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1. Inleiding
Sinds tientallen jaren zijn sociale bewegingen die 
optreden als vertegenwoordiger van plattelands-
vrouwen, boeren, familiale landbouwbedrijven, 
vissersgemeenschappen, autochtone volkeren, 
landlozen, arbeiders in landelijke en stedelijke ge-
bieden, migranten, herders, bosgemeenschappen 
en jongeren, samen met andere organisaties van 
het maatschappelijk middenveld, eisende partij 
voor een eerlijke en duurzame toegang en controle 
op de natuurlijke hulpbronnen voor voedselpro-
ductie. Alleen een zekere toegang tot en controle 
op hulpbronnen zullen mensen in staat stellen om 
in een voedzame, gezonde en cultureel aangepaste 
voeding1 te voorzien voor zichzelf en hun gezinnen. 
Ook worden zo de oorzaken aangepakt die aan de 
basis liggen van de voedselcrisis. Enkele van deze 
oorzaken zijn: de extreem ongelijke verdeling van 
grondbezit in tal van landen, de tendens om grond-
bezit opnieuw te gaan concentreren, het gebrek 
aan hervormingsprocessen voor de herverdeling 
van landbouwgrond, en het stijgende aantal geval-
len van landroof voor agro-industriële projecten 
van allerlei aard.

De ‘Vrijwillige richtlijnen voor het verantwoord 
beheer van grond, visgronden en bossen in het 
kader van de nationale voedselzekerheid2’ zijn offi-
cieel goedgekeurd door 125 lidstaten van het Com-
mittee on World Food Security (CFS) op 11 mei 2012. 
Dit instrument vormt een opmerkelijk antwoord 
op een dringend probleem. Het heeft namelijk tot 
doel om grondrechten en een eerlijke toegang tot 
grond, visgronden en bossen te bevorderen. Op die 
manier wil het honger en armoede de wereld ui-
thelpen, duurzame ontwikkeling ondersteunen en 
het milieu beschermen. “Deze vrijwillige richtlijnen 
zijn bedoeld als referentie en informatief document 
om bij te dragen tot een beter beheer van grond, 
visgronden en bossen. Het ultieme doel dat hierbij 
nagestreefd wordt is om voedselzekerheid te waar-
borgen voor iedereen en een geleidelijke realisatie 
van het recht op een adequate voeding in het kader 
van de nationale voedselzekerheid te bevorderen.” 
Zoals vermeld in het voorwoord van de Richtlijnen, 
wil dit nieuwe instrument een leidraad zijn voor het 
beleid en beheer van grond. Grondbeheer is een 

1  Het VN-comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten stelt in 
zijn Algemene Observatie 12 dat het recht op een kwalitatief goede voeding 
niet geïnterpreteerd moet worden in de enge of beperkende zin als het recht 
op een minimumrantsoen van calorieën, proteïnen of andere specifieke 
voedingsstoffen. Het is veel ruimer dan dat: voeding moet beschikbaar, 
fysiek en economisch toegankelijk zijn, van een goede kwaliteit, cultureel 
aanvaardbaar en duurzaam zijn (E/C.12/1999/5).
2 Hierna ‘de Richtlijnen’ genoemd.

cruciaal element waarmee je kan bepalen of, en 
hoe, mensen, gemeenschappen en andere groe-
pen in staat zijn rechten en ermee gepaard gaande 
verbintenissen te verwerven om grond, visgronden 
en bossen te gebruiken en te beheren. Het doel 
bestaat erin lidstaten en niet-statelijke actoren te 
helpen om problemen door een zwak grondbeheer 
te vermijden. De Richtlijnen vormen hiermee het 
eerste internationaal rechtsinstrument dat de ui-
terst netelige en ingewikkelde kwestie behandelt 
van de toegang tot grond en staan vol verwijzingen 
naar de mensenrechten en de verantwoordelijkhe-
den die de staten en de niet-statelijke actoren hie-
rin dragen. 

Door zich te inspireren op het inclusieve en parti-
cipatieve karakter van de ICARRD3 en binnen het 
kader van de in 2009 opgestarte hervorming van 
het CFS, heeft de Voedsel- en Landbouworgani-
satie (FAO) de voorwaarden gecreëerd die de ver-
tegenwoordigers van sociale bewegingen, andere 
middenveldactoren en niet-statelijke actoren in 
staat stellen om actief deel te nemen – vanaf het 
begin en doorheen het hele proces – teneinde 
nieuwe beginselen en beleidskaders op te stellen 
voor het beheer van grond, visgronden en bos-
sen. Dit verschaft de Richtlijnen een zeer grote 
legitimiteit. Binnen het Civil Society Mechanism 
(CSM), dat instaat voor de bevordering en coördi-
natie van de participatie door alle middenveldor-
ganisaties (sociale bewegingen en ngo’s) aan de 
debatten en beslissingen van het CFS, nemen de 
middenveldorganisaties rechtstreeks deel aan de 
onderhandelingen met de regeringen en andere 
deelnemers van het CFS. Voor het maatschappe-
lijk middenveld zou dit hoge niveau van participatie 
en openheid als voorbeeld moeten dienen voor het 
hele VN-systeem en voor andere politieke fora op 
alle niveaus.

De Richtlijnen zijn tot in de details uitgeschreven, 
bestaan uit zeven delen en tellen in totaal veertig 
pagina’s. Elk deel is onderverdeeld in twee tot zes 
hoofdstukken. Ze zijn nogal technisch gezien de 
aard van het onderwerp. Deze studie vangt aan met 
een overzicht van de inhoud van de Richtlijnen. In 
het tweede deel bekijken we en stellen we enkele 
pistes voor om bij te dragen tot een efficiënte ui-
tvoering van de Richtlijnen door België.

3  Internationale Conferentie voor Landbouwhervorming en Rurale Ontwikkeling
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2. Presentatie  
van de inhoud
2.1 Deel 1: doelstellingen, aard, en 
reikwijdte van de Richtlijnen

“Deze vrijwillige richtlijnen beogen het beheer van 
grond, visgronden en bossen te verbeteren ten 
gunste van iedereen, door bijzondere aandacht te 
besteden aan kwetsbare en gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen. Ze beogen voedselzekerheid 
te verwezenlijken, geleidelijk aan het recht op een 
voeding van goede kwaliteit te realiseren, ervoor te 
zorgen dat de bevolkingsgroepen beschikken over 
duurzame bestaansmiddelen, en sociale stabiliteit, 
veiligheid inzake huisvesting, rurale ontwikkeling, 
milieubescherming en een duurzame econo-
mische en sociale ontwikkeling te verzekeren”. 4 

Vertrekkende vanuit deze hoofddoelstelling beo-
gen de Richtlijnen de creatie van politieke, juri-
dische en organisatorische beleidskaders om alle 
soorten grondrechten op deze hulpbronnen te 
reguleren. Ze streven transparantere grondbehee-
rsystemen en een betere werking van deze syste-
men na en beogen de versterking van de capaci-
teiten en activiteiten van alle personen betrokken 
bij grondbeheer, evenals een bevordering van de 
onderlinge5 samenwerking. De Richtlijnen behan-
delen dus enkel de kwestie van het grondbeheer 
en niet het gebruik en beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, terwijl deze dimensies in feite nauw 
met elkaar verbonden zijn. Tal van problemen die 
kleine producenten ondervinden met de toegang 
tot en de controle over natuurlijke hulpbronnen 
zijn te wijten aan problemen met het gebruik en 
beheer van grond. Herders zijn een concreet 
voorbeeld hiervan: een louter formele erkenning 
van hun grondrechten volstaat niet om een ade-
quate toegang te verzekeren tot de gronden die ze 
gebruiken. Hiervoor is het nodig dat hun gebruik 
van graslanden en veeteeltpraktijken erkend en 

4  FAO, Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, pêches et forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire mondiale, mei 2012, pagina 1, http://www.fao.org/nr/tenure/
voluntary-guidelines/fr/
5  Uitvoerende instanties, gerechtelijke overheden, lokale groepen, organisaties 
van landbouwers en kleine boeren, vissers en bosgebruikers, herders, 
inheemse volkeren en andere gemeenschappen, het maatschappelijk 
middenveld, de privésector, de universitaire wereld, en iedereen die betrokken 
is bij landbeheer.

beschermd worden en aangemoedigd worden als 
een activiteit die een aanzienlijke bijdrage levert 
tot de voedselzekerheid en het duurzaam beheer 
van bepaalde ecosystemen. Economische beleids-
maatregelen die zogezegd tot doel hebben om 
‘ongebruikte en onderbenutte grond te ontwik-
kelen’ of om ‘hun veeteeltpraktijken te moderni-
seren’ kunnen er in grote mate toe bijdragen dat 
hun grond hen ontnomen wordt (Monsalve Suarez, 
2012). Een andere belangrijke opmerking met be-
trekking tot de reikwijdte van de Richtlijnen is dat 
het beheer van watervoorraden er niet in bespro-
ken wordt. Enkel het voorwoord vermeldt kort dat 
de staten deze Richtlijnen ook kunnen toepassen 
op andere natuurlijke hulpbronnen die onlosmake-
lijk verbonden zijn met grond, visgronden en bos-
sen, zoals water en minerale bronnen.

