieuwe vormen van interactie tussen
overheids- en niet-overheidsactoren
onderzocht. Zo wil men een meer
dynamische
interactie
tussen
overheid en samenleving verzekeren.
In
parlementaire
democratieën
is het parlement de voornaamste
plaats voor politiek debat. Maar
niet alle groepen en belangen zijn
daar
gelijk
vertegenwoordigd.
1 Zie voor meer informatie: www.foodsovereignty.org.
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Sommige
benaderingen
zijn
daarom gericht op het creëren van
andere, complementaire ruimtes
voor legitieme en participatieve
raadplegingen met meerdere actoren.
Belangrijk hierbij is dat de stemmen
van degenen die het meest door
beleidsbeslissingen worden getroffen
gehoord worden, hun rechten
verdedigd en gerespecteerd kunnen
worden, en staten aansprakelijk
worden gesteld.
In het multilaterale bestuurssysteem
van de Verenigde Naties (VN) konden
organisaties uit het maatschappelijke
middenveld lange tijd enkel als
waarnemer deelnemen. Als ze al
mochten spreken, konden ze dat
pas doen nadat het debat tussen de
overheden was afgerond. Binnen
verschillende VN-fora gaat het er
vandaag nog steeds zo aan toe.
Bovendien konden vaak alleen
organisaties met financiële middelen
aan deze fora deelnemen. In de
praktijk betekent dit dat het vaak
niet-gouvernementele organisaties
(ngo‘s) zijn die het maatschappelijk
middenveld in dergelijke situaties
vertegenwoordigen, in plaats van
sociale bewegingen die mensen

United Nations Photo

rechtstreeks vertegenwoordigen als
rechtenhouders. Sociale bewegingen
hebben de VN er echter toe
aangezet haar manier van werken te
veranderen en de rechtenhouders op
een zinvollere manier bij het debat
te betrekken. In sommige gevallen
zijn deze inspanningen succesvol
geweest, mede omdat sinds de jaren
negentig de druk wordt opgevoerd
om het VN-systeem open te stellen
voor andere spelers, en niet enkel
overheden.
Een voorbeeld waar dergelijke
pogingen succesvol waren is het
comité voor Wereldvoedselzekerheid
(CFS), het belangrijkste VN-forum
om voedselgerelateerde kwesties

te bespreken. In het CFS nemen
sociale bewegingen, organisaties
van
inheemse
volkeren
en
organisaties uit het maatschappelijke
middenveld deel aan discussies
en onderhandelingen, op gelijke
voet met overheden. Ze beschikken
over hun eigen mechanisme voor
het maatschappelijke middenveld,
waarbinnen ze zich op een autonome
manier organiseren. Dit mechanisme
omvat alle verschillende groepen van
kleinschalige voedselproducenten.
Ngo‘s nemen deel als één groep zodat
sociale bewegingen en inheemse
volkeren deelnemen op een manier
die in verhouding staat tot hun belang
voor voedselystemen. De autonome
organisatie en deelname van het

65

maatschappelijke middenveld zijn
verankerd in de regels van de CFS. Het
CFS stelt echter ook duidelijk dat het
uiteindelijke besluit genomen wordt
door de staten, en dat met goede
reden: op die manier is het duidelijk
dat staten verantwoordelijk zijn voor
de besluiten die ze nemen. Omwille
van de innovatieve opzet beschrijft het
CFS zichzelf als de meest inclusieve
intergouvernementele ruimte in de
context van voedselzekerheid en
voeding.2
2 Het hervormingsdocument van de CFS stelt
dat de CFS „het belangrijkste inclusieve, internationale en intergouvernementele platform is voor
een breed scala van betrokken stakeholders, om
op een gecoördineerde manier samen te werken
ter ondersteuning van nationale processen om

DEELNAME VAN KLEINSCHALIGE
VOEDSELPRODUCENTEN EN
GEMARGINALISEERDE GROEPEN
AAN HET BELEID MET BETREKKING
TOT GRONDBEZIT
In de afgelopen tien jaar heeft
het CFS verschillende belangrijke
documenten met normen aangaande
voedselkwesties uitgebracht. Veel van
deze documenten bevatten eveneens
bepalingen
over
participatie.
Een voorbeeld hiervan zijn de
vrijwillige richtsnoeren voor een
verantwoord beheer van grondbezit,
visgronden en bossen, een belangrijk
referentiedocument over het beheer
van natuurlijke hulpbronnen. Deze
richtlijnen zijn stevig verankerd
in mensenrechten en waren het
eerste belangrijke document dat
onderhandeld werd met brede
deelname van organisaties van
kleinschalige voedselproducenten.
Ze
bevatten
richtlijnen
voor
staten over hoe ze hun natuurlijke
rijkdommen kunnen beheren, en
stellen uitdrukkelijk dat hierbij in
het bijzonder aandacht moet uitgaan
naar gemarginaliseerde groepen en
gemeenschappen.
De
Beheersrichtlijnen
bevatten
verschillende
bepalingen
die
oproepen tot de daadwerkelijke
deelname van getroffen groepen,
een einde te maken aan honger, en voedselzekerheid en voedzaam voedsel te garanderen
voor iedereen.“ Zie: Committee on World Food
Security, Reform of the Committee on World
Food Security. Final Version (Document No.
CFS:2009/2 Rev.2. 35th Session), Rome, 14, 15
en 17 oktober 2009, beschikbaar op: http://www.
fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf

