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Het Belgische beleid ontwikkelingssamen werking 
is ondoeltreffend in de strijd tegen honger
Aanbevelingen voor een ambitieus beleid op maat  
van de uitdagingen

België onderschrijft volledig het programma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling 
tegen 2030: het transformeren van onze wereld, en richt zich onder andere op het Duurzame 
Ontwikkelingsobjectief 2, “Zero Hunger” (DOD2), dat ernaar streeft om honger te elimineren, 
voedselzekerheid te realiseren, voeding te verbeteren en duurzame landbouw te promoten. 
Ondanks dit engagement stijgt sinds 2015 het aantal vrouwen en mannen die lijden onder honger 
en ondervoeding, wat de verwezenlijking van dit doel ondermijnt. Het gaat er niet langer om meer 
te doen, het beleid tegen honger moet ook herzien worden. We stellen vast dat het Belgische 
beleid in de strijd tegen honger ontoereikend en ondoeltreffend is: 

1 // België geeft geen prioriteit  
aan voedsel- en voedingszekerheid en 
respecteert zijn engagementen niet 

a) België ontmantelde in de voorbije legislatuur het 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, een 
mechanisme dat nochtans als zeer pertinent wordt 
beschouwd in het rapport van de Dienst Bijzondere 
Evaluatie van DGD. 

b) De Belgische overheid heeft de parlementaire resolutie 
van 20 april 2017 die werd aangenomen in het kader van 
de ontmanteling niet gerespecteerd. In tegenstelling tot 
deze resolutie zijn de huidige DGD-programma’s vooral 
gericht op agrarisch ondernemerschap, waarbij de 
voedselzekerheid en de behoeften en uitdagingen 
van de kleinschalige/familiale landbouw niet langer 
worden geïntegreerd. 

c) De Belgische overheid respecteerde zijn engagement 
niet om 15% van de publieke ontwikkelingshulp te 
besteden aan voedselzekerheid. 

 

2 // De nieuwe beleidsoriëntaties van België 
op vlak van ontwikkelingssamenwerking 
in de sector landbouw en voedselzekerheid 
beantwoorden niet aan de uitdagingen van 
duurzame ontwikkeling en respect voor 
mensenrechten

a) België geeft geen voorrang aan het ondersteunen van 
duurzame voedselsystemen, in tegenstelling tot het 
beleid van talrijke landen en internationale instellingen.

b) België heeft geen voldoende strikt kader vastgelegd 
voor partnerschappen met de private sector en 
veel gevallen van financiering van de private sector 
zijn ondoeltreffend voor de voedselzekerheid

c) Het Belgisch ontwikkelingsbeleid verzekert onvol-
doende de beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(landbouwbeleid, biobrandstoffen, landroof,…) en komt 
zijn verplichtingen niet na om mensenrechten te garan-
deren en te beschermen in België en het buitenland. 

d) Het ontwikkelingsbeleid op vlak van landbouw houdt 
onvoldoende rekening met de transversale gender 
benadering, zoals voorzien in de wet van 2013 inzake 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de wet 
van 2007 inzake gender mainstreaming.
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ROL VAN HET FEDERALE PARLEMENT

Tegen deze achtergrond nodigen we de parlementsleden 
uit om een resolutie te stemmen die een ambitieuze koers 
uitzet voor de regering opdat:

• Voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen 
hoger op de Belgische en internationale politieke 
agenda geplaatst worden;

• De strategie landbouw en voedselzekerheid wordt 
geheroriënteerd naar de ondersteuning van duurzame 
voedselsystemen, gebaseerd op gezinslandbouw 
en agro-ecologische praktijken, steunend op lokale 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, waarbij 
sociale en solidaire economische ondernemingen 
voorrang genieten.

