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PRÉSENTATION  
DE LA COALIT ION CONTRE LA FAIM

 8u30 Onthaal 

 9u Introductie door de Coalitie tegen de honger

9u15  De familiale landbouw : belang en uitdagingen –  
Jan Douwe van der Ploeg (Universiteit Wageningen)

9u45  Debat : “ Wat moet ondernomen worden om de familiale 
landbouw de komende 5 jaar te ondersteunen ? Welke rol 
en welke verantwoordelijkheden zijn hier voor iedereen 
weggelegd ? ”  
___

 met 

 -   Hilal Elver (Speciale VN-Rapporteur voor het recht op 
voedsel)

 -   Stineke Oenema (ICCO, Nederland/Mechanisme van 
het Maatschappelijk Middenveld van het Comité voor 
wereldvoedselzekerheid)

 -   Ibrahima Coulibaly (Voorzitter CNOP-Mali, vicepresident 
van ROPPA) 

 -   Alex Assanvo (Global Programs and Sustainability, 
Mars, Inc.)

 

 Moderator : Thierry Kesteloot, Oxfam Solidariteit  
 ___

10u45 Koffiepauze

11u Debat (vervolg) 

12u15  Synthese en analyse door Olivier De Schutter, voormalige 
Speciale VN-Rapporteur voor het recht op voedsel (2008-
2014), Voorzitter van het Internationaal Deskundigenpanel 
voor Duurzame Voedselsystemen (IPES Food) en Voorzitter 
van de Adviesraad voor beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling

 12u45  Lunch

14u   Workshops : Welke acties dienen de Belgische actoren te 
ondernemen om de komende 5 jaar de familiale landbouw 
te ondersteunen in het Belgisch beleid tegen de honger ? 
Welke rol en welke verantwoordelijkheden zijn hier voor 
iedereen weggelegd  
___

 Thematische workshops :

 -   De beleidscoherentie inzake het recht op voedsel en de 
steun aan de familiale landbouw

 -   Voedsel- en voedingszekerheid 

 -   Verantwoorde landbouwinvesteringen 

 -   Toegang tot Markten
 ___

16u  Verslagen van de workshops

16u40  Reactie van de Minister van ontwikkelingssamenwerking, 
Alexander De Croo 

17u  Conclusie door de Coalitie tegen de honger en receptie

PROGRAMMA 
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PRESENTATIE 
VAN DE COALIT IE TEGEN DE HONGER 

AAN DE GRONDSLAG VAN DE COALITIE TEGEN DE HONGER LIGT 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE WIL VAN HAAR VERSCHILLENDE 
LEDEN OM :

-   Prioriteit te geven, in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
aan steun voor de duurzame familiale landbouw ;

-   De overkoepelende boerenorganisaties een plaats te garanderen 
in de bepaling, implementatie en evaluatie van elk beleid ter on-
dersteuning van de landbouw, met inbegrip van de internationale 
financiers ;

-   De coherentie te versterken in de Belgische politiek die van in-
vloed kan zijn op de landbouw in de landen van het Zuiden ;

-   De actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (NGO, 
DGD, BTC, BIO, private actoren, universiteiten, …) samen te bren-
gen in een debat rond de steun aan familiale landbouw in de lan-
den van het Zuiden, voortbouwend op de visie en aanpak van de 
boerenorganisaties, met als drijfveer de voedselsoevereiniteit in 
al haar dimensies. 

GEDEELTELIJK GEFINANCIERD DOOR HET BELGISCH FONDS 
VOOR DE VOEDSELZEKERHEID, ZE CONCENTREERDEN ZICH DE 
AFGELOPEN JAREN ROND DE VOLGENDE THEMA’S :

-    Het uitwerken van geactualiseerde politieke oriëntaties die een 
engagement vereisen van België inzake de strijd tegen de honger ;

-   De organisatie van ronde tafels voor multi-actoren rond alle the-
ma’s die betrekking hebben op de directe of indirecte steun aan 
de duurzame familiale landbouw (ervaringsuitwisselingen, deba-
trondes) ;

-   De organisatie van hearings en interpellaties in het federale  
Parlement en voor de  parlementairen ;

-   De oprichting van denktanks die gedeelde visies voorbereiden 
inzake specifieke beleidsaspecten ;

-   De redactie van thematische fiches over specifieke thematieken.