in het bijzonder gemarginaliseerde
segmenten van de maatschappij. Hun
implementatiebeginselen (hoofdstuk
3B) vereisen dat alle implementatieen
toepassingsprocessen
nietdiscriminerend,
rechtvaardig,
genderbewust,
transparant
en
verantwoordelijk zijn. Met name
paragraaf 3B6 stelt een norm vast voor
overleg en participatie in de context
van het beleid aangaande grondbezit.
Staten zijn verplicht om samen te
werken met en “de steun te zoeken
van diegenen die, omdat ze legitieme
eigendomsrechten hebben, getroffen
kunnen worden door beslissingen
voordat die worden genomen en
een antwoord te bieden op hun
bijdragen; hierbij moet rekening
worden gehouden met bestaande
onevenwichtige machtsverhoudingen
tussen verschillende partijen en
moet de actieve, vrije, betekenisvolle
en
geïnformeerde
deelname
van individuën en groepen bij
besluitvormingsprocessen worden
gewaarborgd.“
De Beheersrichtlijnen vermelden
ook expliciet deelname en overleg
als een element van verantwoord
bestuur op vlak van verschillende
cruciale domeinen. Hoofdstuk 9 van
de Richtlijnen benadrukt verder de
noodzaak van participatie en overleg
bij het beheer van land, visserij
en bossen van inheemse volkeren
en andere gemeenschappen met
traditionele eigendomssystemen. In
dit verband benadrukt paragraaf 9.9
het beginsel van vrije, voorafgaande
en geïnformeerde toestemming voor
inheemse volkeren.
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Participatie is ook essentieel
bij de implementatie van de
Beheersrichtlijnen, evenals bij het
toezicht op de implementatie ervan.
De richtlijnen roepen staten op om
multi-actorplatformen op te zetten3.
Dit heeft de mogelijkheid gecreëerd
om
de
Beheersrichtlijnen
te
gebruiken om te ijveren voor een
meer participatief en democratisch
bestuur op landsniveau. Een risico
is echter dat machtige spelers zoals
bedrijven of grote landeigenaren
dergelijke ruimtes gebruiken om hun
gevestigde belangen te bevorderen.
Dit herinnert ons aan de gevaren van
multi-stakeholderisme, waarbij men
pretendeert dat alle spelers op gelijke
voet zouden moeten deelnemen,
zonder rekening te houden met
het bestaan van onevenwichtige
machtsverhoudingen (zie artikel 2
door Nora McKeon in dit magazine).
ENKELE LESSEN UIT DE PRAKTIJK
Sinds de goedkeuring van de
Beheersrichtlijnen in 2012 werden
in verschillende landen processen
ontwikkeld om multi-actorplatformen
op te zetten voor een beleidsdialoog
over beheerskwesties. Organisaties
van kleinschalige voedselproducenten
3 Paragraaf 26.2 roept staten op om
„multi-stakeholderplatformen en -kaders op te
zetten op lokaal, nationaal en regionaal niveau,
of dergelijke bestaande platformen en kaders te
gebruiken om samen te werken bij de implementatie van deze richtlijnen; de implementatie
te bewaken en te evalueren [...]; en om de impact
te evalueren op een verbeterd beheer van
grond, visserij en bossen en op verbetering van
voedselzekerheid en de geleidelijke verwezenlijking van het recht op voldoende voedsel [...], en
duurzame ontwikkeling“

en het maatschappelijke middenveld
hebben aan verschillende van die
platformen deelgenomen. Een analyse
van enkele van deze ervaringen
heeft aangetoond dat ruimtes voor
beleidsdialoog inderdaad kunnen
bijdragen aan meer participatieve
en democratische besluitvorming
met betrekking tot het beheer van
Door
dergelijke
grondrechten.4
ruimtes te creëren kan men interacties
tot stand brengen en/of versterken
tussen
overheidsinstanties
op
verschillende niveaus en diegenen
die het meest getroffen worden door
onzekerheid over grondbezit. Multiactorplatformen of dialoogruimten
kunnen een ruimte bieden voor de
uitwisseling van informatie, debat,
de analyse van uitdagingen en het
vastleggen van prioriteiten, juridische
en beleidshervormingen, evenals
toezicht en verantwoording. Concrete
resultaten - bijvoorbeeld in de vorm
van nieuw beleid en wetten die cruciale
kwesties aanpakken of conflicten
oplossen - wijzen in verschillende
van de genoemde voorbeelden op
het potentieel om beter beheer van
grondbezit te ondersteunen.
Het creëren en/of bestaan van
ruimtes
of
platformen
voor
beleidsdialoog op zich leidt echter
niet automatisch tot een inclusief,
rechtvaardig,
transparant
en
4 Dit onderdeel is gebaseerd op een analyse
van multi-actor beheersplatformen met betrekking tot grondrechten, gericht op ervaringen in
Mali, Senegal, Sierra Leone, Argentinië en Uruguay. Zie: Philip Seufert (2017). Policy dialogue
spaces and multi-actor platforms in the context
of tenure governance. A civil society perspective
on experiences and criteria to advance human
rights-based governance of tenure. Working
Paper. Beschikbaar op: link toevoegen

verantwoord proces, noch levert
het resultaten op die zijn gericht
op de rechten en behoeften van de
meest gemarginaliseerde groepen,
zoals bepaald in de Richtlijnen.
Om
dergelijke
resultaten
te
bereiken, moeten deze ruimtes voor
beleidsdialoog aan bepaalde criteria/
parameters voldoen. Wat volgt zijn
enkele cruciale vragen gericht op
elementen die zorgvuldig moeten
worden overwogen als men wilt
dat dergelijke ruimtes helpen om
de rechten van gemarginaliseerde
groepen te bevorderen. Wanneer
deze algemene vragen in overweging
worden genomen, dient ment
rekening te houden met de specifieke
nationale/lokale/regionale context.
De eerste cruciale vraag is
wie deelneemt aan de ruimtes
voor beleidsdialoog, en onder
welke voorwaarden. Het moet
duidelijk zijn dat de deelname van
vertegenwoordigers van de meest
gemarginaliseerde
groepen
en
diegenen die het meest worden
getroffen door de onzekerheid met
betrekking tot grondrechten, een
belangrijk onderdeel van een op
mensenrechten gebaseerd beheer
vormt. Er dient bijzondere aandacht
uit te gaan naar de passende
vertegenwoordiging en deelname
van de voornoemde groepen,
waarbij
hun
organisatievormen
en wijzen om standpunten te
bepalen worden gerespecteerd.
Algemene verwijzingen naar het
„maatschappelijk
middenveld“
mogen er niet toe leiden dat het
verschil tussen bijvoorbeeld sociale
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bewegingen en NGO‘s, en bijgevolg
hun legitimiteit, onzichtbaar wordt.
In deze context is het ook van cruciaal
belang om de rollen van verschillende
spelers duidelijk te omschrijven.
Het
mensenrechtenkader
maakt
een
onderscheid
tussen
overheidsinstanties
(plichtendragers),
organisaties
van rechtenhouders (zoals sociale
bewegingen, basisgroepen, inheemse
volkeren enz.) en derde partijen,
zoals de academische wereld, de
privésector, internationale ngo‘s,
VN-agentschappen,
religieuze
instellingen. Teneinde te voorkomen
dat
multi-actorplatformen
door
machtige spelers worden gekaapt, is
het uiterst belangrijk om de rollen van
verschillende actoren vast te leggen.
Vooral indien de ondernemingssector
aan dergelijke ruimtes deelneemt.
Een tweede belangrijke vraag verwijst
naar hoe ruimtes voor beleidsdialoog
zijn opgezet. Uit ervaringen in het
verleden blijkt dat het proces erg
belangrijk is en dat de resultaten
van multi-actorplatformen bijzonder
zinvol waren voor kleinschalige
voedselproducenten wanneer deze
een leidende rol konden vervullen
bij het opzetten ervan. Met andere
woorden,
dergelijke
platformen
hebben veel meer kans om de rechten
en belangen van gemarginaliseerde
groepen te dienen als ze met druk
van onderuit worden opgezet. Topdownbenaderingen brengen het risico
met zich mee dat men niet focust op
dringende zaken. De mogelijkheid voor
organisaties uit het maatschappelijke
middenveld om zich zelfstandig te