Concreet moeten de Richtlijnen toegepast wor-
den in lijn met de bestaande verplichtingen van 
de staten inzake mensenrechten, zoals deze voor-
tvloeien uit de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens (UVRM) en andere internationale 
instrumenten met betrekking tot mensenrechten. 
De vele verwijzingen naar mensenrechten kunnen 
beschouwd worden als een van de grote succes-
sen van de Richtlijnen. De middenveldorganisaties 
hebben er in aanzienlijke mate mee voor gezorgd 
dat ze gestoeld zijn op de UVRM, op de VN-verkla-
ring over de rechten van inheemse volkeren, en 
op de beginselen en interpretaties van de men-
senrechten. Daarnaast verduidelijken en verle-
nen de Richtlijnen ook meer zichtbaarheid aan de 
rechten van vrouwen, boeren, herders, inheemse 
bevolkingsgroepen en vissersgemeenschappen 
op toegang tot grond, visgronden en bossen. Deze 
verweving met internationale mensenrechtenins-
trumenten maken de Richtlijnen juridisch relevant 
op nationaal en internationaal niveau, ook al heten 
ze ‘vrijwillig’.
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De Richtlijnen zijn een reactie op een ac-
tueel en ingewikkeld probleem. Ze zijn ‘vri-
jwillig’, maar:

• ze vloeien voort uit dwingende verplichtin-
gen die vervat liggen in internationale 
rechtsverdragen;

• ze zijn van toepassing op alle staten;

• ze zijn ook van toepassing op andere acto-
ren: de privésector, de rechtbanken, gou-
vernementele en niet-gouvernementele 
agentschappen, enz.;

• ze zijn het resultaat van een legitiem 
proces van raadpleging en uitwerking en 
worden universeel erkend. 

2.2 Deel 2: algemene principes, 
rechten en verantwoordelijkheden

De Richtlijnen erkennen verschillende algemene 
principes die van fundamenteel belang zijn in de 
ogen van de middenveldorganisaties. Een voor-
beeld hiervan is het belang van de eerbied voor 
en bescherming van mensenrechten op het vlak 
van grondstelsel. Daarnaast leggen de Richtlijnen 
duidelijke toepassingsbeginselen vast, zoals men-
selijke waardigheid, niet-discriminatie, eerlijkheid 
en gelijkheid, gendergelijkheid, geïntegreerd en 
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
consultatie en participatie. Dit laatste beginsel, 
consultatie en participatie (3B6), kan een zeer nut-
tig instrument vormen, vooral voor niet-inheemse 
groepen die zich niet kunnen beroepen op het ‘be-
ginsel van vrije, geïnformeerde en voorafgaande 
toestemming6’, een recht dat jammer genoeg enkel 
geldt voor inheemse volkeren. Volgens Monsalve 
zouden sommige regeringen getracht hebben be-
palingen die gestoeld zijn op de VN-verklaring over 
de rechten van inheemse volkeren af te zwakken 
en zouden ze zich vooral verzet hebben tegen de 
invoeging van specifieke bepalingen voor inheemse 
volkeren met betrekking tot de kwestie van terug-
gave in de eindtekst van de Richtlijnen.

6  Het beginsel van de ‘vrije, geïnformeerde en voorafgaande toestemming’ is 
het beginsel waarbij een gemeenschap het recht heeft om haar goedkeuring 
voor projecten die een impact kunnen hebben op de grond die haar toebehoort, 
die ze bezet of die ze volgens het gewoonterecht gebruikt, te verlenen of in 
te trekken. In feite is het een internationaal recht dat toegekend wordt aan 
inheemse volkeren (http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-
and-informed-consent-fpic).

Aangezien het om concrete verbintenissen gaat, 
zouden ze ertoe moeten leiden dat de staten alle 
houders van legitieme grondrechten en hun rech-
ten erkennen en eerbiedigen (met inbegrip van 
diegenen die momenteel niet door de wet bes-
chermd worden). Daarnaast zouden ze hen moeten 
beschermen tegen dreigingen (zoals gedwongen 
uitzetting) en schendingen, hen toegang verlenen 
tot de rechter en het recht van beroep (dit houdt 
ook teruggave, schadeloosstelling, compensa-
tie en schadevergoeding in) ingeval hun legitieme 
grondrechten geschonden worden. Er zou bijzon-
dere aandacht besteed moeten worden aan de 
landrechten van vrouwen en meisjes. In dit opzicht 
zouden de Staten elke vorm van discriminatie 
moeten verbieden.

De niet-statelijke actoren, met inbegrip van de 
bedrijven, zijn eveneens verantwoordelijk voor de 
naleving van de mensenrechten en de legitieme 
grondrechten. Dat houdt ook in dat de onthaal- 
en herkomstlanden van transnationale onderne-
mingen verplicht zijn te waarborgen dat er geen 
mensenrechten en legitieme landrechten ges-
chonden worden. Paragraaf 12.15 van de Richtli-
jnen zet dit algemeen beginsel verder kracht bij. 
Zo staat er vermeld dat, wanneer staten investeren 
of aanmoedigen tot investeringen in het buiten-
land, zij ervoor moeten zorgen dat ze in hun beleid 
legitieme grondrechten beschermen, voedselze-
kerheid promoten en de bestaande verplichtingen 
naleven die voortvloeien uit het nationaal en inter-
nationaal recht en uit de vrijwillige engagementen 
die ze aangegaan zijn overeenkomstig de toepas-
selijke regionale en internationale instrumenten. 
Dit is een belangrijke stap naar de erkenning van 
extraterritoriale verplichtingen inzake mensen-
rechten zoals vastgelegd in de nieuwe ‘Principes 
van Maastricht7’. Paragraaf 3.2 bepaalt tevens dat, 
wanneer transnationale bedrijven betrokken zijn, 
de herkomststaten zowel deze bedrijven als de on-
thaalstaten moeten helpen om te waarborgen dat 
deze bedrijven niet betrokken zijn bij schendingen 
van de mensenrechten en legitieme grondrechten. 
Dit omvat tevens dat zij het beginsel van zorgvul-
digheid (due diligence) moeten hanteren, zoals 
het gebruik van gepaste risicobeheersystemen om 
perverse effecten op de mensenrechten en legi-
tieme grondrechten tegen te gaan en aan te kaar-
ten. “De staten zouden, overeenkomstig de inter-
nationale verbintenissen waaraan zij gehouden 
zijn, moeten instaan voor de toegang tot efficiënte 

7 De principes van Maastricht in verband met de extraterritoriale verplichting 
van de lidstaten op het gebied van de economische, sociale en culturele 
rechten: http://www.fian.org/resources/documents/others/maastricht-
principles-on-extraterritorial-obligations-of-states 
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beroepsmogelijkheden ingeval bedrijven de men-
senrechten of legitieme grondrechten schenden. 
De staten zouden bijkomende maatregelen moe-
ten treffen om schendingen van de mensenrech-
ten en van legitieme grondrechten door staatsbe-
drijven, door de staat gecontroleerde bedrijven, of 
bedrijven die belangrijke steun of dienstverlening 
ontvangen van overheidsinstanties, te voorkomen” 
(paragraaf 3.2). 

2.3 Deel 3: rechten van 
inheemse volkeren en andere 
gemeenschappen, informele rechten 
en gemeenschappelijke goederen

De erkenning en bescherming van gewoonte-, 
informele en secundaire grondrechten (zoals 
inning) zijn van essentieel belang voor miljoenen 
gemeenschappen in de wereld. Ook op dit niveau 
hebben de Richtlijnen het uitdrukkelijk over ‘legi-
tieme’ grondrechten, zodat alle grondrechten 
hierbij inbegrepen worden, ook diegene die (nog) 
niet erkend zijn door de wet. Deze erkenning is 
eveneens van toepassing op de openbare gronden, 
visgronden en bossen, die collectief gebruikt en 
beheerd worden en vaak ‘commons’ genoemd 
worden, evenals de gebruiks- en beheerssystemen 
die ermee samenhangen. De sociale bewegingen 
hebben ervoor gestreden om de ‘commons’ op te 
nemen in de Richtlijnen. Deze erkenning is bijzon-
der belangrijk voor kwetsbare groepen zoals her-
ders of vissersgemeenschappen.

Legitieme grondrechten en de houders ervan 
worden doorgaans niet formeel geregistreerd. 
Personen kunnen trouwens legitieme grondrech-
ten genieten op grond, visgronden en bossen, 
zelfs wanneer een derde op onrechtmatige wijze 
een wettelijk recht verworven heeft op dezelfde 
hulpbron. Deze toestanden en rechten, die vaak 
met de voeten getreden en onbestraft genegeerd 
worden, worden grondig onder de loep genomen 
door de Richtlijnen. Paragrafen 4.4, 5.3, 7.1 en 8.2 
verplichten staten ertoe om in overeenstemming 
met hun nationale wetgeving en op basis van een 
overzicht van alle soorten grondrechten, bescher-
mingsmaatregelen te treffen om schendingen van 
de legitieme grondrechten van individuen tegen te 
gaan. Algemeen genomen moeten de staten de 
uitoefening van grondrechten faciliteren, bevorde-
ren en vrijwaren, en het beheer op transparante en 
participatieve wijze delegeren aan de hand van dui-
delijke, toegankelijke en voor iedereen begrijpbare 
procedures, in het bijzonder voor inheemse volke-
ren en andere gemeenschappen met grondstelsels 
gebaseerd op gewoonterecht.

Ten slotte, verwijzend naar de VN-verklaring inzake 
de rechten van inheemse volkeren, moeten de sta-
ten en niet-statelijke actoren de maatschappelijke, 
culturele, spirituele, economische, ecologische en 
politieke waarde erkennen van grond, visgronden 
en bossen voor inheemse volkeren en andere ge-
meenschappen. Zij moeten deze groepen dan ook 
beschermen tegen gedwongen onteigening en het 
onwettig gebruik van hun grond, visgronden en 
bossen door derden.