Als uitvoerder van de implementaties van het Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid werkt de Coalitie tegen de honger samen met de 
parlementaire werkgroep van het BFVZ, dat belast is met de poli-
tieke opvolging van dit Fonds, en met de administratieve Cel van het 
DGD die bevoegd is voor haar administratie.

Daarnaast investeert de Coalitie tegen de honger, binnen het Plat-
form voor Landbouw en Voedselzekerheid, in een constructieve  
dialoog met het geheel aan Belgische actoren die betrokken zijn bij 
de steun aan de landbouw in het kader van ontwikkelingssamen-
werking.

MEER INFORMATIE ?

Website van de Coalitie tegen de honger  
www.coalitietegendehonger.be  

Opgericht in 2002 op een federale basis, in relatie met het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (het 
voormalige Belgische Overlevingsfonds), telt de Coalitie tegen de honger vandaag 20 organisaties onder 
haar leden. 
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Sinds de voedingscrisis van 2008 vermelden talrijke rapporten en 
studies het belang van de familiale landbouw om de doelstellingen 
van de voedselzekerheid te halen. Het International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 
(IAASTD), een rapport dat door meer dan 400 onderzoekers werd 
samengesteld, kwam tot de slotsom dat de voedselsystemen aan 
hervorming toe zijn, willen we de komende voedings-, economische, 
sociale en milieu-uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De experten 
van het IAASTD onderlijnden hierbij het belang van een gebundelde 
inspanning rond kleinschalige en gediversifieerde landbouw op elk 
front. 

Aan het einde van zijn functie van 2008 tot 2014, als geëngageerde 
speciale Rapporteur voor het recht op voeding voor de Verenigde 
Naties, sloot ook Olivier De Schutter zijn mandaat af met een oproep 
om de wereldvoedselsystemen te hervormen tot democratische en 
gediversifieerde systemen, die het recht op voeding voor iedereen 
garanderen. Daarbij onderlijnde hij het belang van de steun aan de 
kleinschalige landbouwers om op die manier voedselzekerheid te 
vrijwaren voor hen die vaak als eerste het slachtoffer zijn van de 
honger. Duurzame voedselsystemen dienen volgens hem op demo-
cratische wijze te worden opgebouwd, vanuit de lokale contexten.

Het Comité voor de wereldvoedselzekerheid (CFS) is bij uitstek het 
globale beleidsorgaan voor voedselsystemen, omdat het al de be-
langhebbenden in de voedselsystemen vertegenwoordigd. Met het 
Mondiaal Strategisch kader van het CFS, wordt het belang van klein-
schalige voedselproducenten voor het bereiken van voedselzeker-
heid en voeding onderstreept. 

Het FAO riep 2014 uit als het internationaal jaar van de familiale 
landbouw om het belang ervan voor de wereldvoedselzekerheid nog 
eens extra te onderstrepen.

Hier in België werkte de Coalitie tegen de honger, samen men het 
geheel aan actoren van de ontwikkelingssamenwerking die werken 
aan voedselzekerheid, aan een Strategische Nota voor de sector 
landbouw- en voedselzekerheid. Die nota stelt dat “ België haar 
landbouwontwikkelingssamenwerking dient in te bedden in de 
steun aan de familiale landbouw om zo bij te dragen aan de voed-
selzekerheid van de wereldbevolking en aan een duurzame econo-
mische groei, gekoppeld aan de creatie van waardig werk ”.