organiseren, zelf te beslissen wie de
verschillende deelnemers aan het
platform vertegenwoordigt en om
betrokken te zijn bij het vastleggen
van de te bespreken onderwerpen
zijn in deze context even belangrijke
vraagstukken.
Dit brengt ons bij een derde cruciaal
aspect, namelijk de vraag wat er
daadwerkelijk wordt besproken
in een dialoogplatform. Om op
mensenrechten gebaseerd beheer
van grondrechten te bevorderen,
moeten ruimten voor beleidsdialoog
gericht zijn op resultaten die
ten goede komen aan de meest
gemarginaliseerde groepen en zij
die het meest getroffen worden
door onzekerheid over grondrechten
en
mensenrechtenschendingen.
Hiertoe dient bij het vaststellen
van de prioriteiten rekening te
worden gehouden met de zaken
die voor deze groepen een prioriteit
vormen. Eerdere ervaringen hebben
aangetoond dat een belangrijke
factor om ruimten en platformen voor
beleidsdialoog succesvol te maken,
erin bestaat te zorgen dat het overleg
en de activiteiten worden gekoppeld
aan de omstandigheden en behoeften
van gemeenschappen en mensen op
het terrein.

Uit eerdere ervaringen met multiactorplatformen in de context van
het beheer van grondrechten blijkt
verder dat dergelijke ruimtes het
potentieel hebben om besluitvorming
democratischer te maken. Dergelijke
resultaten zijn echter niet automatisch.
Er is een goede organisatie en
strategische benaderingen nodig om
ervoor te zorgen dat ze werken voor
gemarginaliseerde groepen. Zoals
we eerder zagen zijn procedures
belangrijk, maar democratie gaat
ook over sociale rechtvaardigheid
en het aanpakken van structurele
discriminatie.
Mensenrechten
vormen een sterke basis om
vooruitgang te boeken op dit vlak. Er
bestaan duidelijk risico‘s, maar er
zijn ook grote kansen bij het streven
naar meer dynamische interactie
tussen overheid en samenleving. De
huidige tendens naar autoritarisme
in verschillende landen over de hele
wereld zou ons niet bang moeten
maken, maar ons moed moeten
geven om emancipatoire voorstellen
te durven doen.
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12. De klimaatcrisis en de strijd tegen de invloed van de fossielebrandstofindustrie: wat we kunnen leren van de antitabakbeweging
Myriam douo, campagnemedewerkster bij Friends of the Earth Europe

De Kaderovereenkomst van de
Wereldgezondheidsorganisatie voor
de bestrijding van tabaksgebruik
(Framework Convention on Tobacco
Control - FCTC) bevat baanbrekende
maatregelen die de invloed van
lobbygroepen op de publieke
besluitvorming moeten inperken.
Het is nuttig om de toepassing
van die maatregelen te evalueren
en ze uit te breiden naar andere
maatschappelijke
uitdagingen,
zoals de klimaatcrisis.
DE NOODZAAK OM HET FENOMEEN
“CORPORATE CAPTURE”
TE BESTRIJDEN
Friends of the Earth Europe ijvert al
jaren voor meer transparantie en
strengere ethische regels, zowel op
nationaal als op Europees niveau. Na
meer dan tien jaar vechten voor meer
transparantie en na de invoering
van een transparantieregister op
Europees niveau, blijkt duidelijk dat
de grenzen van wat niet-bindende
regels kunnen opleveren zijn bereikt.
Binnen de Europese Unie worden de
transparantieregels namelijk enkel
op vrijwillige basis toegepast. Het

juridische document dat voorziet in
een transparantieregister is eigenlijk
een interinstitutioneel akkoord tussen
de Europese Commissie, de Europese
Raad en het Europees Parlement.
De andere betrokken partijen - alle
actoren die in Brussel actief zijn,
waaronder ook lobbygroepen - maken
geen deel uit van het akkoord. Dat wil
zeggen dat lobbyisten niet verplicht
zijn zich in het register in te schrijven.
Lobbyisten die zich wel inschrijven
in het register hebben enkel als
voordeel dat ze een afspraak kunnen
maken met de EU-commissarissen,
hun kabinetten en de directeurengeneraal van de Commissie en dat
ze een badge krijgen waarmee ze
toegang hebben tot de gebouwen van
het Europees Parlement. Ze kunnen
echter geen sanctie krijgen als ze zich
niet registreren. We merken vaak dat
de verklaringen van lobbyisten niet
helemaal correct zijn (ontbrekende
gegevens, de bedragen die ze zeggen
uitgegeven te hebben aan lobbywerk
zijn veel te laag enz.) en dat heel wat
actoren die actief zijn in Brussel niet
in het register voorkomen. Tot slot
vormt ook het gebrek aan middelen
om die registratie te controleren een
probleem.
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Om die redenen willen we een stap
verder gaan. We willen de macht
van de lobbyisten in Brussel en
elders systematisch analyseren
en hun invloed sterk inperken. Een
goede analyse moet het debat weer
op de lobbypraktijken richten. We
moeten het hebben over het politieke
karakter van het lobbyen zelf, en
niet over de technische kwesties. In
de kleine wereld van de Europese
politiek (European Bubble) wordt
het als normaal beschouwd dat
lobbyisten of bedrijven op een of
andere manier invloed uitoefenen
op de besluitvorming. Vaak wordt die
invloed ook als “noodzakelijk voor het
democratische debat” voorgesteld,
zelfs door middenveldorganisaties.
We mogen echter niet vergeten dat
bedrijven eerst en vooral winst willen
maken. Hun beïnvloedingspogingen
hebben dus één belangrijk doel: de
winst veilig stellen. Zelfs al moet dat
ten koste gaan van het algemeen
belang.
We hebben die greep van de industrie
op de besluitvorming (corporate
capture in het Engels) bestudeerd.
De resultaten van die studie zijn te

lezen in een publicatie1 van 2018
waarin we aantonen dat de industrie
verschillende politieke processen op
Europees en nationaal niveau heeft
aangestuurd.

