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Opvolging van de strategienota  
landbouw & voedselzekerheid
Situering in de context

We bevinden ons in een context waarin honger opnieuw toeneemt en waarin de gevolgen op de 
gezondheid en het welzijn van mens en milieu van de gangbare landbouw niet langer houdbaar 
zijn. De FAO, ooit de tempel van de Groene revolutie, geeft toe dat de negatieve gevolgen van deze 
aanpak vandaag de voedselvoorziening van toekomstige generaties bedreigen. Met de huidige 
voedselsystemen drijven we steeds verder af van de realisatie van verschillende Sustainable 
Development Goals (SDG’s). Het mag dan ook niet verbazen dat de VN organisatie luid en duidelijk 
zegt dat het hoog tijd is voor de overgang naar duurzame voedselsystemen wereldwijd. Agro-ecologie 
wordt daarbij naar voor geschoven als veelbelovende, integrale benadering met een potentieel grote 
impact op de realisatie van de SDG’s. De Coalitie tegen de Honger ziet echter weinig indicaties dat 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking deze tekenen des tijds correct inschat en er naar handelt. 

FAO - STATE OF FOOD SECURITY 
AND NUTRITION 20181

Eind september publiceerde de FAO haar jaarlijkse stand 
van zaken over de voedsel- en voedingszekerheid in de 
wereld (SOFI 2018). Dat rapport bevestigt de opwaartse 
trend  van honger in de wereld tot 821 miljoen mensen. 
De stijging is grotendeels terug te brengen tot Afrika. 
Wereldwijd is 22% van de kinderen jonger dan 5 jaar te 
klein voor haar-zijn gestalte. In dezelfde leeftijdscategorie 
wegen 50 miljoen kinderen te licht voor hun lengte en 
hebben 38 miljoen kinderen te kampen met overgewicht. 
1 op 8 volwassenen, 672 miljoen lijden aan obesitas. 
De FAO verklaart de achteruitgang, na jaren van voor-
uitgang in het bestrijden van honger en ondervoeding, 
door de toename in het aantal conflicten wereldwijd, 
maar vooral ook door de klimaatverandering met name 
de grilligheid van het klimaat en een toename van het 
aantal klimaatextremen (droogte, hitte, overstromingen). 
De duurzaamheid en weerbaarheid van voedselsystemen 
moet bijgevolg dringend en versneld verbeterd worden 
wil men SDG2 alsnog realiseren.

FAO –STATE OF FOOD AND AGRICULTURE 
2018. MIGRATION, AGRICULTURE AND 
RURAL DEVELOPMENT2 

Midden oktober lanceerde de FAO de jaarlijkse stand 
van zaken met betrekking tot voedsel en landbouw. Het 
rapport focust dit jaar op de nexus migratie, landbouw 
en rurale ontwikkeling. Eén van de belangrijke bood-
schappen: ontwikkelingssamenwerking moet een streven 
op zich zijn en geen middel om migratie af te remmen. 
Immers op korte en middellange termijn leidt meer wel-
vaart tot meer migratie. Het heeft bijgevolg geen zin 
om de toewijzing van financiële middelen van ontwikke-
lingssamenwerking, Belgische noch Europese, te laten 
bepalen door migratiedoelstellingen. Het verdient de 
aandacht van het federaal Parlement dat het huidige 
voorstel van de Minister voor een nieuwe Wet op Ont-
wikkelingssamenwerking dit heel duidelijk wél doet. 
Wat men moet doen is in onze huidige partnerlanden 
werken aan de grondoorzaken van gedwongen migratie. 
Immers, zo lang er ongelijkheid en inkomensongelijkheid 
bestaat tussen geografische regio’s zal er migratie zijn. 

1 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition.  
Rome, FAO. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2 FAO. 2018. The State of Food and Agriculture 2018. Migration, agriculture and rural development. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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Maar laat migratie nu net ook één van de middelen zijn 
die in de SDG’s genoemd worden om ongelijkheid binnen 
en tussen landen te verminderen. Zeker wat betreft het 
verbeteren van de voedselzekerheid is (seizoens)migratie 
een veelgebruikte (overlevings)strategie. 

