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Beleidscoherentie ten gunste  
van ontwikkeling (PCD, Policy Coherence 
for Development)

1/ PCD EN BELGIË ’S ENGAGEMENT 

De wet betreffende Ontwikkelingssamenwerking (19 
maart 2013) definieert in Art. 16, PCD als een “proces om 
te verzekeren dat de doelstellingen en resultaten van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van een regering niet 
tegengewerkt worden door het beleid van deze regering 
op andere domeinen die een impact hebben op de 
ontwikkelingslanden en dat deze andere beleidsdomeinen 
waar mogelijk de ontwikkelingsdoelstellingen steunen.” 
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”.

Ook de Europese Unie (EU) nam beleidscoherentie ten 
gunste van de ontwikkeling op in het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (artikel 208).

Ondanks deze wetgeving, heeft België de laatste jaren 
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.

Aanbevelingen
• Neem de aanbevelingen van de Adviesraad inzake 

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling 
(ABCO) op en meer bepaald: 

- Het advies van november 2016 met als doel « De 
coherentie versterken van het beleid dat een 
impact heeft op het verwezenlijken van het recht op 
adequaat voedsel en op het verwezenlijken van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit door, 
onder andere, erop toe te zien dat minstens 15% 
van de officiële ontwikkelingshulp wordt besteed 
aan de ondersteuning van duurzame en familiale 
landbouw en de voedsel- en voedingszekerheid en 
door hiervoor de juiste institutionele mechanismen 
te voorzien.” 

- Het advies van februari 2016 aangaande de 
“besluitvorming in het handelsbeleid” om meer 
bepaald (i) het handelsbeleid transparanter 
te maken en meer informatie te delen over de 
handelsonderhandelingen (ii) de eigen Belgische 
handelsbelangen te milderen en (iii) middelen in 
te zetten om coherentie voortdurend onder de 
aandacht te houden.”

• Verzeker de coherentie tussen landbouw-, handels-, 
investerings- en klimaatbeleid met de doelstellingen 
van het ontwikkelingsbeleid zoals bepaald in de 
Europese verdragen. Daartoe moet met name 
een einde worden gemaakt aan de oneerlijke 
concurrentie waarmee de landbouwers in het 
Zuiden momenteel te kampen hebben.

• Voer de impactanalyses voor wetsontwerpen 
die voorzien worden in de Wet betreffende de 
Ontwikkelingssamenwerking onafhankelijk en 
grondig uit. Ze moeten gebaseerd zijn op de 
vrijwillige richtlijnen voor impactanalyses op het 
gebied van de mensenrechten. De participatie van de 
rechthebbenden die door dergelijke projecten kunnen 
worden getroffen, moet gewaarborgd worden. 
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2/ TWEE VOORBEELDEN VAN INCOHERENTIE

De twee volgende voorbeelden illustreren het huidige 
gebrek aan beleidscoherentie voor ontwikkeling. Tal van 
andere voorbeelden kunnen worden aangehaald, zoals 
het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB), 
het klimaatbeleid of het energiebeleid (meer bepaald 
betreffende de productie van biobrandstoffen). 

1/ De internationale handel in melk

Sinds de Europese Unie de melkquota heeft afgeschaft, 
stijgt de melkproductie in de EU gestaag. Een deel van de 
geproduceerde melk wordt als melkpoeder opgeslagen 
om zo de melkprijs kunstmatig hoog te houden. Volgens 
de cijfers van de European Milk Board, stockeerde de 
Europese Unie in 2017, 380.000 ton melkpoeder, waarvan 
66.000 ton in België. Om deze voorraden te kunnen 
afzetten, zoekt de EU naar markten en richt ze haar pijlen 
met name op de West-Afrikaanse markt. 

West-Afrika heeft een aanzienlijk potentieel voor 
melkproductie: melkveehouders vertegenwoordigen 
ongeveer 48 miljoen mensen en zijn goed voor 70% 
van de lokale melkproductie. Lokale systemen voor het 
ophalen, verwerken en vermarkten van melk via kleine 
zuivelfabrieken, inzamelcentra en lokale industrieën 
zorgen ervoor dat de lokale melk tot bij de consument 
geraakt. Het zijn vooral kleine zuivelfabrieken en 
inzamelcentra – waar de melkproducenten mee instaan 
voor het beheer – die garant staan voor een eerlijke 
prijs voor de melkveehouders en die het economisch en 
handelspotentieel aantonen van lokale melk. 