Artikel 5.3 van de
Kaderovereenkomst van de
Wereldgezondheidsorganisatie voor
de bestrijding van tabaksgebruik
(FCTC)

De resultaten van het onderzoek
hebben ons doen inzien dat het niet
alleen nodig is om te ijveren voor
strengere regels, maar dat we ook
moeten focussen op concrete politieke
thema’s en de impact van bedrijven
op die thema’s moeten analyseren.
Aangezien wij als organisatie ijveren
voor klimaatrechtvaardigheid, leek
het ons logisch om klimaat als eerste
thema te kiezen en de invloed van
de fossielebrandstofindustrie op het
klimaatbeleid te onderzoeken.

Door Anca Toma Friedlaender en
Filippa Di Termini, Smoke Free
Partnership.

We gingen op zoek naar werkbare
oplossingen en kwamen terecht bij
de baanbrekende maatregelen van
de
Wereldgezondheidsorganisatie,
en meer bepaald bij artikel 5.3 van
de Kaderovereenkomst voor de
bestrijding van tabaksgebruik.

Wat zegt artikel 5.3 van de
Kaderovereenkomst
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie voor
de bestrijding van tabaksgebruik
(FCTC)?
Tabak doodt wereldwijd jaarlijks 7
miljoen mensen, waaronder 700.000
EU-burgers. Daarom worden er zowel
op nationaal als internationaal niveau
inspanningen gedaan om het aantal
rokers terug te dringen. De FCTC
is een internationaal verdrag dat
in 2003 werd opgesteld en door de
Europese Unie en alle lidstaten werd
geratificeerd. De ondertekenaars van
de FCTC moeten de verschillende
bepalingen
van
het
verdrag
naleven, waaronder artikel 5.3.

Dat artikel heeft als doel de
gezondheid van de burgers te
beschermen en bepaaltdat de
overheden een gezondheidsbeleid
moeten voeren zonder zich te laten
beïnvloeden door de tabaksindustrie:
“Bij de vaststelling en uitvoering van
hun volksgezondheidsbeleid inzake
tabaksbestrijding, nemen de Partijen
in overeenstemming met het nationaal
recht maatregelen om dit beleid te
beschermen tegen commerciële en
andere gevestigde belangen van de
tabaksindustrie.”
Artikel 5.3 wordt beschouwd als een
van de belangrijkste bepalingen van
de conventie2 en heeft een belangrijke
rol gespeeld in de strijd tegen
tabak. Het artikel zou bovendien als
voorbeeld kunnen dienen voor andere
domeinen
waarin
commerciële
belangen botsen met het algemeen
belang.
Toch wordt dit artikel niet altijd goed
toegepast. Het is zelfs “onvolledig”3 en
wordt in de verschillende lidstaten op
verschillende manieren uitgevoerd.4
Het is interessant om daar lessen uit
te trekken.
2 Bertollini R., Ribeiro S., Mauer-Stender K.,
Galea G., (2016); World Health Organization. The
WHO Framework Convention on Tobacco Control:
an overview (2015), beschikbaar op: www.who.
int/fctc/WHO_FCTC_summary_January2015_EN.pdf?ua=1, geraadpleegd op 28 augustus 2019.
3 Hawkins B. and Holden C. (2018), ‘European Union implementation of Article 5.3 of the
Framework Convention on Tobacco Control’,
Global Health, 2018, 14(79), pp. 1-25.
4 Implementation of measures to prevent and
address tobacco industry interference in policy European status. Smoke Free Partnership, 2017
https://smokefreepartnership.eu/position-papers-briefings-reports/5-3-eu-implementation

1 Alter-EU, (2018), “Corporate capture in Europe - When big business dominates policy-making and threatens our rights”.
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Wat we hebben geleerd van de
toepassing van artikel 5.3
van de FCTC
De richtlijnen voor de toepassing van
artikel 5.3 zeggen onder andere dat de
verschillende partijen enkel contact
mogen hebben met de tabaksindustrie
wanneer dat noodzakelijk is en dat
ze zich daarbij moeten beperken
tot strikt noodzakelijke interacties.5
Ondanks het bestaan van artikel
5.3 is het dus niet mogelijk om de
tabaksindustrie volledig uit te sluiten
van het politieke overleg inzake
tabaksproducten.
En
aangezien
er geen Europese regels bestaan
die de aanbevelingen duidelijker
definiëren (bijvoorbeeld wat betreft
de “strikt noodzakelijke” contacten),
wordt artikel 5.3 op verschillende
manieren toegepast. Dat werd
duidelijk tijdens de herziening van de
richtlijn betreffende tabaksproducten
van 20146, die de samenstelling,
de etikettering en de verkoop van
tabaksproducten reglementeert. Nog
nooit in de geschiedenis van de EU
was een richtlijn zo vaak het doelwit
geweest van lobbyisten.7
5 Richtlijnen voor de toepassing van artikel 5.3
van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van
het tabaksgebruik bij de bescherming van het
volksgezondheidsbeleid met betrekking tot
tabaksbeheersing tegen commerciële en andere
gevestigde belangen van de tabaksindustrie,
WHO, 2008, https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/article_5_3_fr.pdf?ua=1 (geraadpleegd
op 6 september 2019).
6 Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014.
7 Costa H., Gilmore A. B., Peeters S., McKee
M., Stuckler D. (2014), “Quantifying the influence of the tobacco industry on EU governance:
automated content analysis of the EU Tobacco
Products Directive”, Tob. Control, 23, pp. 473-478.