2.4 Deel 4: markten, investeringen, 
ruilverkaveling, teruggaven, 
herverdelende hervormingen en 
onteigeningen 

Het centrale deel van de Richtlijnen gaat ten 
gronde in op de delicate kwestie van de overdracht 
van landrechten, hetzij in het kader van markten, 
investeringen, teruggaven, herverdelende her-
vormingen, of bij onteigeningen. De tekst bepaalt 
wat een ‘verantwoordelijke’8 investering is en reikt 
verschillende beschermingsmaatregelen aan die 
de middenveldorganisaties lokaal en of nationaal 
kunnen aanwenden om het verzet tegen landroof 
te organiseren. Onder andere nuttige bepalingen 
vinden we: (1) de staten moeten “plafonds instellen 
voor toegestane grondtransacties en een regle-
mentering uitvaardigen voor overdrachten die een 
bepaalde drempel overschrijven. Dergelijke over-
drachten kunnen bijvoorbeeld onderworpen wor-
den aan de goedkeuring van het parlement” (12.6); 
(2) de staten moeten “vooraf onafhankelijke evalua-
ties uitvoeren van mogelijke gevolgen – zowel posi-
tieve als negatieve – die deze investeringen kunnen 
hebben op grondrechten, op voedselzekerheid 
en de geleidelijke realisatie van het recht op een 
kwalitatief goede voeding, op de bestaansmidde-
len en op het milieu” (12.10); (3) de staten moeten 
“zich aanpassen aan de bestaande verplichtingen 
die hen opgelegd worden krachtens de nationale 
wetgeving en het internationaal recht en naar be-

8 “Verantwoorde investeringen zouden geen schade mogen toebrengen, zouden 
gepaard moeten gaan met beschermingsmaatregelen tegen het afnemen van 
legitieme grondrechten en tegen milieuschade, en zouden de mensenrechten 
moeten eerbiedigen. Deze investeringen zouden gerealiseerd moeten worden 
in het kader van partnerschappen met de bevoegde bestuursniveaus en met 
de lokale houders van grondrechten op grond, visgronden en bossen, met 
eerbied voor hun legitieme grondrechten. Ze zouden zich moeten inspannen 
om bij te dragen tot de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen zoals de 
uitroeiing van armoede; voedselzekerheid en het duurzaam gebruik van grond, 
visgronden en bossen; lokale gemeenschappen ondersteunen; bijdragen aan 
de rurale ontwikkeling; lokale voedselproductiesystemen bevorderen en het 
behoud ervan te verzekeren: jobs creëren; de bestaansmiddelen diversifiëren; 
voordelen opleveren voor het land en zijn bevolking, vooral voor de armen 
en de meest kwetsbare groepen; en de nationale wetgeving en voornaamste 
internationale normen inzake arbeid eerbiedigen evenals, in voorkomend 
geval, de verplichtingen die voortvloeien uit de normen van de internationale 
arbeidsorganisatie.” (12.4).
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horen rekening houden met de vrijwillige engage-
menten die aangegaan zijn krachtens de toepas-
selijke regionale en internationale instrumenten”. 
(12.15); (4) de staten moeten teruggave verzekeren 
in geval van verlies (14.1) en mogen, naargelang 
hun nationale wetgeving en context, enkel een 
beroep doen op onteigening wanneer de verwer-
ving van rechten op gronden, visgronden of bossen 
noodzakelijk is voor doeleinden van “openbaar nut” 
en het begrip ‘openbaar nut’ duidelijk vastleggen in 
het recht (16.1). 

Een andere belangrijke stap vooruit is dat de Richt-
lijnen het nut erkennen van herverdelende hervor-
mingen inzake het beheer van grond, visgronden 
en bossen die Staten doorvoeren om iedereen een 
zekere en eerlijke toegang tot de middelen te bie-
den. Dit is vooral zo wanneer een grote concentra-
tie van de grondeigendom gepaard gaat met een 
grote armoede op het platteland (paragrafen 15.1, 
15.2 en 15.3). Gelijke toegang moet gewaarborgd 
worden voor mannen en vrouwen. Paragraaf 15.8 
stelt dat de staten moeten garanderen dat de her-
vormingsprogramma’s voor de herverdeling van 
landbouwgrond alle ondersteuning verlenen die 
de begunstigden vereisen. Toch wijzen we erop dat 
het begrip herverdelende hervormingen gewijzigd 
werd in de zin dat er ook marktmechanismen zoals 
‘willing seller-willing buyer’-regelingen onder 
verstaan worden, die eigenlijk niet uitgaan van een 
herverdelingslogica en zeer inefficiënt gebleken 
zijn op het vlak van grondherverdeling9. 

Bovenal moet de tekst geïnterpreteerd worden 
in het licht van de algemene doelstelling vastge-
legd in paragraaf 1.1, die specifiek ondersteu-
ning biedt aan kwetsbare en gemarginaliseerde 
groepen, zoals kleine boeren. Hierbij wordt reke-
ning gehouden met de doelstellingen van voed-
selzekerheid, de realisatie van het recht op een 
adequate voeding, de uitroeiing van armoede, de 
bescherming van het milieu en de duurzame so-
ciale en economische ontwikkeling. In dit opzicht 
hebben de staten de verplichting om plaatselijke 
gemeenschappen en gemarginaliseerde groepen 
te beschermen tegen speculatie en concentra-
tie van grondbezit. Daarnaast moeten ze ook de 
grondmarkten reguleren met beleidsmaatregelen 
en wetten en het bestuur en mensenrechten van 
lokale gemeenschappen beschermen wanneer er 
investeringen gedaan worden die een overdracht 
van grondrechten inhouden.

9  Zie bijvoorbeeld Food First (Institution for Food and Development Policy), 
«Promised land: Competing visions of Agrarian Reform», augustus 2006, http://
www.foodfirst.org/node/1587

De tekst onderstreept ook het belang van kleine 
boeren voor de nationale voedselzekerheid en de 
sociale stabiliteit (11.8, 12.2). In dit verband beveelt 
hij de staten aan om, wanneer zij grondtransacties 
mogelijk maken, bijzondere aandacht te verlenen 
aan de bescherming van de grondrechten van deze 
producenten. De Richtlijnen erkennen de sleutelrol 
van vrouwen, boeren, vissersgemeenschappen, 
herders en inheemse volkeren in het kader van de 
voedselzekerheid. Een noemenswaardig succes in 
dit verband is de versterking van de vrouwenrech-
ten (3B4, 4.6, 4.7, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1 et 25.5).

2.5 Deel 5: het bestuur van 
grondstelsels

De Richtlijnen doen een aantal technische aanbe-
velingen, zoals voor de invoering van niet-discri-
minerende, transparante, toegankelijke en een-
voudige registratiesystemen voor individuele en 
collectieve grondrechten. Daarnaast vragen ze om 
bij de uitwerking van bestemmingsplannen meer 
aandacht te geven aan de belangen van de meest 
kwetsbare groepen, of bevelen ze aan rekening 
te houden met een duurzaam beheer van grond, 
visgronden en bossen, ook door middel van eco-
logische landbouw. De staten worden verder ve-
rzocht belastingen te heffen als middel om specu-
latie en concentratie van grondbezit tegen te gaan. 
Ze zouden het beheer van grensoverschrijdend 
landbezit moeten verbeteren door extra aandacht 
te besteden aan de bescherming van de bestaans-
middelen van veeboeren en vissers. Tot slot moe-
ten de staten ook de strijd aanbinden met corruptie 
door hun besluitvormingsprocessen transparant 
te maken en beschermende maatregelen in te 
bouwen. Dit vijfde deel van de Richtlijnen moet 
gelezen worden aan de hand van deel 6, dat alge-
mene principes met betrekking tot “de levering van 
diensten” bevat.

2.6 Deel 6: het hoofd bieden aan 
klimaatverandering en noodsituaties 

Bij de preventie en de bestrijding van de gevolgen 
die klimaatverandering teweegbrengt, is het van 
essentieel belang om de legitieme grondrechten 
van de kleine boeren te eerbiedigen en te bescher-
men. De Richtlijnen bevelen aan om kleine boeren 
te betrekken bij de uitwerking van programma’s 
voor de aanpassing aan de klimaatverandering 
en de matiging van de gevolgen ervan. De tekst 
erkent ook de landproblemen in de context van 
gewapende en andere conflicten, met inbegrip van 
de bezetting van grondgebied. Hij verwijst naar 
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de bepalingen van het internationale humanitaire 
recht en naar de ‘Principes van Pinheiro’ over de 
teruggave van woningen en goederen aan vluchte-
lingen en ontheemden. Over het recht op terugkeer 
in naoorlogse situaties, zoals vermeld in artikel 13 
van het UVRM, wordt echter niet gesproken. Zelfs 
als een gewelddadig conflict (zoals een oorlog) dui-
delijk een grote impact heeft op de grondstelsels 
van de natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld door 
de verplaatsing van kleine boeren en andere ge-
meenschappen, gebeurt het zeer zelden dat deze 
bevolkingsgroepen naar hun grond kunnen terug-
keren wanneer het conflict voorbij is.