Ondanks die brede consensus over het belang van de steun aan 
deze vorm van landbouw, staat de familiale landbouw nog al te vaak 
onder druk door een landbouw-, commercieel, energetisch of finan-
cieel beleid dat incoherent of slecht afgestemd is op het versterken 
van voedselzekerheidsdoelstellingen. In die zin is 2015 een sleu-
teljaar om onze acties ten voordele van de familiale landbouw te 
herzien en bij te sturen, als jaar waarin de wereldontwikkelingsdoel-
stellingen opnieuw gedefinieerd worden en er nieuwe engagemen-
ten worden genomen voor het klimaat op de conferentie van Parijs. 

Op het colloquium van 21 april zullen wij de verworvenheden 
van de steun aan familiale landbouw en het recht op voeding  
bekrachtigen, en hierop verderbouwen. Tegelijk willen wij het 
debat voeren rond de obstakels en uitdagingen waar familiale 
landbouw vandaag voor staat en gezamenlijke actielijnen uit-
stippelen die een gepast antwoord bieden op al deze uitdagingen.

WAAROM 
EEN COLLOQUIUM OVER DE FAMIL IALE LANDBOUW ?

Binnen de coalitie tegen de honger (CTH) ontstond de idee om op 21 april een colloquium te organiseren vanuit de  
vaststelling dat er een brede consensus heerst rond het belang van de steun aan de  familiale land-
bouw en het recht op voeding voor de wereld van morgen, maar dat we ondanks deze theoretische 
consensus nog steeds tegen een totaal andere realiteit aankijken.
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SPREKERS

JAN DOUWE VAN DER PLOEG

is professor rurale sociologie aan de 
Universiteit van Wageningen (Neder-
land) en aan de Beijing Agricultural Uni-
versity (China). Hij wijdde zijn carrière 
aan de studie van de boerenlandbouw 
in tal van landen.
___

MAGDA AELVOET  

is de directeur van “ Global Programs 
and Sustainability ” voor Mars, Incor-
porated. Alvorens hij bij Mars kwam 
werken, was hij actief als “ Global 
Cocoa Manager ” voor Fairtrade Inter-
national en daarna voor Kraft Foods, 
nu Mondelëz International. De laatste 
10 jaar nam Alex deel aan verschil-
lende discussies en projecten voor een 
duurzamere cacao sector. Voordat hij bij 
Fairtrade kwam, heeft hij veel ervaring 
opgedaan als expert in internationale 
plattelandsontwikkeling.
___ 

HILAL ELVER

is sinds 2014 de speciale Rapporteur 
voor het recht op voedsel voor de 
Verenigde Naties. Zij is Professor aan 
de Universiteit van Californië waar 
zij medebeheerder is van het project 
Global Climate Change, Human Security, 
and Democracy van het Orfalea Center 
for Global & International Studies. 
Zij behaalde een PhD in de rechten 
aan de Universiteit van de Ankara Law 
School, en een doctoraat in de rechten 
aan faculteit rechten van de Universiteit 
van Californië te Los Angeles (UCLA). 
___

STINEKE OENEMA 

werkt bij de Nederlandse NGO ICCO 
als raadgeefster voor de vraagstukken 
rond voedsel- en voedingszekerheid. 
Zij is tevens de voorzitster van de 
European Food Security Group van het 
Europees NGO-platform CONCORD. 
Zij is lid van het sociaal middenveld-
mechanisme bij het Wereldcomité voor 
de voedselzekerheid.
___

IBRAHIMA COULIBALY 

Als Voorzitter van de nationale Coördi-
natie voor Malinese landbouw organi-
saties (CNOP), vicepresident van het 
Netwerk van landbouworganisaties en 
landbouwproducenten van West-Afrika 
(ROPPA) en lid van Via Campesina, is  
Ibrahima Coulibaly een voorvechter 
van de rechten van de kleinschalige 
landbouwer, die hij beschouwt als de 
hoofdpijler voor de ontwikkeling van 
Afrika. De FAO riep hem uit tot ambas-
sadeur van het internationale jaar van 
de familiale landbouw.
___

