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In België is de beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) al heel lang een prioriteit voor de ngo’s. 

Sinds 2012 tekent zich een duidelijk politiek engagement af, dat op federaal niveau geleidelijk tot 

concrete vooruitgang geleid heeft. Er werden recent een aantal koninklijke besluiten getekend 

voor de oprichting van coördinatie-, implementatie- en opvolgingsmechanismes voor de PCD. 

De Coalitie tegen de Honger (CTH) organiseerde een reeks rondetafelgesprekken en politieke 

interpellaties over de PCD, niet enkel om de belangrijkste verworvenheden te benadrukken, 

maar ook om verschillende uitdagingen op vlak van duurzame voedselzekerheid en landbouw 

in het daglicht te plaatsen. Verschillende cases van incoherent beleid werden er toegelicht. Met 

de aanbevelingen hieronder willen we in de eerste plaats voorkomen dat deze zich opnieuw 

voordoen, en tegelijk beleidsbeslissingen aanmoedigen in de richting van een betere coherentie.

Een beleidscoherentie voor  
het recht op voedsel

BELEIDSCOHERENTIE,

WAT IS DAT ?

De wet definieert de PCD als « een proces om te 
verzekeren dat de doelstellingen en resultaten van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van een regering niet 
tegengewerkt worden door het beleid van deze regering 
op andere domeinen die een impact hebben op de 
ontwikkelingslanden, en dat deze andere beleidsdomeinen 
waar mogelijk de ontwikkelingsdoelstellingen steunen ».

De implementatie van de CPD berust op drie hoekstenen : 

•    Politiek engagement op het hoogste niveau :  
Om de coherentie niet te laten afhangen van politieke 
willekeur, is het van belang deze vast te leggen in 
een juridische tekst en in politieke verklaringen op het 
hoogste beleidsniveau. In dat opzicht is de opname 
van de verplichting tot PCD in de nieuwe wet van 
19 maart 2013 over Ontwikkelingssamenwerking een 
enorme stap vooruit. Tegelijk keurde de Ministerraad 
in december 2013 de oprichting goed van een 
interministeriële conferentie over de PCD. Het 

maatschappelijk middenveld wacht vol ongeduld op de 
organisatie van deze interministeriële conferentie om 
het engagement voor de PCD op het hoogste politieke 
vlak bevestigd te zien. 

•    Doeltreffende coördinatiemechanismes : Op 
operationeel vlak dient de PCD te worden onderbouwd 
met de vereiste consultatiemechanismes tussen 
de verschillende beleidsdepartementen en met 
mechanismes om conflicten en een tekort aan 
coherentie te identificeren. Om die coördinatie te 
verzekeren nam de regering een koninklijk besluit 
aan voor de oprichting van een interdepartementale 
Commissie voor de PCD. De dynamiek van deze 
Commissie zal in grote mate afhangen van de 
stuwkracht van het DGD. Basisvereiste is hier echter 
dat haar competenties inzake de PCD versterkt worden 
en dat de juiste middelen en mensen ter beschikking 
gesteld worden, wat op dit ogenblik niet het geval is. 

•    De controle-, opvolgings- en rapportagemecha-
nismes : De controle- en opvolgingsmechanismes 
moeten ervoor zorgen dat de impact van het beleid op 
de ontwikkelingsdoelstellingen kan worden geanaly-
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seerd. Deze analyse kan tijdens de voorbereiding van 
beleidsmaatregelen worden gevoerd (ex ante) of na 
de uitvoering van de beleidsmaatregelen (ex post). De 
nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking voorziet 
een voorafgaande impactanalyse van het ontwik-
kelingsbeleid. Die zal worden toevertrouwd aan het 
Agentschap voor de administratieve vereenvoudiging 
in het kader van haar geïntegreerde impactanalyse 
van de reglementering. Tevens werd een Adviesraad 
opgericht. Deze Raad bestaat uit 8 vertegenwoordi-
gers uit et maatschappelijk middenveld en de acade-
mische wereld, met als mandaat de uitwerking van 
adviezen voor de PCD. Het staat nu al vast dat dit 
mechanisme potentieel één van de meest belangrijke 
hefbomen wordt om de eisen van het middenveld voor 
de PDC te ondersteunen. Temeer omdat een door de 
ngo-koepels gecoördineerd middelveldplatform voor 
de PCD een belangrijke bijdrage zal leveren aan het 
werk van de Raad. De CTH wil actief deelnemen aan 
dit middenveldplatform en de resultaten van de werken 
van de Adviesraad van dichtbij opvolgen. 