2.7 Deel 7: promotie, toepassing en 
evaluatie

Aangezien de Richtlijnen een vrijwillig karakter 
hebben, waren de staten niet bereid in te stemmen 
met de oprichting van een sterk mechanisme dat 
toeziet op het beleid en de acties van regeringen 
en internationale organisaties die een impact heb-
ben op grondstelsels. Op grond van de universele 
steun voor de Richtlijnen en hun officiële ratificatie 

behoort het echter toe aan de staten om de opvol-
ging van de goede toepassing ervan op nationaal 
vlak te organiseren en de correcte toepassing en 
impact ervan op het beheer van grond, visgronden 
en bossen, de voedselzekerheid en op de realisa-
tie van het recht op een adequate voeding te eva-
lueren. Hiertoe worden de staten verzocht om op 
alle niveaus (lokaal, regionaal en nationaal) par-
ticipatieve multiactorenplatformen op te zetten of 
te gebruiken. Dit proces moet inclusief en partici-
patief zijn en rekening houden met de genderge-
lijkheid: “Het Comité voor Voedselzekerheid zou 
een wereldforum moeten zijn waar alle bevoegde 
actoren van elkaars ervaringen leren, nagaan 
hoever ze staan met de implementering van deze 
richtlijnen en wat de relevantie, doeltreffendheid 
en impact ervan is. Het secretariaat van het CFS 
zou daarom, in samenwerking met de adviesgroep, 
verslag moeten uitbrengen bij het CFS over de voo-
ruitgang die geboekt wordt met het implementeren 
van deze richtlijnen. Daarnaast zou het moeten na-
gaan welke impact ze hebben en in hoeverre ze bij-
dragen een beter landbeheer. Dergelijke verslagen 
zouden universeel moeten zijn en rapporteren over 
regionale ervaringen, de best practices en de les-
sen die eruit getrokken worden.” (26.4)
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3. Aanbevelingen voor 
de toepassing van de 
Richtlijnen
Het vrijwillig karakter van de Richtlijnen betekent 
niet dat de beginselen die erin vervat liggen geïn-
terpreteerd moeten worden als ‘facultatief’, alsof 
regeringen of andere actoren ervoor konden kiezen 
om ze simpelweg te negeren in plaats van ermee 
rekening te houden. Zoals eerder uitgelegd zijn de 
Richtlijnen, ondanks hun ‘vrijwillige’ aard, sterk ve-
rweven met en gestoeld op de mensenrechten. De 
verwijzingen naar verplichtingen inzake mensen-
rechten zijn dan ook legio doorheen het document, 
zelfs in de essentiële delen ervan. Door deze duide-
lijke verankering in het kader van de mensenrech-
ten onderstrepen de Richtlijnen dat staten garant 
moeten staan voor de toepassing van de beginse-
len die de Richtlijnen uitdragen. In zekere mate 
kunnen ze telkens geïnterpreteerd worden als een 
toepassing en verduidelijking van de verplichtin-
gen inzake mensenrechten binnen de specifieke 
context van het beheer van grond, visgronden en 
bossen. De verplichtingen inzake mensenrechten 
zijn namelijk vooral algemeen van aard en vereisen 
telkens verdere interpretatie naargelang de pre-
cieze context en de concrete en specifieke situatie. 
Door de opname ervan goed te keuren (of doordat 
ze op zijn minst de gelegenheid gehad hebben om 
dit te doen of om zich tegen het achterwege laten 
ervan te verzetten10)), hebben de lidstaten van het 
CFS deze interpretatie van de verantwoordelijkhe-
den en de verplichtingen inzake mensenrechten in 
de context van het beheer van grond, visgronden 
en bossen gevalideerd. Bij de goedkeuring van de 
Richtlijnen op 11 mei 2012 hebben alle regionale 
groepen trouwens aangedrongen op de behoefte 
aan een efficiënte toepassing ervan.

Dit tweede deel van de studie gaat eerst dieper in 
op de respectieve verantwoordelijkheden die de 
verschillende actoren dragen bij de toepassing van 
de Richtlijnen. Vervolgens onderstrepen we het be-
lang van de opvolging. Daarna behandelt de studie 
de belangrijkste voorwaarden die vervuld moeten 

10 96 lidstaten van het CFS hebben deelgenomen aan de onderhandelingen 
over de Richtlijnen.

worden om de Richtlijnen op een coherente wijze 
toe te passen op nationaal vlak. Tot slot wordt 
gewezen op de verantwoordelijkheden die België 
hierin draagt, zowel op binnenlands als internatio-
naal vlak.

3.1 De Richtlijnen toepassen: een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 

De betrokken actoren dienen de Richtlijnen niet 
enkel te verspreiden binnen hun eigen instanties, 
maar dragen ook specifieke verantwoordelijkhe-
den voor wat de toepassing ervan betreft. We 
kunnen deze verantwoordelijkheden vanuit het 
standpunt van de middenveldorganisaties als volgt 
samenvatten:

• De staten staan in voor het opstarten van toepas-
singsprocessen op nationaal niveau en moeten 
garanderen dat deze toepassingsprocessen ver-
lopen volgens een samenhangende aanpak en 
hun doelstellingen behalen. Dit wil niet zeggen 
dat regeringen alleen handelen, bijvoorbeeld bij 
het vastleggen van prioritaire acties die nodig 
zijn voor een beter beheer van grond op natio-
naal en regionaal vlak. Het toepassingsproces 
op nationaal vlak zou moeten plaatsvinden in het 
kader van nationale platformen waar meerdere 
actoren aan deelnemen. Dergelijke platformen 
zouden de kwaliteit van het landbeheer moeten 
evalueren en tegelijk ook nagaan wat er priori-
tair moet gebeuren om dit te verbeteren. Verder 
zouden ze ook relevante actieplannen moeten 
opstellen en de geboekte vooruitgang periodiek 
moeten evalueren (zie punt 2.3 voor meer uit-
leg). De oprichting en de zorg voor de werking 
van dergelijke platformen is in de eerste plaats 
een verantwoordelijkheid van de staten. Om na-
tionale processen in gang te zetten zouden de 
staten, in samenwerking met de Speciale Rap-
porteur voor het Recht op Voedsel en de FAO, 
kunnen uitzoeken of het mogelijk is gezamen-
lijke missies te organiseren om landkwesties te 
evalueren op basis van de Richtlijnen en aanbe-
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velingen te formuleren. Wat de toepassing van 
de Richtlijnen betreft, hebben de staten verder 
ook de verantwoordelijkheid om hun eigen be-
leid onder de loep te nemen. Waar nodig moe-
ten zij dit in overeenstemming brengen met de 
Richtlijnen. Dit geldt voor de impact die hun 
beleid heeft op het eigen grondgebied, maar is 
evenzeer van toepassing op de gevolgen voor 
de toegang tot grond en tot grondgerelateerde 
natuurlijke hulpbronnen in het buitenland.

• De FAO staat in voor de ondersteuning van alle 
actoren bij de toepassing van de Richtlijnen. Zo 
ziet ze erop toe dat de beschikbare fondsen op 
een coherente manier aangewend worden en 
levert ze de hiertoe benodigde informatie en 
technische bijstand. Hierbij vermijdt ze dubbel 
werk en verzekert ze de complementariteit met 
andere initiatieven voor beter landbeheer. De 
ondersteunende rol die de FAO vervult bij de 
ondersteuning van de toepassing van de Richtli-
jnen op nationaal vlak wordt wel degelijk erkend 
door alle actoren. Sinds de goedkeuring van de 
Richtlijnen op 11 mei 2012 ontwikkelt de FAO in 
dit verband een steunprogramma over een pe-
riode van vier jaar (initiële periode) om een beter 
grondbeheer te verwezenlijken. Ze ontwikkelt dit 
programma in overleg met alle actoren. De FAO 
heeft in dit kader een sterk engagement aange-
gaan om andere relevante initiatieven voor een 
beter landbeheer te ondersteunen. Enkele voor-
beelden hiervan zijn het Land Policy Initiative 
(LPI) of het Comprehensive Africa Agriculture 
Development Program (CAADP). Momenteel 
worden voorbereidingen getroffen voor de on-
twikkeling van een steunmechanisme “dat een 
antwoord biedt op de rechtstreekse aanvragen 
van beperkte fondsen om acties te ondernemen 
ter verbetering van het landbeheer, en hoofdza-
kelijk om te voorzien in de specifieke behoeften 
van de landen”11. Voor het programma zou een 
budget uitgetrokken worden tussen de 20 en 
30 miljoen US dollar, gespreid over vier jaar. In 
oktober 2012 bevestigde de FAO de belofte van 
de donateurs om een eerste schijf van bijna 10 
miljoen US dollar ter beschikking te stellen om 
landen te helpen bij de toepassing van de Richt-
lijnen. Daarbij riep ze de donateurs op om hun 
inspanningen in dit verband nog te vergroten. 

• Het CFS gaat na in hoeverre de Richtlijnen op 
wereldschaal toegepast worden. Het evalueert 
de vooruitgang die geboekt wordt bij de toe-
passing ervan, evenals de relevantie, doeltref-
fendheid en impact. Hoe het hierbij tewerk zal 

11  Zie FAO, “Building on the consensus: FAO’s first steps after endorsement of 
the Voluntary Guidelines on Tenure”, oktober 2012 (technische nota besproken 
tijdens de technische vergadering van 4-5 oktober 2012).

gaan moet nog vastgelegd worden. Dit hangt 
namelijk af van de ruimere gesprekken die 
binnen het CFS gevoerd worden over de te vol-
gen werkwijze om in de toekomst een betere 
uitvoering van de beslissingen van het CFS te 
garanderen. Voor de middenveldorganisaties 
zouden de beslissingen over de vernieuwing van 
het toezicht door het CFS ertoe moeten leiden 
dat de staten en andere actoren verplicht wor-
den om hun medewerking te verlenen. 

• De internationale instellingen hebben de ve-
rantwoordelijkheid om de Richtlijnen op hun 
niveau toe te passen en hun beleid en praktijken 
ermee in overeenstemming te brengen (bove-
nop het verstrekken van fondsen om de toepas-
sing in de landen te ondersteunen). Dit is onder 
andere de verantwoordelijkheid van de Wereld-
bankgroep, waarvan uitvoerig gedocumenteerd 
is dat hij rechtstreeks en onrechtstreeks betrok-
ken is bij landroof12.