OLIVIER DE SCHUTTER 

is Professor in de rechten aan de 
Université Catholique de Louvain (UCL). 
Hij is de voorzitter van het nieuwe 
Internationale Panel van Experten 
inzake duurzame Voedselsystemen (IPES 
Food) waarvan hij medestichter is in de 
nasleep van zijn mandaat als speciale 
Rapporteur voor de Verenigde Naties 
voor het recht op voeding (2008-2014). 
Hij is vandaag ook lid van het Comité van 
de Verenigde Naties voor de economi-
sche, sociale en culturele rechten (2015-
2018) en Voorzitter van de Adviesraad 
voor beleidscoherentie ten gunste van 
ontwikkeling. 
___
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WORKSHOPS 

Met de thematische workshops in de namiddag 
willen we een debat rond voedselzekerheid en 
familiale landbouw tussen de Belgische actoren 
voeren, met name over de te volgen prioriteiten  
om tot effectieve steun aan de familiale landbouw 
te komen gedurende de komende 5 jaar,  
verspreid over volgende domeinen : 

WORKSHOP 1 

De beleidscoherentie inzake het recht op voeding en de steun aan 
de familiale landbouw 

___

WORKSHOP 2 

Voedsel- en voedingszekerheid 

___

WORKSHOP 3 

Verantwoorde landbouwinvesteringen 

___

WORKSHOP 4 

Toegang tot markten 
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WORKSHOP 1
DE BELEIDSCOHERENTIE INZAKE HET RECHT OP VOEDING EN 

DE STEUN AAN DE FAMILIALE LANDBOUW

CENTRALE VRAAG VAN DE WORKSHOP

-   Hoe kunnen we er voor zorgen dat de verschillende Belgische be-
leidslijnen (handel, landbouw, energie, ontwikkelingssamenwer-
king, enz.) coherent blijven met de verschillende doelstellingen 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op vlak van de 
steun aan de familiale landbouw en aan de verwezenlijking van 
het recht op voeding ? 

CONTEXT

De beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) waakt er over dat 
de doelstellingen en de resultaten van het ontwikkelingsbeleid van 
een regering niet worden tegengewerkt door andere beleidslijnen 
en dat het overige beleid daar waar mogelijk als ondersteuning 
dient voor de ontwikkelingsdoelstellingen. De PCD werd ingevoerd 
als een wettelijke verplichting in de nieuwe wet op ontwikkelings-
samenwerking van 19 maart 2013 en bekrachtigd via Koninklijke 
Besluiten in april 2014. 

Op het vlak van voedselveiligheid en landbouw legt de strategische 
nota van het DGOS duidelijk de krachtlijnen vast van de prioriteiten 
voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, die gericht zijn op 
“ het ondersteunen van een humane, professionele en economisch 
rendabele familiale landbouw met respect voor de principes van het 
recht op voeding en gendergelijkheid ”.

Ondanks dit engagement ten voordele van de familiale landbouw en 
het recht op voeding, stelden de ngo ‘s op verscheidene domeinen  
verschillende voorbeelden vast van incoherenties in het beleid : 
de handels- en investeringsakkoorden die door België werden gera-
tificeerd ondanks hun negatieve impact op de kleinschalige land-
bouwers, de beleidsbeslissingen inzake de steun aan  biobrands-
toffen, Belgisch verzet tegen het opstellen van de Verklaring van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van de Landbouwers, het niet 
naleven van het engagement op de financiering van klimaatadapta-
tie voor ontwikkelingslanden, het gebrek aan regelgeving op finan-
ciële speculaties, enz.

Twee jaar na het in voege treden van de nieuwe wet op de ontwik-
kelingssamenwerking die de PCD  invoerde als verplichting, is de 
tijd aangebroken om een balans op te maken van de vooruitgang 
hiervan en de prioriteiten te bepalen om de PCD de komende 5 jaar 
te versterken. 