DE COHERENTIE TEN OPZICHTE 
VAN HET RECHT OP VOEDSEL 
EN DE FAMILIALE LANDBOUW

Ook al lijkt de verplichting tot beleidscoherentie voor 
ontwikkeling unaniem positief onthaald, een consensus 
over haar referentiekader blijkt heel wat moeilijker 
te bereiken. De ontwikkelingsindicatoren kunnen 
verschillende vormen aannemen. Daarnaast stelt zich 
de vraag welke prioriteiten voorrang te geven indien er 
conflicten ontstaan over de verschillende doelstellingen, 
zoals economische ontwikkelingsdoelstellingen tegenover 
voedselzekerheid? Zonder een ambitieus referentiekader 
dat de normenhiërarchie van de rechten van de mens 
respecteert, zou de PCD wel eens een stijloefening 
zonder enige impact kunnen worden.

Het recht op voedsel 

De CTH benadrukt dat op het vlak van voedselzekerheid, 
coherentie in de eerste plaats dient verwezen te 
worden naar het respect, de bescherming en de 
realisatie van het recht op voedsel. Als fundamenteel 
mensenrecht, dat in verschillende internationale 

verdragen is verankerd, moeten Staten dit recht 
verplicht laten gelden boven alle specifieke politieke, 
economische of commerciële belangen. Het recht op 
voedsel garandeert een minimale beschermingsdrempel 
voor individuen. Staten hebben bijgevolg de plicht dat 
recht te vrijwaren en beleid die haar in de weg staan, te 
hervormen. Tegelijk biedt die mensenrechtenbenadering 
een referentiekader met intrinsieke principes eraan 
verbonden (participatie, transparantie, non-discriminatie 
en verantwoordingsplicht), die de implementatie van de 
PCD-mechanismes kunnen kaderen en versterken (zie 
kader).

Het recht op voedsel 

Het Comité voor de economische, sociale 
en culturele rechten heeft de inhoud van het 
recht op voedsel toegelicht in haar algemene 
observatie Nr. 12 (1999). Op  complementaire 
wijze adopteerden de Staten binnen de FAO 
doelbewuste Richtlijnen op het recht op voedsel 
(2004). Hoewel niet bindend, voorziet deze tekst 
een referentiekader voor de staten over de manier 
waarop het recht op voedsel wordt gerealiseerd. 
Sinds 2000 kunnen we aan de hand van het werk 
van de speciale Rapporteur voor de Verenigde 
Naties inzake het recht op voedsel, analyses 
maken van bepaalde nationale of internationale 
beleidskeuzes op het recht op voedsel. Recent 
werden tenslotte nog enkele referentieteksten 
goedgekeurd over voedselzekerheid en het 
recht op voedsel -of worden op dit moment 
opgemaakt-  in het kader van het Comité voor 
de wereldvoedselzekerheid. Die  internationale 
teksten vormen belangrijke aanbevelingen voor 
Staten bij het nakomen van hun verplichtingen 
inzake het recht op voedsel.

