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Voorrang van de mensenrechten en beleidscoherentie met het recht op
voedzaam voedsel.

Projecten binnen ons ontwikkelingsbeleid richten zich onder meer op het stimuleren
van duurzaamheid. Door het uitdragen van onze technische expertise en knowhow
kunnen we de toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voeding stimuleren.
2. Een eind maken aan misbruik van mensenrechten door multinationale
bedrijven
De N-VA ondersteunt het maatschappelijk verantwoord produceren en het
maatschappelijk verantwoord consumeren. De connectie tussen deze twee is
essentieel om tot duurzame engagementen te komen.

3. Boerenlandbouw en agro-ecologische transitie ondersteunen in onze
ontwikkelingssamenwerking
Ons ontwikkelingsbeleid zet in op economische ontwikkeling die leidt tot welvaart en
toekomstperspectief. Daarom richten we ons in de ruime zin, op de ondersteuning en
ontwikkeling van de private sector, het ondernemerschap en de werkgelegenheid in
deze landen.

4. Rechten van boeren- en boerinnen erkennen en beschermen
We moedigen Vlaamse ondernemingen aan om op een correcte, verantwoorde en
ethische manier (internationaal) te ondernemen. De N-VA nam ook belangrijke
wetgevende initiatieven op Vlaams en Federaal niveau om de eerlijke
handelspraktijken in de voedselketen te bevorderen. We moeten streven naar een
gelijk speelveld voor alle actoren in de voedingsketen, waarbij de ondernemingen met
een gelijkwaardige onderhandelingspositie aan de tafel zit.

5.

Steun aan agrobrandstoffen stopzetten

Vlaanderen heeft duurzaamheidscriteria en normen uitgewerkt waardoor we de
garantie hebben dat enkel duurzame biomassaprojecten worden ondersteund. De NVA is niet voor het massaal subsidiëren van grootschalige biomassacentrales waarbij
houtstromen van over heel de wereld naar Vlaanderen moeten gebracht worden om
verbrand te worden. In het federaal parlement hebben wij de problematiek van de
niet-duurzame palmolie op de kaart gezet. De N-VA steunt het verplicht bijmengen
van biobrandstoffen in diesel en benzine, maar wil dat dit duurzame biobrandstoffen
zijn.
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6. Werk maken van het recht op voedzaam voedsel voor iedereen in België
We stimuleren de toegang tot gezonde maaltijden voor iedereen. In het kader van
preventie in de gezondheidssector wensen we verder in te zetten op een gezonde
levensstijl om zo obesitas en diabetes aan te pakken.

7. Overschakelen op agro-ecologische systemen in België
Als sociaal beleidsinstrument is de Europese directe inkomenssteun ontoereikend.
Lidstaten zouden zelf veel preciezer sociale steun kunnen verlenen die wel effectief is.
We subsidiëren landbouwondernemingen resultaatgericht voor hun geleverde publieke
diensten. We zetten sterk in op innovatie, meer diversificatie en nieuwe
verdienmodellen in de landbouw. Daartoe behoren bijvoorbeeld nichelandbouw,
korteketenlandbouw, biolandbouw, agro-ecologische landbouwmodellen etc. We
ondersteunen de Vlaamse landbouwers in deze omschakeling naar nieuwe
verdienmodellen.
8. Landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen behouden
We zijn een grote voorstander van het vrijwaren van de open ruimte. We duiden de
strategische landbouwgebieden aan en stellen de gronden in die gebieden maximaal
ter beschikking voor grondgebonden (beroeps)landbouw. We bevorderen de toegang
tot grond voor (jonge) landbouwers door een hervorming van de pachtwet en een
correcte behandeling van landeigenaars én pachters.
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