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 Feed-back Enabel op evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 

multi-actorenaanpak en  integratie van het thema voedselzekerheid 
 

Enabel kan zich vinden in de grote lijnen van de analyse en de aanbevelingen die Enabel 
aanbelangen, met een aantal algemene opmerkingen die hieronder worden aangegeven. Een 
meer gedetailleerde feedback per aanbeveling zal worden gegeven in de management reponse.  
 
Met betrekking tot de integratie van de benaderingen, getrokken lessen, 
processen en procedures van de BFVZ interventies in de toekomstige 
samenwerkingsprogramma´s:  
De nieuwe portefeuilles uitgewerkt door Enabel zijn gericht op inclusieve economische 
ontwikkeling via private sectorontwikkeling en ondernemerschap, en ondersteunen de 
ontwikkeling van verschillende landbouwketens, in lijn met het huidige Belgische beleid. Er is 
geen specifieke focus op de 4 dimensies van voedselzekerheid en de interventies beogen in de 
eerste plaats het verhogen van inkomen voor de boeren die zich willen professionaliseren, en het 
creëren van bijkomende jobs in de agrofoodsector. De doelstellingen zijn dus verschillend, ook 
al is het verhogen van inkomen van de producenten ook een belangrijk aspect in de  BFVZ 
interventies. 

De processen en procedures gehanteerd voor het voorbereiden en uitvoeren van de interventies 
van het BFVZ kunnen niet zomaar overgenomen worden in het kader van de bilaterale 
samenwerkingsprogramma´s, die de processen en procedures volgen zoals vastgelegd in het 
beheerscontract tussen de Belgische Staat en Enabel. Wat betreft het trekken van lessen van de 
interventies van het BFVZ, is het belangrijk om prioriteiten voor reflectie en leren te bepalen, 
die strategisch zijn naar de toekomst toe. Een functioneel overlegplatform tussen alle 
sleutelactoren van de Belgische Coöperatie inzake landbouw en voedselzekerheid kan deze mee 
bepalen. Enabel is bereid hieraan  een belangrijke bijdrage te leveren.  
 
Wat betreft aanbevelingen voor het beleid inzake landbouw en voedselzekerheid, 
beschouwt Enabel onderstaande punten als belangrijk, rekening houdend met de belangrijke 
uitdagingen zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei, groeiende ongelijkheid, verstedelijking,  
en de overwegend fragiele context van de huidige partnerlanden van de Belgische Coöperatie en 
terug een stijgend aantal mensen die honger lijden. 

- De problematiek van klimaatverandering beter integreren, met aandacht voor de 
landbouwers die het hardst hierdoor getroffen worden, maar ook door bij te dragen aan de 
vermindering van broeikasgassen, door het promoten van duurzame landbouwmodellen en 
de vergroening van de voedselketens.  

- De opportuniteiten benutten die een groeiende vraag naar meer en gediversifieerd voedsel 
in de stedelijke omgevingen biedt om te investeren in initiatieven en KMO´s die een 
bijdrage kunnen leveren aan het beter beschikbaar maken van betaalbaar en kwaliteitsvol 
voedsel, die de link versterken met de rurale gebieden en bijkomende duurzame jobs 
kunnen creëren, alsook kunnen bijdragen aan de vergroening  van de  voedselketen.  
Specifieke aandacht voor een betekenisvolle participatie van vrouwen en jongeren is een 
belangrijk aandachtspunt. 

- Het inschrijven van de interventies van de Belgische coöperatie in een breder kader van 
duurzame voedselsystemen zou toelaten om naast de economische dimensie van 
duurzaamheid,  ook de ecologische en sociale dimensies, zoals voedingsaspecten beter in 
rekening te brengen, en zo ook een grotere bijdrage te leveren aan de verschillende SGD´s 
die hieraan gelinkt zijn.  
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- Het centraal stellen van het versterken van lokale systemen en capaciteiten, en voor de 
bilaterale samenwerking in het bijzonder van de overheden, instellingen en lokale besturen 
die  bevoegd zijn voor de materie 

 