 

In het bijzonder kan het Parlement:

• Erover waken dat de dubbele doelstelling van 0,7% van het 
BNP voor ontwikkelingssamenwerking en 15% van ODA 
voor landbouw en voedselzekerheid wordt gerealiseerd;

• Regelmatig de programma’s evalueren in het licht van 
de doelstellingen van de Belgische samenwerking, 
hun bijdrage tot de verwezenlijking van de DOD2 en 
het recht op voedsel;

• De doelstellingen rond voedselzekerheid en duurzame 
voedselsystemen ondersteunen, met name door 
de integratie van de transversale thema’s van de 
strategische nota landbouw en voedselzekerheid 
(voeding, gendergelijkheid en duurzame landbouw) 
en de bijhorende bestuursmaatregelen te versterken;

• Ervoor zorgen dat de verplichtingen van de beleidsco-
herentie voor duurzame ontwikkeling worden nageleefd.

Een verslechterende toestand, 
België moet meer en beter doen
In 2019 lijden nog 821 miljoen mensen honger, één 
persoon op negen. Hongercijfers nemen opnieuw 
toe, nu al het derde jaar op rij. En terwijl 193 landen, 
waaronder België, zich in 2015 geëngageerd hebben 
om de honger tegen 2030 uit te bannen, verwijderen 
we ons meer en meer van die doelstelling en vallen 
we terug naar de cijfers van 2010.

Bovendien leven 2 miljard mensen in voedselonzeker-
heid terwijl minstens 2 miljard mensen overgewicht 
hebben. Meer dan de helft van de wereldbevolking 
wordt getroffen door malnutritie. 

Daarnaast is bijna een derde van de uitstoot van 
broeikasgassen toe te schrijven aan het huidige land-
bouw-voedselsysteem en tegelijkertijd lijdt de land-
bouw, des te meer in ontwikkelingslanden, nu al sterk 
onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Het huidig 
voedselsysteem staat ook voor andere uitdagingen: 
verlies van biodiversiteit, uitputting en vervuiling van 
gronden en zoetwatervoorraden, aanhoudende con-
flicten en ontstaan van ernstige voedselcrisissen, 
toenemende criminalisering van mensenrechtenacti-
visten, toenemende discriminatie van vrouwen, enz.

Redenen genoeg om ons voedselsysteem drin-
gend en grondig te veranderen, evenals ons 
ontwikkelingsbeleid. 

Duurzame voedselsystemen  
in het hart van de politieke agenda
Geconfronteerd met de sociale en ecologische 
limieten van onze planeet, worden verschillende 
internationale initiatieven genomen die duurzame 
voedselsystemen in het hart van de internationale 
politieke agenda zullen plaatsen:

• Het actiedecennium van de Verenigde Naties voor 
de familiale landbouw (2019-2028);

• Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten 
van boeren en andere personen die op het platte-
land werken (december 2018); 

• Goedkeuring van de vrijwillige richtlijnen inzake 
voedselsystemen en voeding (2020);

• FAO-symposium over agro-ecologie (2014 en 2018) 
en goedkeuring van beleidsaanbevelingen inzake 
agro-ecologie door het Comité voor Wereldvoed-
selzekerheid (2020);

• De plaats van voedselsystemen in de COP 26  
klimaatonderhandelingen (2020);

• De plaats van voedselsystemen in de COP 15 
onderhandelingen over biodiversiteit (2020); 

• Het houden van een VN-top over Voedselsystemen 
(2021).