• De sociale bewegingen en andere organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld zouden de 
Richtlijnen zoveel mogelijk moeten aanwenden 
om op lokaal vlak de inspanningen voor een 
betere toegang tot grond en andere natuurlijke 
hulpbronnen te bevorderen ten gunste van ge-
marginaliseerde en kwetsbare groepen. Hoewel 
de Richtlijnen geen efficiënt middel lijken om 
een antwoord te bieden op acute noden (bv. op 
korte termijn doeltreffend optreden tegen lan-
droof), vormen ze wel een mogelijk zeer handig 
instrument om op langere termijn te voorzien 
in de grondbehoeften van de meest gemar-
ginaliseerde en kwetsbare groepen. Hiertoe 
is het essentieel dat de middenveldorganisa-
ties zelf adequate instrumenten ontwikkelen 
en verspreiden binnen hun eigen instanties 
en netwerken. Daarbij dienen ze zo duidelijk 
mogelijk uit te leggen hoe deze instrumen-
ten concreet gebruikt moeten worden om hun 
betoog, campagnes en inspanningen voor een 
betere toegang van gemeenschappen tot grond 
en andere natuurlijke hulpbronnen, kracht bij te 
zetten. Omdat de sociale bewegingen optreden 
als vertegenwoordiger van groepen die lijden 
onder een gebrek aan verantwoord grond-
beheer, zouden zij de drijvende kracht moeten 
vormen achter gezamenlijke inspanningen van 
de middenveldorganisaties om dergelijke ins-
trumenten te ontwikkelen. De ngo’s zouden 
hen zo efficiënt mogelijk moeten ondersteunen. 
Daarnaast zouden de middenveldorganisaties 

12 Zij bijvoorbeeld Oxfam, « Notre terre, notre vie: halte à la ruée mondiale sur 
les terres », oktober 2012, p. 28.
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ook om steun moeten vragen bij de FAO voor 
de verspreiding van de Richtlijnen. Zo zouden 
ze regionale en nationale strategieën evenals 
werkplannen moeten ontwikkelen om in contact 
te treden met de regionale en nationale afdelin-
gen van de FAO. Het document ‘Civil Society Or-
ganizations´ Proposals for the FAO Guidelines 
on Responsible Governance of Land and Natu-
ral Resources Tenure13  is tot stand gekomen 
via een proces van overleg tussen en vanuit de 
middenveldorganisaties, dat voorafging aan de 
onderhandelingen over de tekst van de Richtli-
jnen. Het geeft nauwkeurige aanwijzingen aan 
de middenveldorganisaties en andere actoren 
over hoe ze de Richtlijnen moeten interpreteren 
en toepassen.

• De financiële bedrijven en tussenperso-
nen zouden de Richtlijnen moeten toepassen op 
hun niveaus. Waar nodig zouden zij hun beleid en 
praktijken ermee in overeenstemming moeten 
brengen om te vermijden dat dit beleid en deze 
praktijken niet rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot een onverantwoord landbeheer.

3.2 Belang van de opvolging bij de 
toepassing

Een goede opvolging zal cruciaal zijn om ervoor te 
zorgen dat de toepassing van de Richtlijnen daad-
werkelijk leidt tot een continue verbetering van het 
grondbeheer. Deze opvolging moet plaatsvinden op 
alle toepassingsniveaus, zowel op nationaal niveau, 
binnen de juridische en institutionele kaders, en bij 
beleidsmaatregelen, activiteiten en projecten die 
de grondrechten aantasten van lokale gebruikers 
van grond, visgronden en bossen. Hiervoor moe-
ten via samenwerking met de organisaties uit het 
middenveld geschikte indicatoren en benchmarks 
ontwikkeld worden om na te gaan of de bestaande 
praktijken voor het beheer van grond, visgronden 
en bossen in overeenstemming zijn met de begin-
selen en best practices van de Richtlijnen.

De opvolging van de uitvoering van de Richtlijnen 
zou echter gestoeld moeten zijn op de mensen-
rechten in plaats van enkel te evalueren of de han-
delingen van de betrokken actoren overeenstem-
men met de Richtlijnen. Bovendien zouden ze ook 
in een ruimer opzicht moeten evalueren of deze 
handelingen conform zijn met de verbintenissen 

13  OSC, Propositions des organisations de la société civile pour les Directives 
de la FAO sur la Gouvernance Responsable de la Tenure des Terres et des 
Ressources Naturelles, FIAN International, mei 2011, http://www.fian.org/
resources/documents/others/propositions-des-organisations-de-la-societe-
civile-pour-les-directives-de-la-fao-sur-la-gouvernance-responsable-de-la-
tenure-des-terres-et-des-ressources-naturelles/?searchterm=FAO 

en beginselen van de mensenrechten. Op het vlak 
van mensenrechten zou de opvolging het principe 
van de verticale verantwoordelijkheid moeten han-
teren, namelijk dat regeringen en andere instel-
lingen verantwoordelijkheden dragen jegens de 
houders van rechten, zoals armen in een landelijk 
gebied. Bovendien zou elk nieuw systeem voor de 
opvolging of elk rapporteringsmechanisme binnen 
de context van de Richtlijnen beschouwd moeten 
worden als een aanvulling op de reeds bestaande 
systemen die de toepassing van de mensenrechten 
opvolgen (bv. de parallelle rapporten).

Een geloofwaardige opvolging moet rekening 
houden met de realiteit op het terrein voor wat 
betreft grondzekerheid en de toegang van lande-
lijke gemeenschappen, kleine voedselproducenten 
en andere gemarginaliseerde en kwetsbare bevol-
kingsgroepen tot de bestaande hulpbronnen. De 
opvolging zou zich moeten richten op alle regio-
nale en internationale organisaties en instellingen 
van wie de activiteiten en projecten de toegang van 
lokale gebruikers tot grond, visgronden en bos-
sen zouden kunnen aantasten. De opvolging moet 
inclusief en participatief zijn: de kleine boeren en 
kwetsbare groepen, tezamen met de organisa-
ties uit het maatschappelijk middenveld, moeten 
er een centrale rol in bekleden. Er zou adequate, 
gedetailleerde en nuttige informatie beschikbaar 
gesteld moeten worden over alle beleidsmaatre-
gelen, activiteiten en projecten die de toegang van 
lokale gebruikers tot grond, visgronden en bossen 
zouden kunnen aantasten. Daarnaast zouden de 
staten aanmoediging en ondersteuning moeten 
bieden voor de oprichting van specifieke instel-
lingen die bevoegd zijn om klachten in ontvangst 
te nemen over schendingen van landrechten. Ook 
zouden ze de nationale mensenrechteninstellingen 
moeten aanmoedigen om controle uit te oefenen 
op het beheer van grond en schendingen van men-
senrechten in dit verband.

3.3 Voornaamste voorwaarden voor 
een coherente toepassing op nationaal 
vlak

Om te waarborgen dat de toepassing van de Richt-
lijnen op nationaal vlak leidt tot een beter grond-
beheer is het van fundamenteel belang dat het 
gestoeld wordt op een coherente aanpak.

Bekeken vanuit het standpunt van de middenvel-
dorganisaties moet zo’n aanpak via de volgende 
voornaamste stappen verlopen:
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1. Inclusieve, nationale platformen oprichten 
waarin meerdere actoren participeren. Para-
graaf 26.2 van de Richtlijnen doet hierover de 
volgende aanbeveling: De staten worden ertoe 
aangemoedigd om op lokaal, nationaal en regio-
naal vlak kaders en platformen samen te stellen 
waarin meerdere partijen participeren, of om 
bestaande platformen te gebruiken, teneinde 
samen te werken aan de toepassing van deze 
richtlijnen […] Om zich van deze taken te kwij-
ten kunnen de staten technische ondersteuning 
vragen aan regionale en internationale instan-
ties.” Er zouden nationale platformen moe-
ten opgericht worden, die zowel binnenlandse 
governanceproblemen als de impact van natio-
nale beleidsmaatregelen op toegang tot grond 
in het buitenland behandelen. Aangezien deze 
twee dimensies niet van dezelfde beleidskaders 
afhangen en er niet dezelfde actoren bij betrok-
ken zijn, zouden er verschillende platformen 
met meerdere actoren opgericht moeten wor-
den om zich ofwel met het ene, ofwel met het 
andere bezig te houden. Het aantal vereiste plat-
formen om binnenlandse governanceproblemen 
te behandelen zou logischerwijs moeten afhan-
gen van het aantal bestuursniveaus (nationaal 
en/of regionaal – subnationaal) die bevoegd zijn 
voor de regulering van landbeheer. In de landen 
waar het binnenlands landbeheer enkel van de 
nationale overheid afhangt, is er normaal gezien 
slechts één platform vereist om de Richtlijnen 
toe te passen op het nationale grondgebied. In 
landen waar grondbeheer gereguleerd wordt 
op subnationaal niveau, door deelstaten (bv. in 
India), zijn meer platformen vereist. Zo kunnen 
specifieke uitdagingen geïdentificeerd worden 
en kunnen er ad hoc positieve acties onderno-
men worden. Coherente multiactorenplatfor-
men zouden de volgende criteria moeten nale-
ven:

• In het geval van platformen die zich buigen 
over problemen met binnenlands beheer 
zouden deze enkel mogen samengesteld 
zijn uit nationale (regionale, of subnatio-
nale indien relevant) actoren. Internatio-
nale actoren zoals de Wereldbank, inter-
nationale ngo’s of multinationals zouden 
hier dus niet aan mogen deelnemen. 
Enkel binnenlandse actoren kunnen met 
recht beweren dat ze voeling hebben met 
de uitdagingen voor een beter beheer op 
nationaal vlak;

• De actoren van het maatschappelijk mid-
denveld zouden autonoom en zelfgeorga-
niseerd moeten deelnemen aan de mul-
tiactorenplatformen;

• Om het proces zo inclusief mogelijk te 
maken zouden alle relevante actoren 
erbij betrokken moeten worden: overhe-
den, organisaties die optreden als verte-
genwoordigers van diegenen wier toegang 
tot grond ernstig bedreigd is (cf. de Richtli-
jnen), de nationale bedrijven en de andere 
relevante binnenlandse actoren;

• De organisaties die optreden als verte-
genwoordiger van de meest kwetsbare 
en gemarginaliseerde groepen, van wie 
de toegang tot land ernstig bedreigd is, 
zouden de drijvende kracht moeten zijn 
achter de platformen. 