De richtlijnen geven aan dat
transparantie de beste manier is om
het gezondheidsbeleid te beschermen
tegen de invloed van de industrie.
Als er interacties nodig zijn met de
tabaksindustrie, moeten de partijen
ervoor zorgen dat die op een transparante
manier plaatsvinden. De interacties
moeten zich dus zo veel mogelijk in de
openbaarheid afspelen, bijvoorbeeld
tijdens
openbare
hoorzittingen.
Ook openbare adviezen of de ter
beschikking stelling van documenten
betreffende de interacties zorgen voor
meer transparantie. Volgens sommigen
werd artikel 5.3 niet goed toegepast
tijdens het overleg/de goedkeuring
van de richtlijn in 2014. In die periode
werden
namelijk
verschillende
vergaderingen met de tabakslobby niet
openbaar gemaakt.8 Daarom werden er
ombudspersonen aangesteld die een brug
slaan tussen de instellingen en de leden
van het maatschappelijk middenveld. Zij
kunnen erop toezien dat de beginselen
van goed bestuur worden gerespecteerd
en dat de belangenconflicten tussen de
tabaksindustrie en de volksgezondheid
zo veel mogelijk worden beperkt. Na
een klacht van de ngo Corporate Europe
Observatory (CEO) heeft de Europese
ombudspersoon in 2016 geoordeeld dat
artikel 5.3 onvoldoende werd toegepast op
het niveau van de Commissie, behalve bij
het departement gezondheid.9
8 Bertollini R., Ribeiro S., Mauer-Stender K.,
Galea G., (2016), ibidem.; Peeters S., Costa H.,
Stuckler D., McKee M., Gilmore A. G. (2016), “The
revision of the 2014 European Tobacco products
directive: an analysis of the tobacco industry’s
attempt to ‘break the health silo’”, Tob Control,
25, pp. 108-117.
9 Decision concerning the European Commission’s compliance with the Tobacco Control
Convention (852/2014/LP), European Ombuds-
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DE STRIJD TEGEN DE TABAKSLOBBY:
EEN BRON VAN INSPIRATIE
Bij
artikel
5.3
van
de
Kaderovereenkomst van de WHO
inzake de bestrijding van het
tabaksgebruik hoort ook een reeks
richtlijnen die de toepassing van
het artikel verduidelijken. Een heel
aantal maatregelen geven aan hoe
de beleidsmakers zo goed mogelijk
beschermd kunnen worden tegen de
tabakslobby.
Het document is een bron van
inspiratie voor iedereen die op zoek
is naar strategieën om de invloed van
de industrie in te perken. Het lijkt ons
dus van groot belang dat dergelijke
drastische maatregelen ook worden
toegepast op de besluitvorming rond
energie en klimaat.
We bevinden ons namelijk in een
klimaatcrisis waar de grote bedrijven,
en dan voornamelijk de gas-, olieen steenkoolindustrie, rechtstreeks
verantwoordelijk voor zijn.
De
lobbyisten
die
de
fossielebrandstofindustrie
vertegenwoordigen,
hebben
de
voorbije decennia geprobeerd om
de wetenschap te ondermijnen en
om klimaatacties uit te stellen, af te
zwakken en te saboteren, enkel en
alleen om hun eigen winsten veilig
te stellen. De lobbystrategieën van
die bedrijven zijn jammer genoeg erg
doeltreffend.10
man, 2016 https://www.ombudsman.europa.eu/
en/decision/en/73774
10 Een voorbeeld uit Frankrijk: https://www.

Fossil Free Politics

We mogen niet langer tolereren
dat de fossielebrandstofindustrie
de (in)actie van onze regeringen
bepaalt op vlak van klimaat en onze
democratische processen negeert.
Daarom hebben we besloten ons te
laten inspireren door de maatregelen
van de WHO. We hebben de regels
in kwestie aangepast aan deze
specifieke industrie en aan de
Europese context. Een jaar lang
hebben we daarover overlegd met
onze bondgenoten uit de beweging
voor klimaatrechtvaardigheid. Hierbij
stellen we steeds de meest getroffen
gemeenschappen centraal en eisen
we van de verantwoordelijken voor
deze klimaatcrisis om verantwoording
af te leggen.
amisdelaterre.org/Decryptage-comment-leslobbies-ont-detricote-la-loi-Hulot-via-le-Conseild-Etat.html

We vragen een beschermende
barrière tussen de lobbyisten van
de fossielebrandstofindustrie en de
beleidsmakers die oplossingen voor
de klimaatcrisis moeten vinden.
Onze eisen zijn onderverdeeld in vier
pijlers:
1. Ontmoetingen met lobbyisten
van de fossielebrandstofindustrie
verbieden: we vragen een verbod
op ontmoetingen met lobbyisten
van de fossielebrandstofindustrie
en met individuen of organisaties
die hun belangen verdedigen,
zoals
consultancybureaus,
advocatenbureaus,
denktanks
en pr-bureaus. Contacten met
de
fossielebrandstofindustrie
mogen enkel plaatsvinden als
ze de overheden helpen om de
industrie op een doeltreffende
manier
te
reguleren
en
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een
rechtvaardige
transitie
versnellen. Als er ontmoetingen
plaatsvinden, moeten die door de
overheid worden georganiseerd
en op een transparante manier
verlopen. Ofwel vindt er een
openbare hoorzitting plaats, ofwel
wordt de ontmoeting openlijk
aangekondigd
en
vergezeld
van een openbaar verslag.
We vragen eveneens dat de
fossielebrandstofindustrie wordt
uitgesloten van expertengroepen
en
onderzoeksorganen.
Ook
werknemers
van
de
f o s s i e l e b ra n d s t o f i n d u s t r i e
die
in
eigen
naam
optreden, zijn niet welkom.
2. Een
bescherming
tegen
particuliere
belangen:
we
willen paal en perk stellen
aan belangenconflicten en de

draaideurpolitiek (of revolving
doors, het fenomeen waarbij een
politicus/ambtenaar die bevoegd
is voor een bepaald domein
overstapt naar de privésector om
er te werken in hetzelfde domein
en omgekeerd) en een verbod
invoeren op nevenactiviteiten
en plaatsing van personeel. Wij
eisen eveneens dat contracten
met
consultancybureaus
die over klanten uit de
f o s s i e l e b ra n d s t o f i n d u s t r i e
beschikken worden verbroken.

bijvoorbeeld geen toespraak
houden waarmee ze dergelijke
evenementen
legitimeren.
Deze
eis
heeft
eveneens
betrekking
op
giften
aan
kandidaten of politieke partijen.
Wij vragen tot slot ook aan onze
Europese, nationale en lokale
verkozenen om op vrijwillige basis
geen ontmoetingen te organiseren
met vertegenwoordigers van de
fossielebrandstofindustrie.