Het Belgische beleid moet deel uitmaken van deze 
agenda voor de transformatie van voedselsystemen. 
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Resultaten van de evaluatie van het 
Belgisch Fonds voor Voedselzeker-
heid (BFVZ) en het Belgisch beleid 
voor landbouw en voedselzekerheid  
De evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedsel-
zekerheid (BFVZ) door de speciale evaluatiedienst van 
de DGD heeft vastgesteld dat deze laatste “adequaat 
heeft ingespeeld op de algemene doelstellingen van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking inzake 
voedsel zekerheid”. Met het oog op de ondersteuning 
van duurzame familiale landbouw ter verbetering van 
de voedselzekerheid hebben “BFVZ-programma’s 
een relevante en significante bijdrage geleverd 
aan de verbetering van de beschikbaarheid, de 
toegankelijkheid en de stabiliteit van voedsel”. De multi-
stakeholderaanpak en de lessen die zijn getrokken 
uit de uitvoering van de vorige fondsen hebben het 
mogelijk gemaakt om inzichtelijke keuzes te maken 
met betrekking tot de actiegebieden die gericht zijn op 
kwetsbare bevolkingsgroepen in de 5 partnerlanden 
waar de BFVZ-programma’s zijn opgezet (Mali, 
Mozambique, Burundi, Tanzania en Benin). 

Het BFVZ was een initiatief waar het parlement om 
had gevraagd; de opheffing van het BFVZ na 5 jaar, 
terwijl het oorspronkelijk voor 10 jaar was gepland, had 
bijzonder schadelijke gevolgen voor de doeltreffend-
heid van alle BFVZ-programma’s, met name door de 
duurzaamheid van de beoogde veranderingen in de 
landbouwproductiesystemen in het gedrang te bren-
gen. De intrekking van het BFVZ heeft geleid tot een 
neerwaartse trend in de uitgaven voor landbouw en 
voedselzekerheid en minder transparantie bij de iden-
tificatie van fondsen voor voedselzekerheid.

In maart 2017 is een nieuwe strategische nota over land-
bouw en voedselzekerheid goedgekeurd. Ze benadrukt 
het belang van de ondersteuning van landbouwers met 
ondernemerspotentieel en van regionale, nationale 
en internationale waardeketens. In de evaluatie wordt 
geconstateerd dat de strategische nota en de daaruit 
voortvloeiende programma’s geen rekening houden 
met de vier pijlers van voedselzekerheid en familiale 
landbouw. In de nieuwe portefeuilles zijn de modaliteiten 
om rekening te houden met transversale thema’s slecht 
gedefinieerd en met name het thema voeding komt in 
de drie nieuwe portefeuilles (Benin, Guinee en Burkina 
Faso) weinig aan bod en bijna nooit in de onderdelen 
die betrekking hebben op agrarisch ondernemerschap.

AANBEVELINGEN

1 // België moet zijn engagementen 
respecteren en een prioriteit maken van 
voedsel- en voedingszekerheid. 

FRAGMENTEN UIT HET EVALUATIERAPPORT 
VAN HET BFVZ:

“Op het niveau van het conceptueel kader stelt de 
evaluatie vast dat, in tegenstelling tot de wens van 
de Belgische parlementairen in hun resolutie, de 
strategienota landbouw en voedselzekerheid: “van 
overleven naar ondernemen” van 2017 zeer weinig 
rekening houdt met de centrale elementen waarop de 
BFVZ-strategie is gebaseerd, waaronder met name 
de 4 pijlers van de voedselzekerheid, de familiale 
landbouw of de multi-actorenaanpak.”

“De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft een 
kans gemist om de zorg voor voedselzekerheid te 
integreren en de lessen uit het BFVZ te kapitaliseren, 
zoals blijkt uit de nieuwe portfolio’s.”

“Bovendien zijn van de aanbevelingen in de 
parlementaire resolutie die ten tijde van de opheffing 
van het Fonds in de meeste gevallen het belang 
van continuïteit in de voedselzekerheid benadrukt, 
er slechts twee [van de tien] effectief overwogen en 
uitgevoerd.” 

“Met de richtlijnen die de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking voor de nieuwe programma’s heeft aan-
genomen, zouden de uitgaven voor voedselzekerheid 
en familiale landbouw de komende jaren nog meer 
moeten dalen. “

1.1 // België moet de ontwikkelingssa-
menwerking rond landbouw opnieuw 
richten op de strijd tegen honger en 
op voedsel- en voedingszekerheid.

