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Op 11 mei 2012 hebben de Lidstaten van het Committee on World 
Food Security (CFS) de Vrijwillige Richtlijnen voor het verantwoord 
beheer van grond, visgronden en bossen1 officieel goedgekeurd. 
Dit internationale kader is het resultaat van een door het CFS ge-
lanceerd proces dat drie jaar heeft geduurd. Het geeft alle actoren 
en in het bijzonder de Staten een reeks aanbevelingen voor een 
verantwoord beheer van het land in een perspectief van duurzame 
ontwikkeling en de strijd tegen honger. Het gebrek aan toerei-
kende, veilige toegang tot grond, visgronden en bossen is immers 
een van de belangrijkste oorzaken van honger en ondervoeding in 
de wereld. De helft van het miljard mensen dat honger lijdt, zijn 
boeren die rechtstreeks van landbouw afhankelijk zijn om te over-
leven. De Richtlijnen moeten dringend worden toegepast om een 
duurzaam toereikende en veilige toegang tot grond, visgronden 
en bossen te verzekeren voor de mensen die er afhankelijk van 
zijn, en om hun recht op voldoende voedsel te bewerkstelligen. De 
Richtlijnen zijn een belangrijk instrument om niet alleen het pu-
blieke beleid te sturen maar ook om de acties van andere actoren 
dan de Staten, bijvoorbeeld ondernemingen, een kader te geven.

 
-----

1. De Engelstalige definitieve versie van de Richtlijnen kunnen geraadpleegd worden op 
de website van de FA0: http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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Hoe is België 
erbij betrokken?
 
België heeft een erg actieve rol gespeeld in de Europese delegatie die aan de onderhandelingen over de Richt-
lijnen deel nam. Nu komt het erop aan het engagement vol te houden door toe te zien op de correcte toepas-
sing van de Richtlijnen, zowel internationaal als in ons land. Men moet onder meer:

Een inclusief, participatief nationaal gespreksforum invoeren om samen met de organisaties van het middenveld, 
waaronder landbouworganisaties, milieuverenigingen en ontwikkelings-ngo’s een aangepaste methodologie te 
bepalen voor een coherente toepassing van de Richtlijnen.

Aan de hand van deze methodologie de kwaliteit evalueren van het grondbeheer in België en van de coherentie, in 
het licht van de Richtlijnen, van de impact van het Belgische en Europese beleid op de toegang in de derde landen 
tot grond en op de mensenrechten die ermee samenhangen, zoals het recht op voldoende voedsel en het recht 
op huisvesting. Deze evaluatie veronderstelt de definitie van gepaste indicatoren en benchmarks, met de actieve 
medewerking van de organisaties uit het middenveld.

Op basis van deze evaluatie een actieplan opstellen dat prioriteiten bepaalt voor de verbetering van de kwaliteit van 
het grondbeheer in België en van de coherentie van het Belgische en Europese beleid op het vlak van de toegang 
tot grond in de derde landen.

Samen de actoren uit het maatschappelijke middenveld de follow-upmodaliteiten bepalen voor de doorlopende 
verbetering van het landbeleid in België en van de coherentie van het Belgische en Europese beleid voor de toe-
gang tot land in de derde landen.

Landbanken zoals het Belgische “Land in Zicht” steunen.

Pleiten voor de inschrijving van een specifieke sessie over de toepassing van de Richtlijnen op de agenda van de 
38ste CFS, in oktober 2012, en voor de actieve medewerking van CSM aan de voorbereiding van deze sessie.

Ervoor ijveren dat alle intergouvernementele organisaties, met inbegrip van de internationale financiële  
instellingen, de toepassing van de Richtlijnen aan hun besluitvormingsorganen voorstellen,  
ze op het niveau van hun programma en beleid in de praktijk brengen en hun correcte toepassing  
in de interventielanden financieel steunen.

De toepassing van de Richtlijnen in de partnerlanden van de Belgische  
ontwikkelingssamenwerking bevorderen.

Het eerste internationale instrument 
dat door het CFS in samenwerking 

met het maatschappelijke middenveld 
werd ontwikkeld 

De Richtlijnen zijn tot stand gekomen in het kader van een participatief en innoverend governanceproces. Bij de 
onderhandelingen over de Richtlijnen binnen het CFS waren naast regeringen en andere deelnemers (privé-sec-

tor, Wereldbank, organen van de Verenigde Naties...) ongeveer 45 vertegenwoordigers betrokken van 20 organisa-
ties uit het maatschappelijke middenveld, verenigd in het CSM. Dit geeft de Richtlijnen een zeer grote legitimiteit2. 



Wat staat er precies  
in de Richtlijnen?
De op veertig pagina’s tot in de details uitgeschreven Richtlijnen zijn in zeven delen verdeeld, die elk uit twee 
tot vijf hoofdstukken bestaan. De FAO en de organisaties van het maatschappelijke middenveld zullen binnen-
kort instrumenten voor hun interpretatie en hun toepassing uitwerken.

DE DOELSTELLINGEN, AARD EN REIKWIJDTE VAN DE RICHTLIJNEN (DEEL 1)

De Richtlijnen zijn bedoeld om het verantwoord beheer van grond, visgronden en bossen ten voordele van iedereen 
te verbeteren, met een bijzondere aandacht voor de kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Ze streven 
in essentie naar voedselzekerheid en een geleidelijke realisatie van het recht op voeding, armoedebestrijding, sociale 
stabiliteit, plattelandsontwikkeling en milieubescherming. Concreet moeten de Richtlijnen worden toegepast in ove-
reenstemming met de bestaande verplichtingen van de Staten volgens de internationale instrumenten voor de rechten 
van de Mens. 