VN- DECENNIUM VAN DE FAMILIALE 
LANDBOUW

Op 20 december 2017 keurde de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties een resolutie goed die 
2019-2028 uitroept tot het Decennium van de Familiale 
Landbouw. Met de resolutie willen de Verenigde Naties 
blijvend de aandacht vestigen op de mensen die 80% 
van het voedsel wereldwijd produceren maar paradoxaal 
genoeg ook zelf het meest kwetsbaar zijn voor honger 
en ondervoeding. 

VN-RECHTEN VAN BOEREN 
EN ANDERE MENSEN WERKZAAM 
IN RURALE GEBIEDEN

Op 28 september 2018 keurde de Mensenrechtenraad van 
de Verenigde Naties in Genève, een resolutie goed voor 
de Rechten van boeren en andere mensen werkzaam 
in rurale gebieden. Ondanks een intensieve campagne 
van boerenbewegingen en de Belgische civiele samen-
leving getrokken door FIAN en ondersteund door andere 
leden van de Coalitie tegen de Honger, onthield België 
zich bij de stemming. België kreeg een herkansing bij 
de stemming in de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 19 november 2018 maar besloot 
zich opnieuw te onthouden en dat ondanks de steun van 
de Vlaamse en Waalse Ministers van Landbouw.  

FAO- AGRO-ECOLOGIE

De FAO bestudeert al enkele jaren het potentieel van de 
integrale aanpak die agro-ecologie biedt, als antwoord 
op de grondoorzaken van honger, armoede, ongelijkheid 
en deels ook klimaatverandering en dus haar bijdrage 
aan Agenda 2030.3 Sinds midden 2017 is die aandacht 
exponentieel toegenomen met onder meer het belasten 
van het High Level Panel of Experts van het Committee 
on World Food Security (CFS) met een rapport over 
agro-ecologie, het publiceren van de FAO’s 10 Elements 
of agroecology,4 het Scaling up agroecoloy initiative5 en 
een aantal regionale en internationale seminaries en 
symposia. De FAO pleit ervoor de politieke ruimte 
te creëren en de financiële middelen vrij te maken 
om de transitie naar duurzame agro-ecologische 
voedselsystemen te realiseren. Een aantal Europese 
landen waaronder Frankrijk hebben al duidelijke beleids-
keuzes gemaakt in navolging van deze aanbeveling. 
België hinkt achterop.

IMPLEMENTATIE VAN DE STRATEGIENOTA
LANDBOUW EN VOEDSELZEKERHEID
IN DE PARTNERLANDEN 

In mei 2017 werd de nieuwe strategienota LB&VZ voor-
gesteld door Minister De Croo. Anderhalf jaar later stellen 
we vast dat het uitrollen van de strategie op het terrein 
erg moeizaam verloopt. Een combinatie van de nieuwe 
beheersovereenkomst van Enabel met onduidelijkheid 
over de PSD strategie (Private Sector Development) lijken 
aan de basis te liggen. Men hoopt voor eind 2018 de lan-
denportfolio’s van Guinee, Benin en Burkina Faso goed 
te keuren. Begin 2019, Rwanda en vervolgens Senegal. 
De trage voortgang van dit proces dreigt te resulteren in 
een scherpe daling van de financiële portefeuille beheerd 
door Enabel in de komende jaren.