Context

De nieuwe strategische nota landbouw en voedselzeker-
heid, en de daaruit voortvloeiende samenwerkingspro-
gramma’s, leveren echter weinig of geen bijdrage aan 
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de verwezenlijking van de DOD2 en de uitroeiing van de 
honger. Een analyse van de nieuwe Enabel-portefeuilles 
door de Coalitie tegen de Honger wijst in dezelfde richting 
als het evaluatierapport: in deze nieuwe portefeuilles wordt 
niet verwezen naar DOD2, voedselzekerheid, duurzame 
landbouw of voeding (behalve in het kader van de repro-
ductieve rechten van meisjes en vrouwen).

Voorstellen

• Zoals voorgesteld in aanbeveling 7 van het BFVZ- 
evaluatieverslag1, herziet de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking haar samenwerkingsstrategie 
in de sector landbouw- en voedselzekerheid om 
“niemand achter te laten” en zich opnieuw te richten 
op de doelstelling van voedsel- en voedingszekerheid; 

• Zoals voorgesteld in aanbeveling 2 van het BFVZ-eva-
luatieverslag2, wordt door de ontwikkelingssamenwer-
king opnieuw een financieringsinstrument van het 
BFVZ-type opgezet.3

Om deze aanbevelingen uit te voeren moet België ook:

• De geleidelijke en voortdurende teloorgang indijken 
van de expertise en het personeel dat voor België 
werkt aan voedsel- en voedingszekerheid, binnen 
DGD, de Belgische vertegenwoordigingen in concen-
tratielanden voor hulp en in de vertegenwoordigingen 
binnen de internationale instellingen;

• De actieve deelname van boerenorganisaties 
en groepen die getroffen worden door hon-
ger verzekeren bij het uitwerken en uitvoeren van 
samenwerkingsprogramma’s;4

• Jaarlijks rapporteren aan het Parlement over het 
beleid aangaande DOD2.

• De expertise van de Belgische stakeholders inzake 
voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen 
benutten door meer overleg binnen het Platform voor 
Landbouw en Voedselzekerheid (PLVZ).

1.2 // België moet zijn engagement om  
15% van de ODA te besteden aan landbouw 
en voedsel-en voedingszekerheid 

Context 

Na de crisis van de voedselprijzen van 2007/2008 heeft 
België zich er tijdens de Conferentie op hoog niveau over 
voedselzekerheid in Rome toe verbonden om vanaf 2015 
minstens 15% van zijn officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
te besteden aan landbouw en voedselzekerheid. Deze 
verbintenis werd bevestigd in de nieuwe strategienota van 
2017 over landbouw en voedselzekerheid. Desondanks 
werd dit doel niet één keer gerealiseerd en het aandeel 
van de officiële ontwikkelingshulp gewijd aan landbouw 
en voedselzekerheid bedroeg in 2018 slechts 11.46%. 

Voorstellen

• België garandeert dat minstens 15% van de ODA 
wordt besteed aan landbouw en voedsel-en 
voedingszekerheid.

Dit budget moet prioritair gericht zijn op:

• Structurele steun voor duurzame landbouw en 
voedsel- en voedingszekerheid;5

• De gespecialiseerde instellingen van de Verenigde 
Naties (FAO, WFP, CGIAR) wat betreft de multilaterale 
hulp op vlak van voedselzekerheid.6

1 “De strategische nota landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking herzien zodat deze de te ontwikkelen strategieën op het vlak van 
voedselzekerheid beter behandelt op basis van de lessen die uit de ervaring van het BFVZ kunnen worden getrokken. »

2 “Specifieke aandacht voor voedselzekerheid in de Belgische ontwikkelingssamenwerking door een specifieke bijdrage aan dit thema in het kader van een duidelijk omschreven 
programma. Dit om het behoud van de expertise te garanderen die de Belgische Coöperatie over de drie Fondsen met haar verschillende partnerorganisaties heeft ontwikkeld en die 
duidelijk wordt erkend. »