Zie ook de Policy brief van de CTH : www.coalitietegendehon-
ger.be/publicaties/een-beleidscoherentie-voor-het-recht-op-
voedsel-policy-brief-april-2014.

VRAGEN TER DISCUSSIE

-   Wat zijn, vanuit jullie organisatie gezien, de belangrijkste obstakels 
om vooruitgang te boeken met PCD inzake landbouw en het recht 
op voeding ? Het kan hierbij gaan om moeilijkheden op vlak van 
het beleid, of op economisch, institutioneel, technisch, enz … vlak. 

-   Welke prioriteiten zien jullie om tijdens de komende 5 jaar de PCD 
te verbeteren ?
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CENTRALE VRAAG VAN DE WORKSHOP

-   Welke zijn de prioriteiten voor de volgende 5 jaar om de familiale 
landbouw te ondersteunen in haar potentieel om op duurzame 
wijze voeding te produceren, die beantwoordt aan de voedings- 
en voedselnoden van de lokale bevolking ? 

CONTEXT

De promotie van een agro-industrieel model, gebaseerd op groot-
schalige monoculturen en een belangrijk gebruik van fytosanitaire 
producten, in de strijd tegen de honger in de wereld, heeft gevolgen 
voor de kwaliteit en het evenwicht van de voeding, maar ook voor de 
sociale gelijkheid en het milieubehoud. Voedsel- en voedingszeker-
heid zijn gebaseerd op duurzame landbou- en voedingssystemen 
die rekening houden met de mate waarin de onontbeerlijke produc-
tiemiddelen (landbouwgrond, werktuigen, productiefactoren, kre-
dieten, arbeid, kennis, …) toegankelijk zijn voor vrouwen en man-
nen. Mits adequate steun kan lokale voedselproductie de betrokken 
lokale bevolking de toegang verzekeren tot voldoende gevarieerde 
en kwaliteitsvolle voeding. 

De CTH pleit voor een beleid dat voor elke maatregel ter verbetering 
van voedselveiligheid specifiek rekening houdt met de mate waarin 
de voeding aangepast is aan de noden en de manier waarop de voe-
ding wordt gebruikt. Om dit te bereiken dienen steun en verbetering 
van de productie van voedingsgewassen en duurzame landbouw 
centraal te staan. 

Vrouwen worden in de eerste plaats door ondervoedingsproblemen 
getroffen doordat zij een meer beperkte toegang hebben tot de pro-
ductieve, financiële en menselijke  middelen en al te vaak afwezig 
zijn daar waar de beslissingen worden genomen. 

Nochtans bekleden zij een fundamentele plaats in de voedsel- en 
voedings veiligheid van de familie door hun productieve (landbouw-
activiteiten, veeteelt en verwerking van voedingsmiddelen) en repro-
ductieve (onder meer de zorg voor de kinderen) rol. Om die reden zijn er  
garanties nodig dat vrouwen niet worden gediscrimineerd en dient er  
worden toegezien op hun deelname in het bepalen, het uitwerken en  
het evalueren van alle programma’s inzake voedsel- en voedings-
veiligheid.

Op basis van het recht op voeding moeten er bindende regels worden  
opgesteld inzake de deelname van de private sector aan programma’s  
die de voedselonveiligheid en de ondervoeding bestrijden. 

Zie ook de Policy brief van de CTH : “ www.coalitioncontrel-
afaim.be/wp-content/uploads/2014/10/PB_Voeding_Okt2014_
NL_WEB.pdf ”, Oktober 2014. 

VRAGEN TER DISCUSSIE

-   Welke duurzame productiesystemen verdienen onze aanbeveling 
en hoe promoten we die ? Zien jullie hier concrete voorbeelden 
voor ? 