Samen kunnen we ervoor zorgen
dat de toxische invloed van de
fossielebrandstofindustrie op onze
beleidsmakers wordt ingeperkt.
We moeten kunnen rekenen op een
democratisch proces dat leidt tot
klimaatactie die prioriteit geeft aan
het welzijn van volkeren in plaats van
de winst van bedrijven.
Meer informatie op:
www.fossilfreepolitics.eu

3. De
industrie
mag
geen
voorkeursbehandeling
meer
krijgen: wij eisen dat de
fossielebrandstofindustrie niet
langer deel mag uitmaken van
internationale delegaties of mag
deelnemen aan diplomatieke
missies. Wij eisen ook dat
alle overheidssubsidies aan
de
fossielebrandstofindustrie
worden
stopgezet.
4. Geen
partnerschappen
met
de
fossielebrandstofindustrie:
wij eisen dat de overheden
alle
partnerschappen
met
en elke sponsoring van de
f o s s i e l e b ra n d s t o f i n d u s t r i e
weigeren. Deze
eis
heeft
ook
betrekking
op
de
talrijke
evenementen
die
worden gesponsord door de
f o s s i e l e b ra n d s t o f i n d u s t r i e
en
waar
de
Europese
commissarissen
graag
aan
deelnemen. De commissarissen
mogen wel nog in eigen naam
aanwezig zijn, maar ze mogen

Corporate Europe Observatory
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13. Mensenrechten tegen de greep van ondernemingen
over onze voedselsystemen
Door Manuel Eggen, mederwerker onderzoek en beleid bij FIAN Belgium

Bedrijven
hebben
onze
voedselsystemen in hun greep.
Om daar iets aan te doen, moeten
we
dringend
mensenrechten
boven
privébelangen
plaatsen.
De mensenrechten instrumenten
beschrijven de verplichtingen van
Staten en de noodzaak om bedrijven
te reguleren. Het is tijd om hun
toepassing af te dwingen!

Steeds talrijker zijn de stemmen
die in deze situatie een revolutie
van het voedselsysteem1 eisen.
Maar de agrobusiness heeft ons
voedsel in haar greep en beïnvloedt
het openbaar bestuur, waardoor
commerciële belangen de overhand
krijgen op het algemeen belang2. In
deze context is het dringend nodig om
mensenrechten boven privébelangen
te plaatsen.

AGROBUSINESS
EN MENSENRECHTEN

EEN AANPAK GEBASEERD OP DE
MENSENRECHTEN

Sedert het einde van de tweede
wereldoorlog kent het industriële
model
voor
landbouw
en
voedselproductie een voortdurende
expansie. Die gaat gepaard met
een zware impact op het milieu
en met talrijke inbreuken op
mensenrechten: voedselcrisissen en
voedselrellen, wereldwijde epidemie
van obesitas, landroof, verlies
van controle over grondstoffen,
vervuiling
door
pesticiden,
onwaardige arbeidsomstandigheden
en
dwangarbeid
in
sommige
industriële plantages, uitputting van
watervoorraden, afbraak van de
biodiversiteit, biopiraterij ...

Een aanpak gebaseerd op de
mensenrechten zet fundamentele
rechten centraal in de programma’s
en het beleid voor menselijke
ontwikkeling3. De basis van deze
aanpak is het internationaal erkende
kader van mensenrechten en de
1 Zie de recente alarmkreten van de VN «
Last call for a food systems revolution »,UNEP,
19 juli 2019. Beschikbaar op : https://www.
unenvironment.org/news-and-stories/story/
last-call-food-systems-revolution
2 IPES-Food (2017). Too big to feed: Exploring
the impacts of mega-mergers, concentration,
concentration of power in the agri-food sector.
3 Voorstelling van de aanpak gebaseerd op
mensenrechten in: : FIAN (2012), « L’approche
basée sur les droits humains et la Charte
internationale des droits de l’Homme », Manuel
pédagogique, pp. 23-31.
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verplichtingen voor staten die eruit
voortvloeien.
Verschillende instrumenten van de
VN preciseren de verplichtingen van
staten en de verantwoordelijkheden
van bedrijven in het kader
van hun activiteiten. De « VNrichtlijnen inzake Bedrijven en
Mensenrechten »4 werden in 2011
door de Mensenrechtenraad van
de Verenigde Naties goedgekeurd.
Deze tekst werd opgesteld door de
Speciale Vertegenwoordiger van de
Secretaris-Generaal, John Ruggie,
na verscheidene jaren overleg.
De principes zijn in drie woorden
samen te vatten: « beschermen,
respecteren
en
herstellen
».
Het eerste principe gaat over de
verplichtingen van de staten, het
tweede over de verantwoordelijkheid
van bedrijven en het laatste over
het recht op schadeloosstelling van
slachtoffers. De hele uitwerking
van deze principes werd helaas
sterk beïnvloed door de privésector.
Talrijke vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld,
waaronder FIAN, wezen op de
lacunes in de tekst. De voornaamste
kritiek op de principes is het feit
4

Resolutie 17/4 van 16 juni 2011.

dat ze vooral steunen op vrijwillige
actie
van
de
bedrijfswereld,
eerder dan op bindende nationale
en
internationale
regelgeving5.
Om aan die lacunes iets te doen,
creëerde de Mensenrechtenraad
in 2014 een intergouvernementele
werkgroep die als mandaat kreeg
« een internationaal en juridisch
bindend instrument uit te werken»6.
Het middenveld, waaronder FIAN,
kwam massaal in beweging voor
de goedkeuring van een ambitieus
verdrag. Maar veel regeringen,
vooral van rijke landen, werken de
totstandkoming eerder tegen7.
Recenter, in 2017, formuleerde het
Comité voor economische, sociale
en culturele rechten (CESCR)
een
Algemeen
Commentaar8
(General Comment No. 24) over
de
verplichtingen
van
staten
onder het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en
culturele rechten in de context
van de activiteiten van bedrijven9.
Dit Algemeen Commentaar geeft
5 Zie de verklaring van FIAN en andere organisaties aan het adres van de Mensenrechtenraad
bij de goedkeuring van de Leidende Principes:
https://www.fian.be/Les-Principes-Directeursde-Ruggie-ne-sont-pas-adequats-pour-faireface-aux?lang=fr
6 ResolutieA/HRC/RES/26/9.
7 Voor meer info over het verdrag en de
thema’s, zie H. Flachet, « Bedrijven en mensenrechten: naar het einde van de straffeloosheid
met een bindend verdrag ! », FIAN Belgium,
2018.
8 De algemene waarnemingen van VN-instanties die werken rond mensenrechten zijn
erkende interpretaties van rechten en verplichtingen die uit mensenrechtenverdragen
voortvloeien.
9 E/C.12/GC/24.