3 Hiermee bedoelen we een financieel instrument gewijd aan voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen. Op basis van de aanbevelingen van de evaluatie van de programma’s 
van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) zal dit instrument een geïntegreerde aanpak en synergiën tussen de verschillende actoren (zoals bilaterale, multilaterale en 
niet-gouvernementele samenwerking, lokale bedrijven en de wetenschappelijke wereld) bevorderen. Het zal zich in de eerste plaats richten op kwetsbare en voedsel onzekere rurale 
groepen, voornamelijk voedselproducenten.

4 Verschillende bronnen bevestigden ons dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking minder dan in het verleden de overheden en het maatschappelijk middenveld van de 
partnerlanden betrekt bij het uitwerken van samenwerkingsprogramma’s.

5 Uit de analyse van de ODA/LBVZ-subsectoren (zoals berekend door DGD) blijkt dat ongeveer een derde van het budget bestemd is voor voedselhulp. De Coalitie tegen de Honger 
erkent natuurlijk de noodzaak van humanitaire hulp om noodsituaties aan te pakken, maar benadrukt ook het belang van structurele steun voor de overgang naar een duurzame 
landbouw en de verwezenlijking van het recht op voedsel in de partnerlanden.

6 In de strategienota zijn deze drie instellingen prioritair. De Wereldbank groep krijgt nu zeer veel financiering terwijl die weinig expertise heeft op vlak van voedselzekerheid. 
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2 // De nieuwe beleidsoriëntaties  
moeten beantwoorden aan  
de uitdagingen van duurzame  
ontwikkeling en respect  

aan multidimensionale en complexe uitdagingen, waar-
onder een groeiende wereldbevolking, verstedelijking 
en klimaatverandering, die de druk op de natuurlijke 
hulpbronnen doen toenemen en een impact hebben op 
land, water en biodiversiteit. Deze transformatie zal een 
diepgaande invloed hebben op wat mensen eten, maar 
ook hoe voedsel wordt geproduceerd, verwerkt, vervoerd 
en verkocht.”7 Het rapport van het HLPE waaruit dit citaat 
komt schuift agro-ecologie naar voor als enige transfor-
matieve benadering naar duurzame voedselsystemen.

Agro-ecologie8 krijgt steeds meer wetenschappelijke en 
internationale erkenning en is het meest relevant wanneer 
de sociale, ecologische en economische dimensies van 
voedselsystemen daadwerkelijk in aanmerking worden 
genomen. Deze aanpak is bovendien bijzonder goed 
aangepast aan de ecologische en socio-economische 
realiteit van de familiale landbouw in de landen van 
het Zuiden.

Voorstellen

België wordt, in navolging van Frankrijk en Zwitserland, 
een voortrekker in het promoten van agro-ecologie 
om duurzame voedselsystemen te realiseren.

Met zijn internationaal erkende landbouwuniversiteiten, 
deskundigen die behoren tot de internationale pioniers van 
deze denkoefening en de uitgebreide ervaring van vele 
Belgische NGO’s in de begeleiding van agro-ecologische 
projecten, heeft België heel wat troeven in handen om die 
richting uit te gaan.

Daarom moet België: 

• Samenwerkingsprogramma’s ontwikkelen die duur-
zame voedselsystemen ondersteunen, gebaseerd op 
agro-ecologie, familiale landbouw en eerlijke lokale 
verwerkings- en vermarktingketens;9

• Sociale en boerenbewegingen in het Zuiden 
erkennen en versterken, in het bijzonder organisaties 
van plattelandsvrouwen; 

voor mensenrechten 

UITTREKSELS UIT HET EVALUATIERAPPORT 
VAN HET BFVZ:

“Het thema duurzame ontwikkeling komt in de nieuwe 
portfolio’s op algemene wijze aan bod, voornamelijk 
door middel van enkele milieu gerelateerde aspecten, 
zonder te vermelden hoe het probleem moet worden 
aangepakt of hoe de impact ervan moet worden 
gemeten.”