Ondanks dit potentieel, wordt er massaal melkpoeder 
geïmporteerd in West-Afrika. De oorsprong van dat 
melkpoeder diversifieert meer en meer, maar Europees 
melkpoeder heeft nog steeds een belangrijk aandeel 
in deze import. Twee derde van de import van Burkina 
Faso en meer dan de helft van de invoer in Senegal komt 
bijvoorbeeld uit de EU. Daar bovenop komt de potentiële 
impact van de Economische Partnerschaps Akkoorden 
(EPA’s) tussen de West-Afrikaanse landen en de EU, die 
- als ze in werking treden - de mogelijkheden van de West-
Afrikaanse landen om hun markt te beschermen, zullen 
beperken. De EPA’s laten immers niet toe de invoertarieven 
voor melkpoeder te verhogen. Een dergelijke evolutie 
zou een trend versterken die al enkele jaren aan de 
gang is: Europese bedrijven - waaronder het Belgische 
Milcobel – vestigen in Afrika fabrieken voor het verwerken 
van geïmporteerd melkpoeder tot melk en overspoelen 

hiermee de lokale markt. Een brede coalitie van nationale 
en regionale West-Afrikaanse en Europese organisaties 
bundelen hun krachten om deze ontwikkeling tegen te 
gaan en de lokale melkveehouderij te bevorderen.

Dit voorbeeld van melk illustreert de incoherentie tussen 
het ontwikkelingsbeleid, het binnenlands landbouwbeleid 
en het handelsbeleid. Het GLB verplicht Belgische 
melkveehouders om steeds meer melk te produceren 
tegen zeer lage prijzen, die hen niet toelaten waardig van 
hun productie te leven. Het handelsbeleid van de EU en 
België zet Belgische en Europese zuivelondernemingen 
ertoe aan hun overschotten te slijten op de West-Afrikaanse 
markten. In tegenstelling tot wat geschreven staat in de 
strategienota “Landbouw en voedselzekerheid” van 2017, 
bevorderen de EPA’s geen beleidscoherentie ten gunste 
van ontwikkeling. Immers, de verbeterde toegang van 
West-Afrikaanse landen tot de Europese markt dankzij de 
EPA’s compenseert lokale landbouwers en veehouders 
onvoldoende voor de schade die zou worden berokkend 
door een toegenomen Europese invoer. 

Aanbevelingen
1/ Maak een uitzondering voor voedsel en 

landbouwproducten in vrijhandelsverdragen 
zodat prioriteit kan worden gegeven aan 
voedselsoevereiniteit en het realiseren van het recht 
op voedsel.

2/ Draai reeds gesloten handelsverdragen terug 
(o.m. de EPA’s met de West-Afrikaanse landen) 
om te voorkomen dat de Europese export de 
voedselsoevereiniteit van de betrokken landen 
ondermijnt. Deze overeenkomsten zouden niet 
mogen leiden tot een verdere liberalisering van de 
invoer van Europese landbouwproducten.

3/ Voer opnieuw melkquota in de EU in om te strijden 
tegen de overproductie, die zowel de Europese als 
de West-Afrikaanse melkproducenten schaadt.

4/ Ondersteun de ontwikkeling van de lokale 
zuivelsector in West-Afrika, met name de productie 
van voedergewassen, verbeterde toegang tot krediet 
en tot veterinaire zorg en een beter beleid inzake 
ruimtelijke ordening.
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2/ Migratie en voedselzekerheid 

Het fenomeen van migratie, of meer algemeen, mobiliteit, 
is kenmerkend voor rurale gebieden.

Wereldwijd leven 120 miljoen mensen van de 
rondtrekkende veeteelt – veeteelt die afhankelijk is van 
de mobiliteit van de kuddes en hun herders. Hun mobiliteit 
en migratie wordt in grote mate bepaald door de toegang 
tot natuurlijke rijkdommen (drinkwater, graasgronden) en 
dus ook door het klimaat. In droge en semi-aride streken 
is rondtrekkende veeteelt de meest efficiënte manier om 
het milieu duurzaam te benutten.