DE ALGEMENE PRINCIPES, DE RECHTEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN (DEEL 2)

De landproblematiek kan niet los worden gezien van de mensenrechten en van algemene basisprincipes als men-
selijke waardigheid, niet-discriminatie, eerlijkheid en rechtvaardigheid, een duurzaam en geïntegreerd beheer van 
de natuurlijke hulpbronnen, consultatie- en participatiemechanismen. Algemeen beschouwd zouden de Staten alle 
bezitters van legitieme landrechten en hun rechten moeten erkennen en eerbiedigen (ook als ze nog niet door de wet 
worden beschermd), ze moeten beschermen tegen dreigingen (uitzetting) en inbreuken, en toegang moeten geven tot 
de rechtspraak wanneer hun legitieme landrechten worden geschonden. De actoren die geen Staten zijn, met inbegrip 
van de ondernemingen, zouden hetzelfde moeten doen. 

DE RECHTEN VAN DE AUTOCHTONE VOLKEREN EN DE ANDERE GEMEENSCHAPPEN, DE INFOR-
MELE RECHTEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN (DEEL 3)

De erkenning en de bescherming van de traditionele, de informele en de secundaire (verzameling en pluk) rechten zijn 
voor miljoenen gemeenschappen overal ter wereld van fundamenteel belang. Deze erkenning geldt ook voor publieke, 
gemeentelijke of collectief beheerde gronden grond, visgronden en bossen. Deze realiteiten en rechten, die menvaak 
straffeloos met de voeten treedt of negeert, worden in de Richtlijnen uitvoerig behandeld. Ten slotte moeten de Staten 
en de andere actoren, verwijzend naar de Verklaringen van de Verenigde Naties over de rechten van de autochtone 
volkeren, de sociale, culturele, economische, ecologische en politieke waarde van grond, visgronden en bossen voor 
de autochtone volkeren en andere gemeenschappen erkennen.

MARKTEN, INVESTERINGEN, RUILVERKAVELING, TERUGGAVEN, HERVERDELENDE HERVOR-
MINGEN EN ONTEIGENINGEN (DEEL 4)

Het delicate probleem van de overdracht van landrechten wordt in de Richtlijnen ten gronde behandeld, in het kader 
van de markten, investeringen, teruggaven, herverdelende hervormingen en onteigeningen. De Staten moeten de lo-
kale gemeenschappen en de gemarginaliseerde groepen beschermen tegen grondspeculatie en de concentratie van 
landbezit. Ze hebben ook de plicht om de grondmarkt te reglementeren en de landrechten en de mensenrechten van 
de lokale gemeenschappen te beschermen in het kader van investeringen die een overdracht van landrechten implice-
ren. De tekst benadrukt ook de belangrijke rol van de kleine boeren voor de voedselzekerheid en de sociale stabiliteit. 
Hij nodigt de Staten uit om de landbouwinvesteringen van vooral de kleine boeren te steunen. Meer algemeen moet 
men verantwoord investeren. De Richtlijnen verzoeken de Staten bovendien om door middel van hervormingen het 
land te herverdelen en iedereen een ruime en eerlijke toegang te geven tot land. 

HET BEHEER VAN DE GRONDSTELSELS (DEEL 5)

Naast meer technische aanbevelingen, onder meer over de registratie van de rechten op land, vraagt de tekst om in de 
bestemmingsplannen voorrang te geven aan de belangen van de meest kwetsbare groepen, en om rekening te houden 
met het duurzame beheer van grond, visgronden en bossen, ook door middel van ecologische landbouw. Bovendien 
moeten de Staten het goede beheer van grensoverschrijdend landbezit verbeteren, met een bijzondere aandacht voor 
de bescherming van de bestaansmiddelen van veeboeren en vissers.

-----

2. In de aanloop naar de onderhandelingen werden grootschalige regionale raadplegingen gehouden (15 raadplegingen van september 2009 tot november 
2011, waaraan meer dan 1200 mensen deelnamen). Het proces past in het International Food Security & Nutrition Civil Society Mechanism (CSM). Meer 
informatie op: http://www.csm4cfs.org/.



OPTREDEN TEGEN DE KLIMAATVERANDERING EN IN NOODSITUATIES (DEEL 6)

De eerbiediging en de bescherming van de legitieme rechten op land van de kleine boeren en de kwetsbare en gemar-
ginaliseerde personen, in het kader van programma’s voor de aanpassing aan de klimaatverandering en de matiging 
van haar gevolgen staan centraal. De tekst behandelt de landproblemen ook in de context van gewapende en andere 
conflicten, met inbegrip van de bezetting van grondgebied. Hij verwijst naar de bepalingen van het internationale hu-
manitaire recht en naar de «Principes van Pinheiro» over de teruggave van woningen en goederen aan vluchtelingen 
en ontheemden.

PROMOTIE, TOEPASSING EN EVALUATIE (DEEL 7)

Aangezien de Richtlijnen vrijwillig zijn, is het de verantwoordelijkheid van de Staten om ze op nationale schaal toe te 
passen, hun opvolging te verzekeren en hun goede uitvoering te beoordelen. De Staten worden daarom uitgenodigd 
om op lokaal, regionaal en nationaal niveau platformen te stichten of te gebruiken waarin alle partijen participeren. Dit 
proces moet inclusief en participatief zijn en rekening houden met de gelijkheid tussen de geslachten.
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