“In de drie nieuwe portfolio’s wordt het thema 
mensenrechten als leidraad genomen en wordt 
in het algemeen verwezen naar de toepassing 
van een mensenrechtenbenadering in het gehele 
portfolio. (…) Deze aanpak wordt vermeld in de 
formuleringsdocumenten van de drie nieuwe portfolio’s, 
maar zonder specifieke activiteiten, strategieën of 
indicatoren die in de landbouwondernemerschaps-
componenten van deze portfolio’s worden 
gespecificeerd. Dit zijn dus algemene principes zonder 

specifieke uitvoerings- en evaluatiemodaliteiten, wat hun 
integratie aanzienlijk beperkt.”

2.1 // België moet duurzame voedselsystemen 
in het Zuiden ondersteunen

Context

“Voedselsystemen staan op een kruispunt. Een diep-
gaande transformatie is nodig om Agenda 2030 aan te 
pakken, om voedsel- en voedingszekerheid (FSN) in 
zijn vier dimensies (beschikbaarheid, toegang, gebruik 
en stabiliteit) te bereiken, en om het hoofd te bieden 

7 HLPE, 2019, Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. Het HLPE is de wetenschappelijk 
pijler die de link maakt met het politieke Comité voor WereldVoedselzekerheid (CFS)

8 Agro-ecologie is (i) een geheel van agronomische praktijken die de beginselen van de ecologie integreren; (ii) een wetenschappelijke discipline die agronomie, ecologie en dimensies 
uit de menswetenschappen samenvoegt en die wetenschappelijke en boerenkennis kruist; (iii) een sociale beweging die structurele, sociaal-economische en politieke veranderingen 
in het hele voedselsysteem vereist om duurzame productie- en consumptiepraktijken tot stand te brengen.

9 Voor meer details, zie de politieke nota « Voor een Belgische ontwikkelingssamenwerking die duurzame voedselsystemen ondersteunt », november 2018.  
http://www.coalitioncontrelafaim.be/nl/publications/voor-een-belgische-ontwikkelingssamen-werking-die-duurzame-voedselsystemen-ondersteunt/
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• De financiering voor onderzoek naar agro-ecologie 
en duurzame voedselsystemen verhogen (bijdragen 
aan CGIAR, FAO);

• De agro-ecologische praktijken van vrouwen onder-
steunen en promoten.

2.2 // België moet het partnerschap  
met de privésector omkaderen met het oog 
op de verbetering van de voedselzeker-
heid en van duurzame voedselsystemen

Context

Tijdens de vorige legislatuur lag de prioriteit van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid bij de ontwikkeling 
van de privésector (private sector development / private 
sector for development). De landbouw, een belangrijke 
economische sector in de partnerlanden, ontsnapte niet 
aan de beweging, met de ontwikkeling van landbouw 
waardeketens en bepaalde productieketens. Hoewel 
de steun aan de privésector een vector voor duurzame 
ontwikkeling kan zijn, is dit verre van automatisch, vooral 
in kwetsbare landen. 

Voorstellen

• België moet de investeringen richten op familiale 
landbouwers en de organisaties die hen vertegen-
woordigen: zij zijn de belangrijkste spelers in de private 
landbouwsector en de grootste investeerders in de 
landbouw. Wat betreft de activiteiten die de productie 
voorafgaan of opvolgen, moet België voorrang geven 
aan de lokale MKMO’s, met inbegrip van sociale 
en coöperatieve ondernemingen, aangezien hun 
doel in overeenstemming is met de doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling;