2. Een reeks criteria en indicatoren vastleggen 
om ofwel de duurzaamheid van het binnen-
lands grondbeheer te evalueren, ofwel de 
duurzaamheid van de impact van de beleids-
maatregelen op grond in het buitenland te 
evalueren. De criteria en indicatoren zouden 
uitgewerkt moeten worden op basis van de 
Richtlijnen en zouden zich zowel op de proces-
sen als op de beleidsresultaten moeten richten. 
Als de multiactorenplatformen het nodig achten 
zouden deze criteria en indicatoren eventueel 
aangevuld kunnen worden met bijkomende cri-
teria, zolang deze niet indruisen tegen de Richt-
lijnen.

3. De duurzaamheid van binnenlands landbeheer 
of van de beleidsimpact op grond in het buiten-
land evalueren. De evaluatie zou toevertrouwd 
moeten worden aan multiactorenplatformen op 
basis van de verschillende bovenvermelde crite-
ria en indicatoren.

4. Prioritaire acties vastleggen om ofwel de duur-
zaamheid van binnenlands grondbeleid, ofwel 
de duurzaamheid van beleidsimpact op grond 
in het buitenland te verbeteren. Wanneer de 
multiactorenplatformen ad-hoc actieplannen 
uittekenen, zouden ze duidelijke verantwoor-
delijkheden moeten toewijzen aan de betrok-
ken actoren, evenals heldere doelstellingen en 
indicatoren opstellen om de opvolging van de 
geboekte vooruitgang te vergemakkelijken.

5. Op periodieke wijze de vooruitgang evalue-
ren die geboekt werd bij de toepassing van 
actieplannen en deze plannen bijwerken aan 
de hand van de resultaten van deze evaluatie. 
De multiactorenplatformen bepalen zelf om de 
hoeveel tijd deze evaluaties uitgevoerd worden 
(bijvoorbeeld eenmaal per jaar). Om een proces 
van continue verbetering te garanderen is het 
essentieel dat er regelmatig nagegaan wordt 
hoeveel vooruitgang er geboekt is en dat de ac-
tieplannen bijgewerkt worden.
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De multiactorenplatformen kunnen op elk moment 
hulp vragen aan de FAO. Bekeken vanuit het stan-
dpunt van de middenveldorganisaties zou de FAO 
zich hier niet mogen verbinden tot het verlenen 
van om het even welke vorm van steun aan om 
het even welke regering of actor die om haar hulp 
vraagt. Zulke verzoeken moeten eerst besproken 
en goedgekeurd worden in de schoot van de mul-
tiactorenplatformen. Deze voorwaarde dient strikt 
nageleefd te worden om te vermijden dat de Richt-
lijnen verkeerd aangewend of misbruikt worden, 
en toegepast worden door middel van bilaterale 
bureaucratische methodes, die dan weer beheerd 
worden door regeringen en nationale afdelingen 
van de FAO. De sociale bewegingen en andere 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
zouden grotendeels buitengesloten worden uit zo’n 
proces.

Wanneer regeringen zelf interesse tonen voor de 
toepassing van de Richtlijnen, zouden de mid-
denveldorganisaties normaal gezien meer bewe-
gingsruimte moeten genieten om te pleiten voor 
een coherente toepassing van de Richtlijnen. De 
kans dat deze toepassing er ook komt, wordt dan in 
principe ook groter. Ondervinden de middenveldor-
ganisaties bij de staten echter sterke tegenstand 
tegen een coherente toepassing van de Richtlijnen, 
dan zouden ze onder andere de FAO kunnen vragen 
om hun positie te versterken (de FAO wordt geacht 
bijstand te verlenen aan iedereen en niet enkel aan 
regeringen).

3.4 Verantwoordelijkheden van België

België heeft een actieve rol gespeeld binnen de 
Europese delegatie die aan de onderhandelingen 
over de Richtlijnen deelnam. Net zoals voor de an-
dere lidstaten van de EU komt het er nu op aan de 
Richtlijnen toe te passen en ze actief te promoten 
bij alle partners.

3.4.1 VERSPREIDIng En PROmOTIE

De EU-lidstaten zouden de relevante instellingen 
en instanties binnen de EU, zoals de ministeries 
van landbouw, visvangst of leefmilieu, de gerechte-
lijke overheden of de instellingen en organen die 
werken rond mensenrechten, plattelandsbewo-
ners, landbouw-, mensenrechten- en handelscom-
missies, het Europees Parlement en alle nationale 
en regionale parlementen, de gemeenteraden en 
-besturen, enz. vertrouwd moeten maken met de 
Richtlijnen. Ze zouden sensibiliseringsactiviteiten 
en regionale workshops moeten organiseren om 
de informatie over de Richtlijnen en hun clausules 
te verspreiden en ze bekend te maken bij de vers-
chillende actoren. Ze zouden het proces moeten 

toelichten, nagaan hoe ze het best gebruikt kunnen 
worden en samen met deze actoren strategieën ui-
twerken voor de toepassing van de Richtlijnen.

De EU-lidstaten, waaronder de Belgische regering, 
dienen ook financieel bij te dragen tot de toepas-
sing van de Richtlijnen in andere landen en voo-
ral dan in ontwikkelingslanden. In plaats van te 
opteren voor bilaterale financieringsprogramma’s 
zouden ze bij voorkeur steun moeten bieden aan 
het programma dat de FAO heeft uitgewerkt om 
te helpen bij de toepassing van de Richtlijnen. De 
Belgische regering heeft het voorbeeld gegeven 
door zich te verbinden tot een bijdrage van meer 
dan drie miljoen US dollar aan de financiering van 
dit programma (oktober 2012)14. Ze zou andere Eu-
ropese lidstaten en regeringen van niet-Europese 
landen ertoe moeten aansporen hetzelfde te doen. 
In dit verband zou de regering voorts ook moeten 
toezien op het correct gebruik van deze fondsen 
door te waken over de goede werking van het FAO-
programma.

Daarnaast zouden de Belgische regering en de an-
dere Europese lidstaten ook steun moeten bieden 
aan de middenveldorganisaties, zodat deze hun 
eigen tools kunnen ontwikkelen om hun capacitei-
ten op te bouwen. Onder tools verstaan we bijvoor-
beeld een handleiding voor de interpretatie van de 
Richtlijnen, voorstellen over de manier waarop ze 
de Richtlijnen kunnen gebruiken of audiovisueel 
materiaal met getuigenissen. De middenveldor-
ganisaties zijn namelijk het best geplaatst om de 
verspreidingsmiddelen af te stemmen op de spe-
cifieke behoeften van de sociale bewegingen en de 
organisaties aan de basis.

3.4.2 TOEPASSIng

Tijdens de onderhandelingen over de Richtlijnen 
neigden een aantal regeringen van de ontwikkelde 
landen ertoe dit regelgevend kader enkel als nuttig 
te beschouwen voor de ontwikkelingslanden. Toch 
is het ook in de Europese landen en andere ontwik-
kelde landen essentieel dat de Richtlijnen volgens 
de regels toegepast worden. De uitdaging is twee-
ledig. Enerzijds moeten de Richtlijnen een beter 
landbeheer bewerkstelligen in de landen zelf. An-
derzijds moeten ze er op het vlak van ontwikkeling 
en mensenrechten voor zorgen dat deze landen in 
het buitenland een duurzaam en coherent beleid 
voeren met betrekking tot grondbeheer en toegang 
van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen tot 
grond en tot andere natuurlijke hulpbronnen.

14  Samengeteld bedroegen de beloofde bijdragen van België, Duitsland en 
Zwitserland voor het steunprogramma van de FAO om en bij de 8 miljoen US 
dollar. Daarbovenop werd er een financiële steun ten belope van 1,75 miljoen 
US dollar toegezegd voor het programma via de toekenning van fondsen in het 
kader van het programma voor de verbetering van het globaal bestuur voor de 
uitroeiing van honger, gefinancierd door de EU en de FAO.
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Zoals voordien al uitgelegd werd, bestaat de eerste 
stap naar een toepassing van de Richtlijnen op na-
tionaal niveau uit de oprichting van inclusieve mul-
tiactorenplatformen. In België zijn de gewesten 
bevoegd voor landbouw en andere materies. Een 
verbetering van het landbeheer op het nationaal 
grondgebied vereist dan ook dat er platformen op-
gericht worden op gewestelijk niveau. In het Waals 
Gewest biedt de oprichting van een werkgroep over 
de toegang tot land, op initiatief van Waals minis-
ter van Landbouw Carlo Di Antonio, een mooie 
opportuniteit. De toepassing van de Richtlijnen 
voor een betere impact van het Belgisch beleid op 
landbeheer in het buitenland kan dan weer toever-
trouwd worden aan een federaal platform. Daar 
kan ze geïntegreerd worden in de inspanningen 
voor een coherenter ontwikkelingsbeleid. De Bel-
gische regering die in december 2011 aangetreden 
is, heeft van deze coherentie een van haar priori-
teiten gemaakt15.

3.4.2.1 Verbetering van grondbeheer in België en 
Europa

Niet alle bepalingen van de Richtlijnen zijn noo-
dzakelijk relevant aangezien er zich specifieke 
uitdagingen aandienen voor de verbetering van 
het landbeheer op het Europees grondgebied. Het 
is de taak van de multiactorenplatformen om na 
te gaan wat de uitdagingen zijn en welke acties 
ondernomen moeten worden om ze het hoofd te 
bieden. De uiteenzetting die volgt, reikt niettemin 
drie voorbeelden aan van grondgerelateerde uitda-
gingen die in verschillende mate prioritair zijn in 
België en in de andere Europese landen.