3 FAO. 2018. FAO’s work on agroecology. A pathway to achieving the SDGs. Rome. http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9021EN
4 FAO. 2018. The 10 elements of agroecology. Rome. http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
5 http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf
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Enkele algemene vaststellingen mbt de in opmaak zijnde 
landen-portfolio’s: 

• Het is zeer moeilijk om toegang te krijgen tot infor-
matie. In de meeste landen is de procedure van start 
gegaan met een brede consultatieronde van de lokale 
actoren en de aanwezige Belgische ontwikkelingsacto-
ren. Daarna vielen de uitwisseling en de communicatie 
stil. Ook de overheden van de partnerlanden werden 
soms amper betrokken. De prioriteiten en de strategie 
werden grotendeels bepaald door België en vervolgens 
voorgelegd aan het partnerland. In Rwanda werd het 
eerste voorstel mede daarom niet geaccepteerd. Ook in 
Senegal werd het She Decides-aanbod van België afge-
slagen. Nochtans stellen zowel de huidige als het nieuwe 
voorstel voor de Wet op OS, in lijn met de Verklaring 
van Parijs, dat de keuzes van het samenwerkingspro-
gramma worden bepaald in overleg met het partnerland 
en andere donoren om afstemming en harmonisatie te 
verzekeren. Aangezien één van de 2 beleidsassen van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de rechten-
benadering is, heeft België de verplichting de overheden 
van haar partnerlanden toe te laten haar taak als plich-
tendrager, die verantwoording schuldig is aan de eigen 
bevolking, te vervullen. Dit kan enkel indien de overheid 
van het partnerland mee de prioriteiten en strategieën 
van de samenwerking kan bepalen.

• De belangrijkste richtlijn voor het ontwikkelen van 
nieuwe landenportfolio’s is PSD PSD, in drieluik met 
She Decides en capaciteitsopbouw. Gezien de aard 
van de Belgische partnerlanden komt PSD vaak neer 
op ondernemerschap in de brede landbouwsector en 
het blijkt erg moeilijk om geschikte partners en een 
klimaat te vinden, waarin PSD kan worden ontplooid. 
In Guinee, Benin en Rwanda focust het voorstel op 
het ondersteunen van 1 of enkele waardeketens, vaak 
met het oog op export. De strategienota onderstreept 
nochtans het belang van lokale en regionale markten 
om lokale welvaart en tewerkstelling te creëren evenals 
het stimuleren van de productie en consumptie van 
eigen voedsel om de voedsel en voedingszekerheid te 
verbeteren. Het is weinig waarschijnlijk dat ondersteuning 
van één enkele waardeketen veel effect zal hebben op de 
voedsel- en voedingszekerheid van de interventiezone 
in het land. 

• Het ontbreken van een goedgekeurde nota – Private 
Sector Ontwikkeling – waarin de visie van de huidige 
Minister wordt uitgeklaard, zorgt voor onduidelijkheid 
bij alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamen-

werking. Temeer daar zij worden aangespoord PSD 
als belangrijk richtsnoer te nemen. 

• In verschillende landen is er actief gezocht naar een 
link met de Belgische privé sector (vb. exportbedrijf 
van mango in Guinee, Antwerpse haven als capaci-
teitsopbouwer in de havens van Cotonou en Conakry, 
Durabilis in Senegal). Ofschoon samenwerking met deze 
actoren zinvol kan zijn, is gebonden hulp uit den boze 
(Verklaring van Parijs) en tevens moet men erover 
waken, mits de juiste procedures, dat deze actoren 
even fit-for-purpose zijn als alle andere actoren van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. In het voorstel 
voor een nieuwe Wet op Ontwikkelingssamenwerking 
zijn duidelijke criteria en screening-procedures van de 
privésector, zoals die ook voor andere ontwikkelingsac-
toren bestaan, nog te weinig aanwezig. Het is bovendien 
belangrijk voor ogen te houden dat het doel van PSD 
(strategienota 2014) in ontwikkelingssamenwerking het 
uitbouwen van een vitale en dynamische, lokale privé-
sector moet zijn. 