• De “private sector for development” aanpak van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking, uitgevoerd 
door samenwerkingsprogramma’s, door BIO of door 
de Business Partnership Facility, moet de fundamentele 
rechten respecteren en worden gereguleerd door 
duidelijke selectiecriteria, sterke benchmarks, 
publieke opvolgings- en evaluatieprocessen en 
een onafhankelijk klachtenmechanisme die ervoor 

moeten zorgen dat deze fondsen ten dienste staan 
van voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling. 
In ieder geval moet de steun aan de privésector 
afhankelijk worden gesteld van de eerbiediging van 
de mensenrechten en de verwezenlijking van het 
recht op voedsel. In dit verband moet elke investering 
in landbouwprojecten waarbij op grote schaal land wordt 
gekocht of gepacht, worden verboden;

• Gebonden hulp die de toegang van Belgische onder-
nemingen tot deze fondsen bevoordeelt, moet worden 
uitgesloten.

2.3. // België moet beleidscoherentie 
ten gunste van ontikkelling respecteren 
en in praktijk brengen op het vlak van 
mensenrechten en in het bijzonder het recht 
op voedsel

Context

De wet betreffende Ontwikkelingssamenwerking van 19 
maart 2013 definieert beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling (BCO) als een “proces om te verzekeren dat 
de doelstellingen en resultaten van het ontwikkelingssa-
menwerkingsbeleid van een regering niet tegengewerkt 
worden door het beleid van deze regering op andere 
domeinen die een impact hebben op de ontwikkelings-
landen en dat deze andere beleidsdomeinen waar mogelijk 
de ontwikkelingsdoelstellingen steunen.”10

Ondanks deze wetgeving, heeft België de laatste jaren 
veel minder ingezet op beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling. We merken met name dat er onvoldoende 
aandacht besteed wordt aan beleidscoherentie die zou 
moeten zorgen voor het naleven, het beschermen en het 
in praktijk omzetten van de mensenrechten, en in het 
bijzonder het recht op voedsel.

Verschillende concrete voorbeelden worden regelmatig 
aan het licht gebracht door de Coalitie tegen Honger: 

1. Het geval van melkpoeder hervet met palmolie, waaruit 
het gebrek aan samenhang tussen het Europese 
landbouw- en handelsbeleid en het ontwikkelingsbeleid 
blijkt;11

10 De wet voorziet tevens in Art. 31 dat, om de coherentie van het Belgische beleid ten gunste van de ontwikkeling te verzekeren, “de voorontwerpen van wet en de ontwerpen van koninklijke 
of ministeriële besluiten waarvoor de tussenkomst van de Ministerraad bij wettelijke of reglementaire bepaling vereist is, aan een voorafgaande impactanalyse onderworpen worden”.

11 In 2018 voerde België en de Europese Unie respectievelijk 18.900 T en 276.892 T hervette poeders naar West-Afrika uit. Zij worden daar tot 50% goedkoper verkocht in vergelijking 
met de lokale rauwe melk. Dit heeft gevolgen voor het levensonderhoud van miljoenen melkboeren en verwerkers, voornamelijk vrouwen.
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2. Het geval van biobrandstoffen dat de inconsistenties 
tussen het energiebeleid, en de ontwikkelings- en 
klimaatdoelstellingen laat zien;12

3. De gevallen van landroof en andere mensenrechten-
schendingen door bedrijven, die de noodzaak van 
omkadering en regelgeving voor de praktijken van deze 
bedrijven aantonen. Dit kan gebeuren door het invoeren 
van wetgeving rond zorgplicht voor bedrijven;13

4. Vrijhandelsverdragen die zowel de ontwikkeling van 
lokale landbouwketens in Zuidelijke landen en in Europa 
als de inspanningen tegen de klimaatopwarming 
schaden. Het huidig EU-Mercosur verdrag is hier een 
actueel voorbeeld van;14

5. Het migratiebeleid mag de agenda van het ontwikke-
lingsbeleid niet dicteren en mag de ontwikkeling van 
bepaalde regio’s niet schaden.15

België moet op het hoogste niveau blijk geven van politiek 
engagement om van beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling een prioriteit te maken.