-   Hoe kan de productie van de familiale landbouw verhoogd worden, 
meer naar waarde geschat worden door de families zelf (autocon-
sumptie) en op het niveau van de lokale consumptiekanalen ?

WORKSHOP 2
VOEDINGS- EN VOEDSELZEKERHEID
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-   Welke ‘investeringen’ zijn er nodig om de familiale landbouwcapa-
citeit te verhogen,te steunen en beter te wapenen om de uitdagin-
gen van de duurzame landbouw en voeding aan te gaan ? Wat zijn 
de belangrijkste verantwoordelijkheden van de verschillende ac-
toren die aan capaciteitsopbouw doen voor familiale landbouwers, 
om hen in staat te stellen dit op hen te nemen ? 

CONTEXT

Onder “ verantwoorde landbouwinvesteringen ” verstaan wij inves-
teringen in de landbouw- en voedingssystemen die de voedselvei-
ligheid en de toegang tot het recht op voeding verzekeren (en die 
meer algemeen gesproken de mensenrechten als geheel respecte-
ren), de natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit behouden, een 
antwoord formuleren op de uitdagingen van de klimaatwijzigingen 
en bijdragen aan de opbouw van de rechten van de vrouw …

Hierbij is het belangrijk het debat niet enkel te beperken tot de 
rol van het bedrijfsleven inzake de investeringen in de landbouw. 
Het concept “ landbouwinvesteringen ” heeft hier betrekking op 
een veelheid aan initiatieven op brede schaal die door alle acto-
ren worden genomen die op directe of indirecte wijze verbonden 
zijn met de landbouwsector : boerenorganisaties, regeringen, kleine 
en middelgrote ondernemingen in de keten, “ organisaties uit het 
sociale middenveld ” (waaronder sociale bewegingen en ngo’s) … 
De verschillende investeringstypes en manieren om te investeren 
verwijzen hierbij zowel naar de investeringen (monetair en niet-mo-
netair) die door de landbouwproducenten zelf gerealiseerd worden 
als naar overheidsreglementeringen inzake investeringen (publieke 
en private), politieke investeringen in collectieve voorzieningen (in-
frastructuur, onderzoek …), investeringen door kleine en middel-
grote ondernemingen of diverse initiatieven van bijvoorbeeld ngo’s 
ter bevordering van de competenties van de boerenorganisaties op 
verschillende niveaus. Om die reden is het van belang dat het debat 
over ‘landbouwinvesteringen’ en hun rol en impact op de familiale 
landbouw niet enkel gevoerd wordt op vlak van de privé-initiatieven.

De Coalitie tegen de Honger kwam al verschillende keren op voor 
de nood aan betere en makkelijker toegankelijke kredieten voor fa-
miliale landbouwers. Hoewel zij zelf de belangrijkste landbouwin-
vesteringen doen, blijven familiale landbouwers nog vaak verstoken 
van de nodige middelen om dit te doen. Zij krijgen moeilijk toegang 
tot kredieten omdat het financieel rendement van hun bedrijf laag 
ligt en risicovol is. De financieringsorganismen zijn vaak niet aan-
gepast aan hun noden of ontoegankelijk wegens hun geografisch 
isolement. In het kader van de hervorming van de Belgische investe-
ringsmaatschappij BIO, heeft de Coalitie tegen de honger een aantal 
aanbevelingen geformuleerd om BIO toe te laten beter tegemoet te 
komen aan de noden van de familiale landbouw in het Zuiden.

VRAGEN TER DISCUSSIE

-   Wat zijn de voornaamste verantwoordelijkheden van de verschil-
lende actoren inzake investeringen ter capaciteitsversterking van 
de familiale landbouwers, als antwoord op de uitdagingen en no-
den van duurzame landbouw- en voedingssystemen ?