Voor voedsel onzekere landbouwers is migratie een 
overlevingsstrategie: een lid van het huishouden migreert 
in de hoop werk te vinden en een deel van het inkomen 
terug te sturen naar zijn of haar naasten. Migratie wordt 
zo een vector voor de overdracht van kapitaal, technologie 
en kennis, die belangrijke hefbomen vormen voor rurale 
ontwikkeling en verbetering van de voedselzekerheid. 
Komt deze mobiliteit of migratie in het gedrang, dan ook 
het vermogen om via migratie bij te dragen tot een betere 
voedsel- en voedingszekerheid.

Migratie is echter niet automatisch een garantie op een 
betere toekomst. De plattelandsvlucht kan een negatieve 
invloed hebben op de voedselzekerheid van de migrant 
of zijn of haar huishouden door moeilijkheden tijdens 
het migratieproces of de kosten veroorzaakt door het 
vertrek. Bovendien hebben sommige huishoudens door 
een gebrek aan middelen, netwerken of capaciteiten, niet 
de mogelijkheid om hun toevlucht te nemen tot migratie 
als aanpassingsstrategie. 

Aanbevelingen
1/ Herdenk het verband tussen migratie en ontwik-

keling in het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Het 
ontwikkelingsbeleid moet de belangrijke bijdrage 
van migratie aan de bestrijding van voedselonze-
kerheid erkennen. “Het is de verantwoordelijkheid 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om 
het potentieel van migratie voor ontwikkeling te ver-
groten door de positieve effecten te versterken en 
de negatieve effecten te minimaliseren.”  

2/ Bevorder veilige en legale migratieroutes en zorg 
voor echte coherentie tussen het ontwikkelings- 
en het migratiebeleid. Een migratiebeleid dat meer 
veilige en legale kanalen biedt, versterkt het ontwik-
kelingspotentieel van migratie. Restrictieve beleids-
maatregelen en migratiebarrières remmen potentieel, 
en dus ook de doeltreffendheid van het ontwikke-
lingsbeleid voor het uitroeien van de armoede.

3/ Verzeker dat het ontwikkelingsbeleid niemand 
achterlaat, ook en vooral niet de huishoudens 
die niet in staat zijn te migreren. De keuze van 
doelgroepen en interventiezones van het ontwikke-
lingsbeleid moet worden gemaakt op basis van hun 
kwetsbaarheid en niet op basis van hun migratoire 
relevantie. Een ontwikkelingsbeleid dat gericht is 
op potentiële migranten dreigt de meest kwetsba-
ren - degenen die niet over de capaciteit beschik-
ken om te migreren - buiten beschouwing te laten, 
wat indruist tegen haar eigen bestaansreden en de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

4/ Implementeer een ontwikkelings- en migratie-
beleid dat de vrijwilligheid van migratie waar-
borgt. “De Belgische ontwikkelingssamenwerking 
moet blijvend inzetten op het aanpakken van gron-
doorzaken die op lange termijn de nood om te 
migreren kunnen verminderen. Niet vanuit het per-
spectief om de irreguliere migratiestromen te ver-
hinderen maar met het oog op een situatie waarin 
migratie een keuze wordt en geen noodzaak.”3

1 DGD, Vision et stratégie de la coopération belge au développement en matière de 
migration, 2015.

2 À titre d’exemple, au mois de novembre 2017, seuls 3% du budget du Fonds Fiduciaire 
d’urgence pour l’Afrique étaient octroyés à la facilitation des voies légales et sûres.

3 DGD, Vision et stratégie de la coopération belge au développement en matière de 
migration, 2015.

4 Avis du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques “Migrations et 
développement”, 2016 : http://www.ccpd-abco.be/wp-content/uploads/2016/07/Avis-
Migration-et-D%C3%A9veloppement1.pdf

5 FAO, 2018, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture : migrations, 
agriculture et développement rural. http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf

De hierboven beschreven vaststellingen en aanbevelingen 
zijn in overeenstemming met die uit het advies van de 
Adviesraad inzake beleidscoherentie “Ontwikkeling en 
Migratie” 4. Zij worden tevens ondersteund door het meest 
recente FAO-rapport over de toestand van voedsel en 
landbouw in de wereld 2018, dat de nexus migratie, 
landbouw en rurale ontwikkeling onder de loep neemt.5
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