Voorstellen

• België creëert en versterkt de institutionele mechanis-
men die ervoor zorgen dat de verschillende beleidsdo-
meinen (landbouw-, handels-, investerings-, energie-, 
klimaat- en migratiebeleid) de coherentie ten gunste 
van ontwikkeling wordt nageleefd;

• De regering vernieuwt de mandaten van de Adviesraad 
voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling 
(ABCO), zorgt voor werkingsmiddelen en verzekert de 
verantwoordingsplicht met betrekking tot de adviezen 
van de Raad, in het bijzonder deze die relevant zijn 
voor de strijd tegen de honger en de verwezenlijking 
van het recht op voedsel;

• België moet zijn mensenrechtenverplichtingen naleven 
en ervoor zorgen dat ontwikkelingsprogramma’s 
geen negatieve impact hebben op de meest 
gemarginaliseerde groepen (do no harm). Een 
onpartijdig en onafhankelijk klachtenmechanisme 
moet beschikbaar zijn voor groepen die zich benadeeld 
voelen door de ontwikkelingsprogramma’s van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking;

• België komt terug op zijn onthouding bij de Verenigde 
Naties en steunt uitdrukkelijk de verklaring van de 
Verenigde Naties over de rechten van boeren en andere 
personen die op het platteland werkzaam zijn.

De Adviesraad voor Beleidscoherentie voor Ontwikkeling 
deed reeds aanbevelingen die in het beleid geïntegreerd 
kunnen worden.16

12 Zo verhoogt België het gebruik van agrobrandstoffen van de eerste generatie. In 2018 verdwenen al 800.000 ton voedsel (suiker, graan en plantaardige olie) in onze reservoirs en 
54%van deze grondstoffen is afkomstig van buiten de EU en in het bijzonder van landen waar de honger hoogtij viert.

13 Vandaag de dag wordt de totale oppervlakte van landroof waar Belgische actoren of actoren met een band met België geschat op bijna 700.000 hectare landbouwgrond in 
ontwikkelingslanden (wat overeenkomt met meer dan 40 keer de totale oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

14 De overeenkomst zou een intensivering van de landbouwproductie van producten met een grote ecologische voetafdruk (soja, rundvlees, gevogelte, ethanol, enz.) bevorderen, wat 
vooral de grote spelers in de agro-industrie ten goede zou komen. Tegelijkertijd wordt een toename van de uitstoot van broeikasgassen met 34% geschat, uitsluitend op basis van de 
groei van de handel in 8 landbouwproducten.

15 Meer in het algemeen loopt de globale aanpak naar meer coherentie en synergie tussen de verschillende buitenlandse beleidsdomeinen van België, het risico dat de strategische 
belangen van België voorrang krijgen op de ontwikkelingsdoelstellingen. Het zijn de doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling die het kompas moeten zijn voor het externe optreden 
van België, en niet het eigen belang.

16 Met name het advies van november 2016, dat tot doel heeft “de samenhang te versterken van de beleidsmaatregelen die van invloed zijn op de verwezenlijking van het recht op 
adequate voeding en de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, onder meer door ervoor te zorgen dat ten minste 15% van de officiële ontwikkelingshulp 
wordt besteed aan steun voor duurzame gezinslandbouw en voedsel- en voedingszekerheid, en door passende institutionele mechanismen in te stellen”; evenals het advies van 
februari 2016 over “Besluitvorming in de handelsbeleid” dat met name gericht is op (i) het creëren van meer transparantie en het delen van meer informatie met betrekking tot 
handelsbesprekingen, (ii) het beperken van de eigen handelsbelangen van België, en (iii) het implementeren van middelen om de coherentie in het middelpunt van de belangstelling 
te houden.
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