De strategienota landbouw en 
voedselzekerheid 
De CTH herinnert ook aan de doelstellingen van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals duidelijk 
geformuleerd in de « strategienota voor de sector 
landbouw en voedselzekerheid ». Deze nota, die door 
het DGD werd aangenomen op basis van een brede 
consultatie van verschillende belanghebbenden, verenigd 
in het platform landbouw en voedselzekerheid, bepaalt 
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dat België zich er toe verbindt een humane, professionele 
en economisch rendabele familiale landbouw, met 
inachtneming van de beginselen van het recht op 
voedsel en van gendergelijkheid, te ondersteunen. 
De doelstellingen van de nota moeten dus dienen als 
referentie voor alle Belgische beleidsbeslissingen met 
impact op landbouw en voedselzekerheid. De CTH zal 
toezien op elke incoherentie hierin, op basis van het 
nieuwe evaluatierooster voor de implementatie van de 
strategische nota, zoals aangenomen door het Platform 
voor landbouw en voedselzekerheid eind 2013. 

DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De nodige politieke wil 

Een volksvertegenwoordiger merkte op : « Zelfs de 
beste coherentiemechanismes falen als de politieke 
wil van een land erin bestaat de eigen belangen of de 
eigen economie te verdedigen ». En laat het nu net het 
ontbreken aan politieke moed zijn waar de CTH recent 
tegen opbokste in verschillende dossiers met duidelijke 
impact op voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Enkele voorbeelden :

•    België versterkte haar steun aan de biobrandstoffenin-
dustrie, ondanks de steeds duidelijker wordende impact 
op de landroof en de prijsschommelingen van de land-
bouwgrondstoffen (zie kader).

•    Het Parlement miste haar kans om de speculatie 
op landbouwgrondstoffen in te perken, door een 
parlementaire resolutie hierover inhoudelijk uit te hollen. 

•    België heeft zich verzet tegen de invoering van een 
Verklaring van de rechten van de Boeren binnen de Raad 
voor de Mensenrechten van de VN. 

•    België heeft slechts erg gedeeltelijk haar engagement 
voor bijkomende financiering voor de strijd tegen 
klimaatverandering nageleefd. 

•    De Belgische Parlementen hebben de commerciële 
akkoorden bekrachtigd tussen de EU en de 
ontwikkelingslanden, ondanks impactstudies die 
negatieve gevolgen voor de lokale landbouw aantoonden. 

Een voorbeeld van de 
incoherentie : de beleidssteun 
aan biobrandstoffen

Het massaal gebruik van landbouwgrondstoffen 
voor brandstoffen, vergroot de prijsschom-
melingen op de internationale markten en legt 
toenemende druk op de landbouwgronden overal 
ter wereld.  Internationale instellingen zoals het 
FAO waarschuwden officieel tegen de risico’s 
van biobrandstoffen en de speciale Rapporteur 
van de Verenigde Naties sprak zich officieel uit 
voor een strikte beperking van de biobrandstoffen 
op Europees niveau. Ondanks deze niet mis te 
verstane signalen, stemde het Parlement op 
11 juin 2013, op voorstel van de Staatssecretaris 
voor Energie, een dringend wetsvoorstel om het 
minimaal toegestane percentage biobrandstoffen 
in de consumptiebrandstoffen te verhogen.

Om er voor te zorgen dat het politieke engagement voor 
de CTH niet verwaterd tot een intentieverklaring zodra 
er economische belangen in het spel zijn, dient de 
toekomstige Interministeriële Conferentie een politieke 
verklaring op het hoogste niveau aan te nemen, 
die de verschillende takken van de regering en de 
federale instellingen bindt. De CTH zal er op toezien 
dat de referenties naar het recht op voedsel en de steun 
aan de familiale landbouw in deze verklaring duidelijk 
naar voor komen. 