een gedetailleerd overzicht van de
verplichtingen die staten hebben
om de economische, sociale en
culturele rechten te respecteren, ze
te beschermen en ze in de praktijk te
brengen. Ze bevat ook de implicaties
hiervan voor de regulering van
bedrijven (lees hierover meer in de
volgende sectie van dit artikel).
De tekst legt ook de nadruk op de
extraterritoriale verplichtingen van
de staten. Dat wil zeggen dat staten
de verantwoordelijkheid hebben om
te voorkomen dat mensenrechten
geschonden worden door bedrijven
waarover ze controle hebben of die
op hun grondgebied gedomicilieerd
zijn, maar actief zijn in derde landen.
Het algemeen commentaar versterkt
eerdere juridische instrumenten
die betrekking hebben op de
verantwoordelijkheid van bedrijven
met betrekking tot het recht op voedsel,
en dan in het bijzonder General
Comment No. 12 van het CESCR over
het recht op voldoende voeding10, of
de « vrijwillige richtlijnen voor de
geleidelijke verwezenlijking van recht
op voldoende voedsel in de context
van nationale voedselzekerheid», in
2004 aangenomen door de staten
van het Comité voor Mondiale
Voedselzekerheid.
Sedert 2000 hebben trouwens
drie
opeenvolgende
Speciale
VN-Rapporteurs voor recht op
voedsel gewerkt aan een lange
lijst aanbevelingen over de impact
van activiteiten van bedrijven in de
landbouw- en voedingssector, en dat
10

E/C.12/1999/5
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in heel diverse domeinen: landroof11,
pesticiden12, de agrovoedingssector
en de bevoorradingsketens13, voeding
en publiciteit14, enz. Sommige
aanbevelingen worden verderop
gedetailleerd.
Ten slotte is er de recente
goedkeuring, in december 2018, van
de VN-verklaring voor de rechten
van boeren, boerinnen en andere op
het platteland werkzame personen15.
De verklaring versterkt de rechten
van boeren en boerinnen tegenover
misbruik van privébedrijven en erkent
hun individuele en collectieve rechten
op grond, zaden, water, gezondheid,
waardige arbeidsomstandigheden,
lonen, enz.16

11 O. De Schutter, “Access to Land and the
Right to Food”, [A/65/281] en “Large-scale land
acquisitions and leases: A set of minimum
principles and measures to address the human
rights challenge”. [A/HRC/13/33/Add.2]
12 H. Elver, « Effects of pesticides on the right
to food » [A/HRC/34/48]
13 J. Ziegler « Les sociétés transnationales
et le droit à l’alimentation », [A/58/330] ; O. De
Schutter “Agribusiness and the right to food”. [A/
HRC/13/33].
14 H. Elver, « Right to Food and Nutrition »
[A/71/282].
15 A/RES/73/165
16 Voor meer informatie: « De verklaring voor
rechten van boerinnen en boeren: terugblik op
een historisch proces », https://www.fian.be/
De-verklaring-voor-rechten-van-boerinnen-enboeren-terugblik-op-een-historisch?lang=nl

stopcorporateimpunity.org

WELKE VERPLICHTINGEN
HEBBEN STATEN?
Voor
de
VN-instanties
voor
mensenrechten
zijn
er
drie
soorten verplichtingen voor staten:
mensenrechten
respecteren,
beschermen en te realiseren.
Verplichting om te respecteren:
Dit betekent dat staten niet mogen
verhinderen dat individuen of
gemeenschappen kunnen genieten
van de mensenrechten. Als staten
de belangen van bedrijven voorrang
geven op mensenrechten, zonder dat
dit absoluut te verantwoorden is (AC

24, §12), is dat een inbreuk op deze
verplichting. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij onteigening in de context
van investeringsprojecten (AC 24, §12).
Vooral inheemse bevolkingsgroepen,
boeren en boerinnen moeten
bescherming
genieten
tegen
landroof of verlies van controle over
grondstoffen, in overeenstemming
met de VN-verklaring voor de rechten
van inheemse volkeren (RIV) en de
VN-verklaring voor de rechten van
boeren en boerinnen (RBB). Als
investeringsprojecten
overwogen
worden op gronden en in gebieden
van inheemse volkeren, dan moeten
de betrokken volkeren geconsulteerd
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worden, moet met hen samengewerkt
worden en moeten zij, in alle
vrijheid en goed geïnformeerd, hun
voorafgaande toestemming geven
(RIV, art.32, §2). Een gelijkaardige
bescherming wordt voorzien door de
verklaring voor de rechten van boeren
en boerinnen (art. 5,§2b). Voordat een
investeringsproject aanvaard wordt,
moet onder andere een rechtvaardige
en eerlijke verdeling van de winst
vastgelegd worden (RBB, art. 5,§2c)

Staten moeten elk potentieel conflict
tussen hun verplichtingen rond
mensenrechten en hun verplichtingen
die voortvloeien uit handels- of
investeringsakkoorden identificeren.
In geval van conflict, moeten zij
afzien van dergelijke akkoorden
(General Comment 24, §13). Staten
moeten ook onderzoek voeren naar
de impact op mensenrechten en
corrigerende maatregelen nemen
zodra ze potentiële conflicten of
Daarom
impact
identificeren17.
hebben
Speciale
Rapporteurs
verschillende keren de noodzaak
benadrukt om de regels van de
Wereldhandelsorganisatie aan te
passen. Deze moeten:
•

de
specificiteit
van
landbouwproducten erkennen, in
plaats van ze te beschouwen als
een handelsproduct als een ander;

•

verhinderen dat actoren in de
agrovoedingssector
misbruik
maken van hun dominante positie
en van de machtsconcentratie
in
de
bevoorradingsketens;

•

meer flexibiliteit geven aan staten
om hun lokale markten en kleine
boeren te beschermen tegen
internationale
concurrentie;

•

staten de mogelijkheid geven
om maatregelen te nemen tegen
zwaarlijvigheid en junk food, zoals
belastingen en douaneregelingen,
zonder dat dit bestraft wordt met