A. Reglementering van ruimtelijke orde-
ning en participatie van actoren

In de meeste Europese landen staat de land-
bouwgrond onder druk van verstedelijking en 
infrastructuurwerken. Doordat de steden, in-
dustriezones, weginfrastructuur, toeristische 
inrichtingen enz. verder uitbreiden, verkleint 
de beschikbare oppervlakte van grond, vis-
gronden en bossen voor lokale voedselpro-
ductie. Een verantwoordelijk landbeheer 
moet trachten om ten behoeve van het alge-
meen belang de verschillende – vaak tegens-
trijdige – verwachtingen van de vele actoren 
inzake landgebruik te verzoenen. Hierbij 
moet het erover waken dat de legitieme fun-
damentele rechten en minimumbelangen 
van deze actoren geëerbiedigd en beschermd 

15 Algemene beleidsnota van het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking, 
Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53 1964/021, p. 30. 

worden. Dit veronderstelt een door overhe-
den gewaarborgde beslechting van geschil-
len. Een ruimtelijk ordeningsbeleid kan een 
bijzonder efficiënt instrument zijn om deze 
beslechting te beheren ten behoeve van het 
algemeen belang. Daarom formuleren de 
Richtlijnen hiervoor specifieke aanbevelin-
gen.

Zo bevelen zij in dit verband aan: “Staten 
zouden aan gereglementeerde ruimtelijke 
ordening moeten doen en zorgen voor de 
opvolging en naleving van hun beslissingen 
op dit vlak. Deze omvatten onder andere de 
evenwichtige en duurzame ontwikkeling van 
het grondgebied teneinde de doelstellingen 
van deze richtlijnen te helpen realiseren. In 
dit verband zou ruimtelijke ordening de vers-
chillende doelstellingen van het gebruik van 
grond, visgronden en bossen moeten verzoe-
nen en harmoniseren.” (20.1). De Richtlijnen 
vermelden duidelijk dat het noodzakelijk is 
om in het algemeen belang de nodige afwe-
gingen te maken tussen de verschillende 
vormen van landgebruik. De staten worden 
verder ook verzocht “inspanningen te leve-
ren om de belangen van de openbare sec-
tor, de gemeenschappen en de privésector 
te verzoenen en hiërarchisch te ordenen, 
alsook rekening te houden met de behoeften 
die eigen zijn aan de verschillende vormen 
van grondgebruik (rurale zones, landbouw, 
nomadenvolkeren, stedelijke zones, milieu)” 
(20.3). De ruimtelijke ordening moet ontwik-
keld en/of herzien worden aan de hand van 
een brede consultatie en participatie van 
het publiek bij de ontwikkeling van bestem-
mingsvoorstellen en de herziening van bes-
taande bestemmingsplannen. Dat biedt de 
waarborg dat er rekening gehouden wordt 
met de prioriteiten en belangen van de kleine 
boeren, boeren en andere rurale groepen 
(20.4). Daarnaast zouden de staten ervoor 
moeten zorgen dat de reglementering van de 
ruimtelijke ordening rekening houdt met de 
hechte relatie tussen grond, visgronden en 
bossen en de manier waarop ze gebruikt wor-
den, ook vanuit het standpunt van de mannen 
en vrouwen die er gebruik van maken (20.3). 
Tot slot zou de ruimtelijke ordening op een 
behoorlijke wijze moeten “rekening houden 
met de noodzaak om een duurzaam en gedi-
versifieerd beheer van grond, visgronden en 
bossen te bevorderen, ook via ecologische 
landbouw en intensificatie” (20.5).

Volgens de algemene beginselen in para-
graaf 1.1. zouden de regeringen bij de uitvoe-
ring van activiteiten binnen het kader van een 
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gereglementeerde ruimtelijke ordening extra 
aandacht moeten besteden aan kwetsbare 
en gemarginaliseerde groepen. In België 
impliceert deze aanbeveling net zoals in tal 
van andere Europese landen onder andere en 
vooral dat kleine landbouwbedrijven en jonge 
landbouwers makkelijk toegang moeten kri-
jgen tot grond.

B. Openbare grond, visgronden en bossen, 
sociale en ecologische doelstellingen

In tal van Europese landen ondervinden 
jonge landbouwers grote moeilijkheden om 
landbouwgrond te verkrijgen. Hoge prijzen, 
de privatisering van openbare grond en on-
teigeningen als gevolg van de uitbreidende 
activiteiten van bedrijven in diverse sectoren, 
vaak verbonden aan stadsontwikkeling of de 
voedingsindustrie, maken het probleem nog 
erger. Hoofdstuk 8 van de Richtlijnen beveelt 
de lidstaten van de EU, waaronder ook de 
Belgische federale staat en haar deelstaten, 
aan om grondrechten in kaart te brengen en 
maatregelen in te voeren ter erkenning van 
de grondrechten van groepen landgebrui-
kers die vandaag gemarginaliseerd zijn. De 
regeringen zouden landrechten moeten toe-
kennen en landbeheer moeten delegeren 
op een transparante, participatieve manier. 
Daarbij zouden ze duidelijke, toegankelijke en 
voor iedereen begrijpbare procedures moe-
ten hanteren. De lidstaten zouden in dit ver-
band ook toegang tot grond moeten garande-
ren aan jongeren, die extra getroffen worden 
door de stijging van de grondprijzen.

Overeenkomstig de algemene principes van 
de Richtlijnen zouden de lidstaten de toe-
kenning (van het gebruik van eigendom) van 
openbare grond moeten koppelen aan sociale 
en ecologische criteria (bijvoorbeeld criteria 
ter bevordering van de werkgelegenheids-
graad per hectare, lokale productie of ecolo-
gische landbouwmethodes).

Verder vermeldt hoofdstuk 8 dat de Europese 
lidstaten ook alle openbare gronden, vis-
gronden en bossen die collectief gebruikt en 
beheerd worden (ook wel ‘gemeenschappe-
lijke goederen’ genoemd), in kaart zouden 
moeten brengen. 

C. Overdrachten en andere wijzigingen van 
grondrechten en -plichten, en van de toe-
gang tot grond voor beginnende kleinscha-
lige voedselproducenten 

Ook Europese landen zoals België krijgen 
te maken met problemen zoals speculatie 

en concentratie van grondbezit in de handen 
van grote bedrijven. Deel 4 van de Richtlijnen 
stelt dat de lidstaten van de EU, waaronder de 
Belgische federale staat en haar deelstaten, 
marktregulerende maatregelen zouden moe-
ten treffen om “ongewenste gevolgen voor 
kleine boeren, als gevolg van onder andere 
grondspeculatie, concentratie van grondbezit 
en schendingen van grondrechten” tegen te 
gaan (11.2).

Paragraaf 11.8 vermeldt dat de lidstaten van 
de EU “ervoor zouden moeten zorgen dat zij 
bij het faciliteren van grondtransacties op 
de markt de grondrechten van kleine boe-
ren beschermen”. Verder zouden de staten 
“moeten overwegen om een gamma aan 
investerings- en productiemodellen te pro-
moten die niet leiden tot een grootschalige 
overdracht van grondrechten aan investee-
rders. Daarbij zouden ze partnerschappen 
met lokale houders van landrechten moeten 
aanmoedigen” (12.6). Ze zouden bijvoorbeeld 
hun belastingstelsels kunnen aanpassen om 
grootschalige overdrachten en transacties 
van grond te ontmoedigen wanneer deze een 
niet-landbouwgerelateerd gebruik beogen. 
Voordat er investeringen plaatsvinden zouden 
de lidstaten van de EU erop moeten toezien 
dat de bestaande legitieme grondrechten niet 
in het gedrang komen door dergelijke inves-
teringen (12.10).

De Richtlijnen verzoeken de staten ook om 
landbanken op te zetten of de oprichting 
ervan te faciliteren in het kader van verkave-
lingsprogramma’s (13.2 en 13.3). Zo zouden 
zij bijvoorbeeld kavels kunnen toekennen aan 
landbouwers als onderdeel van milieubes-
chermingsprojecten. Het coöperatief ‘Terre-
en-vue’ in het Waals Gewest vormt een goed 
voorbeeld van initiatieven rond landbanken 
die ondersteund moeten worden (zie kader). 
De lidstaten van de EU zouden geen beroep 
mogen doen op ruilverkaveling wanneer een 
bestaande fragmentering van grond net voor-
delen biedt, zoals risicobeperking of diversi-
ficatie van teelten (13.4). Anderzijds zouden 
regeringen herverdelende hervormingen 
moeten overwegen “wanneer een sterke 
concentratie van landbezit gepaard gaat met 
een hoge plattelandsarmoede die toebedeeld 
kan worden aan een gebrekkige toegang tot 
grond, visgronden en bossen” (15.3).
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3.4.2.2 De impact van het Belgische 
en Europese beleid op grond in het 
buitenland verbeteren 

Zoals eerder gezien is een coherente toepassing 
van de Richtlijnen op nationaal vlak niet enkel ve-
reist om het hoofd te bieden aan grondgerelateerde 
uitdagingen op het eigen nationale grondgebied. 
Ook wat de impact van het nationaal beleid op de 
toegang tot grond in het buitenland betreft, is een 
coherent beleid nodig. Dit heeft namelijk verdere 
implicaties op de coherentie van het ontwikke-
lingsbeleid en de naleving door de staten van hun 
extraterritoriale verbintenissen (die voortvloeien 
uit het internationaal recht voor de bescherming 
van de mensenrechten).