• Enabel is in haar beheersovereenkomst, beperkt in de 
financiële instrumenten voor PSD ook omdat een aantal 
instrumenten het uitdrukkelijke werkterrein van BIO zijn. 
Echter blijkt in de praktijk dat het mandaat van BIO weinig 
geschikt is voor het financieren van de landbouwactivi-
teiten in de fragiele en minst-ontwikkelde partnerlanden 
van België. Bovendien is er onvoldoende klaarheid over 
welke instrumenten Enabel zal kunnen gebruiken eens 
de nieuwe samenwerkingsprogramma’s zijn goedgekeurd 
en of en hoe haar PSD activiteiten zich nog zullen onder-
scheiden van de activiteiten van BIO als besloten wordt 
het instrumentarium van Enabel te verruimen. Ook stelt 
de vraag zich hoe de effectiviteit van PSD-interventies 
door Enabel gemaximaliseerd zal worden zonder dat 
dit ten koste gaat van de andere sectoren waar Enabel 
traditioneel een sterke expertise over bezit. 

• De overkoepelende thema’s in de nota (nutritie, gen-
dergelijkheid en empowerment van vrouwen, duurzame 
landbouw) lijken weinig gebaat bij een aanpak van 
ondersteuning van 1 of 2 waardeketens, in intensieve 
monoculturen en met het oog op de export. Ofschoon 
de Minister op de hoorzitting in 2017 uitdrukkelijk bena-
drukte dat dit niet was wat beoogd werd en dit ook 
letterlijk in een voetnoot staat in de strategienota, lijkt 
het er op dat in de moeilijke zoektocht naar potentiële 
partners voor PSD in fragiele en minst-ontwikkelde 
landen, dit toch is waar we in een aantal partnerlanden 
(Benin, Guinee) zullen uitkomen.  
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Aanbevelingen
In SDG 2 – Beëindig honger, bereik voedselzeker-
heid en verbeterde voeding en promoot duurzame 
landbouw – schuilt de sleutel tot de realisatie van een 
hele rist andere SDG’s. In de feiten zien we dat het 
realiseren ervan nu al dreigt te mislukken. Niet alleen 
het stijgend aantal mensen met honger, ook de snel 
toenemende obesitas epidemie, toont aan dat, ook in 
België, steeds minder mensen erin slagen om betaal-
baar, gezond en veilig voedsel te nuttigen. Beleidsma-
kers moeten meer oor hebben naar de snel groeiende 
beweging van burgers en initiatieven die van onderuit 
een antwoord eisen en vaak ook zelf bieden op deze 
nood. De productie van goedkoop voedsel tegen elke 
prijs (ecologisch, sociaal, gezondheid) is niet langer 
aanvaardbaar. Het recht op voedsel is zo’n cen-
traal thema dat de Coalitie tegen de Honger pleit 
voor een parlementair opvolgingsmechanisme 
voor SDG-2. Het heropstarten en omvormen van de 
parlementaire werkgroep BFVZ tot dit doel biedt een 
snelle en efficiënte oplossing.     

Eveneens omwille van het cruciale belang  van SDG2 
vragen wij dat de Belgische ontwikkelingssamenwer-
king voldoende investeert in de personele middelen 
voor het thema Landbouw en Voedselzekerheid.  
Binnen DGD maar zeker ook bij de FAO in Rome 
zien wij de laatste jaren de capaciteit voor dit centrale 
thema afkalven. België zetelt al langer in de Raad 
van WFP en IFAD en zal dat binnenkort ook doen in 
de Raad van de FAO. Om daar echt te wegen op de 
beslissingen is gemotiveerd en competent personeel 
met dossierkennis noodzakelijk.

Door de sterke focus op PSD (waarvoor de bewijs-
last van succes nog steeds moet worden geleverd) 
dreigt de voornaamste doelstelling van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, met name de strijd 
tegen ongelijkheid en armoede, onder te sneeu-
wen. We zien die bedreiging zich ook materialiseren 
op ons werkterrein. De Coalitie tegen de Honger 
vraagt het Parlement erover te waken dat het 
engagement om 15% van de O.D.A. te besteden 
aan landbouw en voedselzekerheid, ook effectief 
bijdraagt aan de transitie naar duurzame voed-
selsystemen en het verbeteren van de voedsel-
zekerheid in onze partnerlanden. PSD kan een 
valabel middel zijn maar geen doel op zich.   
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