17 Lees hierover de « Guiding principles on
human rights impact assessments of trade and
investment agreements », A/HRC/19/59/Add.5

handelssancties18.
Verplichting om te beschermen:
De staten moeten individuen en
gemeenschappen
beschermen
wanneer derden, in het bijzonder
bedrijven,
mensenrechten
niet
respecteren. De verplichting te
beschermen staat centraal in de
strijd tegen inbreuken door bedrijven.
Ze verplicht staten om « gepaste
maatregelen te nemen om deze
inbreuken te voorkomen, en als die
zich voordoen, ze te onderzoeken, de
verantwoordelijken te straffen en ze
te herstellen via beleidsmaatregelen,
wetten, reglementering en juridische
procedures » (VN-richtlijnen, §1).
Zoals eerder vermeld, beperkt
deze verplichting zich niet tot het
nationaal territorium, maar eist ze
ook om bedrijven in het buitenland te
controleren (AC 24, §30).
De verplichting om te beschermen
houdt een positieve verplichting
in om een wettelijk kader te
scheppen dat bedrijven verplicht
om een zorgvuldigheid toe te
passen (due diligence) op gebied
van mensenrechten om inbreuken
te
identificeren,
voorkomen
en herstellen (AC 24, §14). De
uitvoering van deze plicht tot
gepaste zorgvuldigheid vormt een
belangrijk element in de debatten
over een juridisch bindend verdrag
rond bedrijven en mensenrechten.
Zo’n verdrag zou de verplichtingen
van staten moeten verduidelijken,
18 Voir : O. De Schutter, « Mission of the
Special Rapporteur to the World Trade Organization », A/HRC/10/005/Add.2 ; H. Elver, « Right to
Food and Nutrition », A/71/282.
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en gepaste zorgvuldigheid verplicht
maken voor bedrijven via nationale
wetgeving, om te verhelpen aan
de lacunes in de zelfregulering
van bedrijven. De Franse wet
rond waakzaamheidsplicht voor
ondernemingen, aangenomen in
201719, is een belangrijke stap
voorwaarts en een voorbeeld dat
andere Europese landen moeten
volgen.
De verplichting te beschermen vraagt
ook om specifieke reglementering
die « een voeding vrij van schadelijke
stoffen
»
kan
waarborgen
(AC 12, §8). Daarom moeten
« overheden en de privésector
veiligheidsnormen vastleggen voor
voedingsproducten en een aantal
beschermingsmaatregelen nemen »
(AC 12, §10). Staten zouden ook
moeten overwegen om maatregelen
te nemen « voor de preventie van
overconsumptie en onevenwichtige
voedingswijzen die ondervoeding,
zwaarlijvigheid en degeneratieve
ziekten veroorzaken » (Voluntary
Guidelines - The Right to Food, FAO,
§10.2). Het Comité voor de rechten
van kinderen eist een strenge
reglementering rond publiciteit voor
sterk bewerkte voeding en voor
de commercialisering van deze
producten, vooral als deze op kinderen
gericht zijn20. Maar Rapporteur Hilal
Elver betreurt dat, ondanks deze
duidelijke richtlijnen, ondernemingen
nog steeds hevige tegenstand bieden
19 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre.
20 Comité voor de rechten van het kind, General Comment n° 15 over het recht op gezondheid

en alleen vrijwillige engagementen
rond etikettering en publiciteit
willen aanvaarden21. Ze stelt vast dat
zelfregulerende mechanismen in de
voedingsindustrie
ondoeltreffend
zijn en dat lobby’s veel invloed
hebben. Ze beveelt dan ook aan
« dat de staten zich laten inspireren
door de Kaderovereenkomst van
de
Wereldgezondheidsorganisatie
inzake de bestrijding van het
tabaksgebruik om de voedingsen
drankenindustrie
te
reglementeren »22. (Zie artikel 12
door Myriam Douo in dit nummer).
Verplichting om te realiseren:
Staten moeten, binnen de middelen
waarover
ze
beschikken,
de
nodige maatregelen nemen om
de uitoefening van de rechten te
bevorderen en aan te moedigen
(AC 24, §23). De verklaring voor de
rechten van boeren en boerinnen,
bijvoorbeeld, legt de nadruk op
landbouwhervormingprogramma’s
om « een brede en gelijke toegang
tot grond en andere natuurlijke
grondstoffen te bevorderen (...), en om
de concentratie van en buitensporige
controle over grond te beperken (...) »
(RBB, art.17, §6). Dat betekent dat de
gronden, die nu onder de controle
van grote agro-industriële bedrijven
staan, herverdeeld moeten worden.
De staten moeten ook concrete
programma’s
toepassen
om
productie- en distributiemethodes
van voedsel te verbeteren. Daarbij
moeten
ze
vooral
aandacht
schenken aan gemarginaliseerde
21
22

[A/71/282], §72
Idem, §99, i)

en kwetsbare groepen, terwijl
ze ook moeten waken over een
duurzamer beheer en gebruik van
grondstoffen (GC 12, §25 en 28).
De verklaring voor de rechten van
boeren en boerinnen en de Speciale
Rapporteurs bevelen daarom aan
om geleidelijk over te stappen
van industriële landbouw naar
duurzamere productiemethoden, en
dan in het bijzonder agro-ecologie.
Een baanbrekend rapport over
agro-ecologische landbouw werd in
2011 door Olivier De Schutter aan
de Mensenrechtenraad voorgesteld.
In dit rapport schrijft hij: « In het
kader van de verplichting om hun
grondstoffen zoveel mogelijk te
benutten om het recht op voedsel
geleidelijk aan te realiseren, zouden
staten een beleid moeten voeren dat
de toepassing van agro-ecologische
praktijken ondersteunt »23.
CONCLUSIE
Dit artikel beschreef hoe staten het
kader van de mensenrechten kunnen
en moeten gebruiken om ons te
beschermen tegen wanpraktijken van
bedrijven, en hoe ze kunnen strijden
tegen de greep van die bedrijven
op agro-voedingssystemen. Het liet
ook zien dat normen nog in volle
ontwikkeling zijn. FIAN en andere
organisaties trachten het recht te
doen evolueren om te strijden tegen de
straffeloosheid van ondernemingen.
Dat doen we op VN-niveau met het
project voor een juridisch bindend
verdrag, of op nationaal en regionaal
23 O. De Schutter, « Agroecology and the Right
to Food », [A/HRC/16/49], §44.
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niveau met wetsontwerpen over
de
waakzaamheidsplicht. Maar
als we willen dat mensenrechten
eindelijk belangrijker worden dan
privébelangen van ondernemingen,
blijft het noodzakelijk om de
straffeloosheid van bedrijven tegen
te gaan door toegang tot rechtspraak
te garanderen en ervoor te zorgen dat
bedrijven verantwoording moeten
afleggen. Burgers moeten meer druk
uitoefenen om staten en bedrijven
te dwingen hun verplichtingen na te
komen.
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