Zoals eerder benadrukt hebben de staten extrater-
ritoriale verplichtingen inzake mensenrechten en 
landbeheer. Om deze verplichtingen ten volle na 
te leven zouden de Belgische regering en de an-
dere lidstaten van de EU opvolgingsmechanismen 
moeten invoeren samen met hun ambassades om 
grondaankopen (vooral dan in landen die getroffen 
worden door voedselonzekerheid) door nationale 
investeerders (statelijke of niet-statelijke actoren) 
te registreren. De staten zouden lokale bevolkings-
groepen moeten compenseren indien hun rechten 
geschonden worden. Aan deze eis zou tegemoe-
tgekomen kunnen worden door specifieke contact-
punten op te zetten in de ambassades om indivi-
duele klachten te ontvangen evenals rapporten van 
mensenrechtenorganisaties en van overheidsge-
bonden en niet-overheidsgebonden instanties.

De lidstaten van de UE zouden extra aandacht 
moeten besteden aan de activiteiten van grenso-
verschrijdende ondernemingen (TNC’s) en land-

TERRE-En-VuE

Terre-en-vue is in de eerste plaats een beweging van burgers, organisaties en publieke spelers die de 
toegang tot grond in België willen faciliteren16. De beweging helpt startende landbouwers aan grond 
om zich te vestigen en faciliteert het doorgeven van bestaande boerderijen. Drie instanties sturen de 
activiteiten van het coöperatief op complementaire wijze: een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), 
een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en een stichting. De vzw werd opgericht in okto-
ber 2011 en maakte het mogelijk om de beweging, die ontstaan was in de schoot van het Réseau pour 
le Soutien à l’Agriculture Paysanne, te consolideren. Vervolgens ontstond in maart 2012 uit dezelfde 
vzw een coöperatieve vennootschap met dezelfde naam. Op dit moment staat er nog een stichting in 
de steigers die later deze twee structuren zal vervolledigen.

De vzw Terre-en-vue begeleidt vestigingsprojecten voor landbouwbedrijven en beoogt een netwerk op 
te richten van partnerverenigingen en -burgers evenals knowhow te ontwikkelen over grondbeheer in 
België. De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk fungeert als een solidariteitsinstrument 
waarin burgers kunnen investeren. Het is het grondfonds van de beweging Terre-en-vue. Burgers en 
organisaties die haar activiteiten willen ondersteunen kunnen aandelen kopen en tegelijk een risico-
loze investering aangaan die sociale en ecologische voordelen oplevert. Ze streeft vier aanvullende 
doelstellingen na:

• Landbouwgronden vrijkopen om deze af te 
schermen van grondspeculatie, destruc-
tieve landbouwmethoden en privaat bezit, 
en ze hun status van ‘commons’ terugge-
ven;

• Deze landbouwgrond toewijzen aan land-
bouwers om hen te helpen zich te vestigen 
en coöperatieve projecten in het kader van 
ecologische en biologische landbouw te 
ontwikkelen die eerbied hebben voor het 
milieu;

• De landbouweconomie weer lokaal maken 
door gronden prioritair ter beschikking te 
stellen van landbouwers die werkzaam 
zijn binnen korte ketens, hun produc-
ten rechtsreeks aan de man brengen, en 
aangesloten zijn bij lokale landbouwer-
snetwerken;

• Nieuwe economische en sociale modellen 
creëren die gebaseerd zijn op wederzijds 
vertrouwen, gebruikersvriendelijkheid en 
lokale autonomie en kaderen binnen een 
regionale, nationale en internationale soli-
dariteit17.

16  In Vlaanderen werkt Terre-en-vue samen met zijn Nederlandstalige partner 
Land-In-Zicht. 
17 Voor meer informatie kunt u de website van Terre-en-vue raadplegen: http://
www.terre-en-vue.be
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bouwinvesteringsfondsen die actief zijn in het bui-
tenland. Ze zouden onderzoek moeten voeren naar 
deze organisaties en specifieke rapporterings-
verplichtingen moeten opleggen aan bedrijven en 
investeerders die grond aankopen in het buiten-
land18

16. Ze zouden ook de nationale (strafrechte-
lijke of burgerlijke) wetgeving van toepassing moe-
ten maken op extraterritoriale schendingen van de 
mensenrechten, en beroepsmogelijkheden bieden 
aan slachtoffers.

De Belgische regering en de andere lidstaten van 
de EU zouden zich ervan moeten vergewissen dat 
de handels- en investeringsverdragen geen ne-
faste impact hebben op de toegang tot grond in het 
buitenland. In dit verband zouden de staten, voor-
dat ze zulke verdragen sluiten en terwijl ze deze 
uitvoeren, moeten nagaan welke impact dit heeft 
op de mensenrechten, met extra aandacht voor de 
impact op grond. De speciaal rapporteur over het 
recht op voeding heeft richtsnoeren aangereikt om 
de impact op mensenrechten19

17 te evalueren. 

De Belgische regering en andere lidstaten van 
de EU zouden moeten toezien op andere beleids-
maatregelen die een positieve of negatieve impact 
kunnen hebben op grondbeleid in het buitenland. 
Hierbij zouden ze extra aandacht moeten hebben 
voor energie-, landbouw-, milieu- en consumptie-
beleid. De eventuele slachtoffers zouden de moge-
lijkheid moeten krijgen om de negatieve impact 
aan te tonen en er zouden klachtmechanismen 
opgezet moeten worden om de beleidsmaatrege-
len in kwestie te herzien.

De Belgische regering en de andere EU-lidstaten 
zouden de impact van het beleid en van de projec-
ten van intergouvernementele organisaties (met 
inbegrip van de Internationale Financiële instellin-
gen – IFI’s) op grond, visgronden en bossen, moe-
ten nagaan. Ze zouden moeten waarborgen dat de 
budgetten niet aangewend worden voor projecten 
die afbreuk doen aan lokale grondrechten, en hun 
onderhandelingsbevoegdheid moeten gebrui-
ken om invloed uit te oefenen op het beleid en de 
projecten van deze organisaties. In het bijzonder 
zouden de staten de Wereldbank en andere IFI’s 
moeten aanmoedigen om hun praktijken, stan-
daarden en beleid te evalueren en in overeenstem-
ming te brengen met de Richtlijnen en deze als 
minimale normen te hanteren.

18 Zie de studie van een consortium Belgische ngo’s (FIAN Belgium, Oxfam-
Solidariteit, CNCD-11.11.11, Entraide & Fraternité, SOS Faim) die in 2013 
gepubliceerd wordt, onder de titel: «La Belgique responsable de l’accaparement 
de terres».

19 Zie de «Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords 
de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme», verslag van de 
Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel, Olivier De Schutter, voorgesteld 
op de 19de zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 2011.
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Besluit
De ‘Vrijwillige richtlijnen voor het verantwoorde-
lijk beheer van grond, visgronden en bossen in het 
kader van de nationale voedselzekerheid’ zijn het 
eerste instrument binnen het internationaal recht 
van de mensenrechten dat de uiterst gevoelige 
en ingewikkelde kwestie van toegang tot grond 
behandelt. Ze zouden een grote stap kunnen be-
tekenen in de langdurende strijd tegen honger en 
armoede. Na een relatief kort onderhandelings-
proces werden een aantal opmerkelijke vorderin-
gen geboekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn het 
participatief proces, de voortdurende verwijzingen 
naar de mensenrechten en naar de verplichtin-
gen voor staten en niet-statelijke actoren, de 
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen van voedselproducen-
ten, evenals de talrijke verwijzingen naar de reeds 
erkende rechten van inheemse volkeren. Het ins-
trument moet echter gelezen en geïnterpreteerd 
worden aan de hand van andere instrumenten om 
zijn zwakke punten te verhelpen.

Het hervormde Committee on World Food Security 
(CFS) heeft getoond dat het in staat is om: (1) de 
essentiële kwesties in verband met de bestrijding 
van honger en voedselonzekerheid, zoals de kwes-
tie van de toegang tot grond, op te nemen in haar 
prioriteiten en aan te pakken; (2) doeltreffende 
institutionele voorwaarden vast te leggen om de 
gemeenschappen die het meest door honger en 
voedselonzekerheid geteisterd worden in staat te 
stellen om op gelijke voet te spreken met regerin-
gen, internationale agentschappen en de privé-

sector over mogelijke oplossingen voor gevoelige 
problemen zoals de toegang tot natuurlijke hulp-
bronnen; (3) intergouvernementele akkoorden te 
sluiten binnen een redelijke termijn (Monsalve 
Suarez, 2012). 

De deelname van de vele actoren en het inclusief 
karakter van het proces zijn een primeur voor dit 
soort intergouvernementele onderhandelingen en 
vormen een belangrijk precedent op de weg naar 
een grotere democratisering van besluitvormings-
processen die bijdragen tot de dynamiek van het 
landbouw- en voedingssysteem. Een dergelijke de-
mocratisering is niet enkel van belang op interna-
tionaal vlak. Ook op nationaal en lokaal vlak moe-
ten de beslissingen van het CFS op een coherente 
manier toegepast worden. Een grote uitdaging die 
zich in dit verband aandient, is de uitvoering van 
dezelfde vernieuwende, participatieve en inclu-
sieve wereldwijde aanpak op de nationale, regio-
nale en lokale niveaus.

Aangezien de Richtlijnen niet automatisch toege-
past worden is het nodig dat burgers druk uitoefe-
nen en zich mobiliseren om dit document te doen 
leven. De organisaties van het maatschappelijk 
middenveld in Europa en elders zouden zich moe-
ten organiseren. Dit zowel om zelf optimaal gebruik 
te maken van de Richtlijnen, als om regeringen en 
niet-statelijke actoren ertoe aan te zetten ze toe 
te passen om de meest kwetsbare en gemargina-
liseerde gebruikers van grond, visgronden en bos-
sen een beter leven en bestaan te bieden.
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