WORKSHOP 3
VERANTWOORDE LANDBOUWINVESTERINGEN



OBJECTIF 2020
L’AGRICULTURE FAMIL IALE AU CŒUR DES POLIT IQUES 

BELGES CONTRE LA FAIM

Met de steun van het Belgisch  Fonds voor de Voedselveiligheid en de Adviesraad voor beleidscoherentie 
ten gunste van ontwikkeling in het kader van het Europees jaar voor ontwikkeling.

OBJECTIEF 2020
DE FAMIL IALE LANDBOUW ALS HOEKSTEEN VAN HET BELGISCHE 

BELEID TEGEN DE HONGER

CENTRALE VRAAG VAN DE WORKSHOP

-   Hoe kunnen we de toegang voor de kleine landbouwer en de kleine 
boerenorganisaties tot (nieuwe) lokale en regionale, publieke en 
private markten diversifiëren, verbeteren en veilig stellen, zodat  
ze volop kunnen bijdragen aan de voedsel- en voedingszekerheid 
en aan de lokale economische ontwikkeling van hun familie, regio 
en land ? 

CONTEXT

“ 500 miljoen familiale bedrijfjes produceren meer dan 60 % van de 
consumptievoeding in de wereld ”. Hoewel de  boerenorganisaties 
en hun producentenleden op het vlak van de productie van kwali-
tatieve landbouwproducten een hoge graad van efficiëntie bereiken 
en zij geleidelijk aan hun verwerkingsactiviteiten opstarten, blijven 
zij erg beperkt in hun mogelijkheden om hun producten aan de man 
te brengen, doordat zij een te geringe toegang hebben tot de markt. 
Dit kan onder meer verklaard worden door een gebrek aan infra-
structuren, wetgeving en een gebrekkige organisatie van de markt. 
Het gaat er dus gekeken wordt naar de identificatie van mogelijk-
heden ter ontwikkeling en verhoging van de markttoegang, in de 
eerste plaats lokaal en regionaal, aan prijzen die de financiële leef-
baarheid van familiale bedrijven ondersteunt  en op korte en lange 
termijn kan bijdragen aan de voedselzekerheid. 

Om die doelstelling te bereiken is het essentieel voor sommigen dat 
zij de betrokken boerenorganisaties ondersteunen inzake onderhan-
delingspositie en contractualisatie, zodat zij in staat zijn om : 

-   de beste marktprijzen te verdedigen ;
-   billijke en evenredige contractuele overeenkomsten te realiseren 

voor de producten van hun leden ;
-   een pleidooi te voeren voor de integratie van de familiale produ-

centen in de private en publieke markt en voor het aanpassen van 
de procedures voor openbare aanbestedingen aan de eigenheid 
en realiteit van de kleinschalige landbouwproducent.

Parallel aan al deze punten zijn specifiek politieke interventies even-
eens aan de orde om een gunstig institutioneel kader te scheppen :

-   de ontwikkeling van institutionele markten ;
-   de ontwikkeling van “ landbouwontwikkelingsgebieden ” die ge-

richt zijn op het ontwikkelen van alle diensten die aan de produc-
tie voorafgaan, meer bepaald ten gunste van jonge plattelands-
bewoners ;

-   acties ter verbetering van het internationale handelsregels (WTO) ;
-   de installatie van een economisch stabiel klimaat via marktregu-

lerende maatregelen om de extreme prijsschommelingen tegen 
te gaan.

VRAGEN TER DISCUSSIE 

-   Welke zijn de voornaamste verantwoordelijkheden en de moge-
lijke engagementen die de ontwikkelingsactoren op zich kunnen 
nemen, om de toegang van kleinschalige landbouwers tot (nieu-
we) lokale en regionale publieke en privémarkten te diversifiëren, 
verbeteren en veilig te stellen, zodat zij ten volle kunnen bijdragen 
aan de voedsel- en voedingszekerheid en de lokale economische 
ontwikkeling van hun familie, land en regio ?

WORKSHOP 4
TOEGANG TOT MARKTEN