De coherentie binnen de Europese en 
internationale instellingen

Beleidsrichtlijnen die een potentieel impact zouden 
kunnen hebben op de ontwikkelingsdoelstellingen 
en de voedselzekerheid, worden steeds meer op het 
supranationaal niveau genomen. Dat geldt zowel voor 
de Europese instanties als binnen de internationale 
instellingen zoals de Wereldbank, WTO, OESO, het 
Comité voor Voedselzekerheid, FAO … De positie van 
België binnen deze organen is vaak weinig helder 
en zelden het resultaat van een democratisch debat. 
België heeft bovendien de plicht om meer coherentie 
binnen deze instellingen te bevorderen. Daarom dienen 
stellingnames transparanter te worden, als resultaat 
van een open debat binnen de komende CPD-
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mechanismes. Om dit te bereiken kan de Adviesraad 
toezien op een adequate vertegenwoordiging op de 
COORMULTI-vergaderingen; het Platform Landbouw en 
Voedselzekerheid kan een doeltreffend orgaan zijn om 
de coherentie inzake het recht op voedsel te bespreken.

Ruimte voor interpellaties en 
rechtsmiddelen

O m de  au to r i te i ten  te  he r inne ren  aan  hun 
verantwoordelijkheid en het politiek engagement te 
vrijwaren, moet er voldoende ruimte voorzien worden 
voor interpellaties. De CTH vraagt dan ook de creatie van 
debat- en interpellatieruimtes binnen de mechanismes 
van de PCD. Dat zou via de Adviesraad kunnen gebeuren 
of direct vanuit het Parlement (zie volgende paragraaf). 
Personen die zich benadeeld voelen door Belgische 
politieke beslissingen moeten over de mogelijkheid 
beschikken om voor een onafhankelijk orgaan 
klacht in te dienen. De CTH doet tegelijk een oproep 
om landbouworganisaties te versterken, zodat zij hun 
rechten kunnen laten gelden, zowel op nationaal als op 
internationaal niveau.

Het belang van de rol van het 
Parlement

Het nieuwe reglementaire kader van de  PCD voorziet dat 
het Parlement kan debatteren op basis van rapporten, 
voorgesteld door de Adviesraad. Gezien haar rol als 
democratisch controleorgaan van de regering moet 
het Parlement een belangrijke functie krijgen in de 
opvolging en controle van de PCD. Verschillende 
mechanismes kunnen door het Parlement worden 
ingevoerd om dit te bereiken : een speciale Rapporteur 
voor de beleidscoherentie, een speciale parlementaire 
commissie voor de PCD waarin verkozenen uit 
uiteenlopende relevante commissies zouden zetelen 
(buitenlandse betrekkingen, financiën, landbouw, energie, 
enz.) … 

Voor wat de beleidscoherentie betreft inzake voedselze-
kerheid, haalden enkele volksvertegenwoordigers aan dat 
de Parlementaire Werkgroep van het Belgisch Fonds 
Voedselzekerheid (BFVZ) een rol zou kunnen spe-
len. Hiervoor is echter een uitbreiding van de rol van die 
werkgroep nodig, gezien deze actueel beperkt is tot de 
opvolging van het ontwikkelingsprogramma dat door het 
BFVZ gefinancierd wordt.

AANBEVELINGEN

•    De regering dient zo snel mogelijk de wettelijk voorziene 
PCD te implementeren, door de nodige middelen te 
voorzien en allerminst het respect voor het recht op 
voedsel te garanderen.

•    De mechanismes van de PCD moeten zich baseren op 
het respect, de bescherming en de realisatie van de 
mensenrechten, in het bijzonder het recht  op voedsel. 

•    De realisatie van de PCD mechanismes moet gericht 
zijn op een brede participatie van het maatschappelijk 
middenveld, zoals de nationale koepelorganisaties van 
de boeren, die moeten beschikken over initiatiefrecht 
en mogelijkheden tot interpellaties. 

•    De impactanalyses die in de Wet op Ontwikkelingssa-
menwerking voorzien zijn, moeten op onafhankelijke 
en grondige wijze worden uitgevoerd, op basis van 
de Grondbeginselen voor de impactanalyses voor de 
mensenrechten. 

•    Het Platform Landbouw en Voedselzekerheid is 
bedoeld als orgaan bij uitstek waar gedebatteerd 
moet worden over beleidscoherentie voor het recht 
op voedsel en over de positie van België binnen de 
internationale instellingen die zich over voedsel- en 
landbouwkwesties buigen. Zij heeft ook de taak om bij 
te dragen aan de evaluatie van de PCD-mechanismes 
op het vlak van het recht op voedsel, en tegen het einde 
van de volgende legislatuur de nodige voorstellen te 
doen om de PCD kracht bij te zetten. 

•    Er moeten rechtsmiddelen voorzien worden voor 
personen die door Belgische beleidsbeslissingen hun 
recht op voedsel geschend zien.

•    De Parlementaire Werkgroep van het Belgisch Fonds 
Voedselzekerheid (BFVZ) zou een rol moeten spelen 
bij de controle op de Belgische beleidscoherentie 
inzake het recht op voedsel. 
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MEER WETEN 

•    Rondetafel, « Welke rol is er voor het Parlement 
weggelegd in de coherentie van het beleid voor 
het recht op voedsel? Hinderpalen, uitdagingen 
en antwoorden »  
Brussel, 10 juni 2013  
www.coalitietegendehonger.be/events/welke-
rol-is-er-voor-het-parlement-weggelegd-in-de-
coherentie-van-het-beleid-voor-het-recht-op-
voedsel-hinderpalen-uitdagingen-en-antwoorden/ 

•    Wereldvoedseldag 2013, « Coherentie van het beleid 
en recht op voedsel : hoe ver staan we ? » 
Brussel, federaal Parlement, 16 oktober 2013  
www.coalitietegendehonger.be/events/
nl-coherence-des-politiques-et-droit-a-lalimentation/ 

•    Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamen-
werking, Slottoespraak van mijnheer de Adjunct 
kabinetschef 
Dinsdag 8 mei 2012, 16u30 
www.diplomatie.belgium.be/fr/binaries/
Discours_cloture_Ministre_tcm313-178537.pdf

•    Workshop rond beleidscoherentie in Belgïe 
Brussel, 26 april 2012  
www.11.be/11/belgische-os-beleid/artikel/detail/
detail/beleidscoherentie_ontwikkeling,104202 

CONTACT 

Nota opgesteld in naam van de Coalitie tegen de Honger 
door : 

•    Nathalie Janne d’Othée (CNCD-11.11.11)
•    Manuel Eggen (FIAN Belgium)
•    Thierry Kesteloot (Oxfam-Solidariteit)

8 October 2013, FAO, Rome - Het maatschappelijk middenveld onderhandelt voor 
meer beleidscoherentie tijdens de debatten over ‘Investeren in kleinschalige landbouw 
voor voedselzekerheid en nutrutie’ op de 40ste sessie van het Comité voor de 
wereldvoedselzekerheid (CFS) 

©FAO/Alessia Pierdomenico

•    11.11.11 et CNCD-11.11.11, « Interpellatie van de 
Belgische regering over het recht op voedsel » 
Brussel, 6 december 2013 
www.cncd.be/Le-gouvernement-belge-interpelle 

•    N. JANNE D’OTHEE en M. EGGEN, « Ceux 
qui ont faim ont droit : Le droit à l’alimentation 
comme outil de cohérence des politiques en faveur 
du développement » CNCD-11.11.11  
Brussel, oktober 2013 
www.cncd.be/Ceux-qui-ont-faim-ont-droit-Victor

•    De site van de speciale Rapporteur : 
www.srfood.org/fr/ 

•    FAO, « VOLUNTARY GUIDELINES to support 
the progressive realization of the right to adequate 
food in the context of national food security, 
november 2004 » 
www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm 

•    Office of the UN High Commissioner on 
Human Rights « Frequently asked questions on a 
Human Rights-based approach to development 
cooperation, 2006 » 
www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf

•    Voedselsoevereiniteit : een agenda voor de toekomst 
16 oktober 2008 
www.coalitietegendehonger.be/publicaties/
voedselsoevereiniteit-een-agenda-voor-de-toekomst/ 


