
1

VAN 
OVERLEVEN 

NAAR 
ONDERNEMEN

Strategienota 
‘Landbouw en Voedselzekerheid’ 

voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking



2 3

INHOUDSTAFEL

Afkortingen 2

SAMENVATTING 3

VISIE 4

ACHTERGROND 5

ACTIEGEBIEDEN 6
Actiegebied 1 6
Bevorderen van de deelname van landbouwers 
in lokale, regionale en internationale markten 
en waardeketens 

Actiegebied 2 10
Bijdragen tot goed bestuur

Actiegebied 3 12
Ondersteunen van onderzoek en innovatie

OVERKOEPELENDE THEMA’S  14
Thema 1 14
Nutritie

Thema 2 15
Gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen 

Thema 3 15
Duurzame landbouw

OPVOLGING EN EVALUATIE  17

BIJLAGEN  18

AFKORTINGEN

ARES – CCD Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur – Commission de la Coopération au 
Développement

BIO Belgische Investeringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden

BTC Belgisch Ontwikkelingsagentschap (vanaf 1 januari 
2018: Enabel)

CAADP Comprehensive Africa Agricultural Development 
Programme

CFS Comité voor de Voedselzekerheid van de FAO

CGIAR Globaal Partnerschap voor Internationaal 
Landbouwonderzoek

CIALCA Consortium for Improving Agriculture-based 
Livelihoods in Central Africa

D4D Digital for Development

DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp

DGE Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie

DRC Democratische Republiek Congo

EPA Europese Partnerschapsakkoorden

EU Europese Unie

FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

IFAD Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling

IITA Internationaal Instituut voor Tropische Landbouw

ITC International Musa Germplasm Transit Centre

KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

MOL Minst Ontwikkelde Landen

NGA Niet-Gouvernementele Actoren

ODA Belgische officiële ontwikkelingshulp

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling

PLVZ Platform voor Landbouw en Voedselzekerheid

POVO Platform Ondernemen voor Ontwikkeling

SDG Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling

SSA Sub-Sahara Afrika

UNCTAD United Nations Conference on Trade and 
Development

VLIR – UOS Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire 
Ontwikkelingssamenwerking

VN Verenigde Naties

SAMENVATTING

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel duurzaam ondernemen 
in de gehele agro-voedingsketen te stimuleren en daarmee de voedselzekerheid te 
verbeteren teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van SDG 2. Het Belgische beleid 
inzakeontwikkelingssamenwerking is gestoeld op twee beleidsassen, met name duurzame 
en inclusieve economische groei en een aanpak die op mensenrechten is gebaseerd. De 
landbouwer staat centraal als maatschappelijk ondernemer en zijn/haar capaciteiten 
dienen versterkt te worden. 

Hierbij wordt ingezet op drie actiegebieden namelijk 
•	 het bevorderen van de deelname van landbouwers in markten en waardeketens, 
•	 het bijdragen tot goed bestuur en 
•	 het ondersteunen van onderzoek en innovatie. 

De drie transversale thema’s die de rode draad zullen vormen zijn 
•	 nutritie, 
•	 gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en 
•	 duurzame landbouw.

*  Met steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad-Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).
**Met dank aan Carol Durieux en Patrick Hollebosch voor specifieke input omtrent voeding en het resultatenkader respectievelijk. Ook 

veel dank aan alle collega’s van DGD, DGE en de Posten voor hun waardevolle input.

Goedgekeurd door Minister Alexander De Croo 
in Brussel, maart 2017. 

Eindredactie verzorgd door Nathalie Francken* 
& Delphine Van Landschoot (Thematische Dienst – 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)**. 

In medewerking met het Platform Landbouw 
en Voedselzekerheid
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VISIE

In september 2015 werden de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) 
aangenomen door de Algemene Vergadering 
van de VN met de Agenda 2030 voor 
Duurzame Ontwikkeling (Agenda 2030). 
Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 
SDGs die gekoppeld worden aan 169 doelen 
een actieplan vormen om de mensheid te 
bevrijden van armoede en de planeet op 
weg te zetten richting duurzaamheid. 
Deze doelen die één en ondeelbaar 
zijn, weerspiegelen de drie dimensies 
van duurzame ontwikkeling, namelijk 
economische, sociale en ecologische 
duurzaamheid.

Duurzame landbouw en voedselzekerheid 
zijn centrale thema’s in Agenda 2030. SDG 2 
‘geen honger’ is de meest evidente doelstelling 
waarrond deze nota is opgebouwd. Daarnaast 
zijn duurzame landbouw en voedselzekerheid 
cruciaal voor het bereiken van SDG 1 ‘geen 
armoede’, SDG 3 ‘goede gezondheid en 
welzijn’, SDG 5 ‘gendergelijkheid’, SDG 8 
‘waardig werk en economische groei’, SDG 
10 ‘ongelijkheid verminderen’, SDG 11 
‘duurzame steden en gemeenschappen’, SDG 
12 ‘verantwoorde consumptie en productie’, 
SDG 13 ‘klimaatactie’, SDG 14 ‘leven in het 
water’, SDG 15 ‘leven op het land’ en SDG 16 
‘vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’. 
Een strategische inzet op landbouw en 
voedselzekerheid is dus een katalysator 
voor het bereiken van verschillende SDGs. 
Deze strategie bevordert daarnaast ook 
SDG 17 ‘partnerschap om doelstellingen te 
bereiken’.

De 12 partnerlanden van de Belgische 
internationale samenwerking in Sub-Sahara 
Afrika (SSA) tellen samen 325 miljoen 
inwoners (2016).1 Tegen 2030 wordt in deze 
landen een bevolkingstoename van 125 
miljoen verwacht en tegen 2050 zouden ze 
zelfs 470 miljoen inwoners rijker zijn. Naar 
verwachting zal 64% van de Afrikaanse 
bevolking tegen 2050 in steden wonen.2 
Tegelijkertijd krijgen in onze partnerlanden 
meer dan 1 op de 3 kinderen onder de 
leeftijd van 5 te weinig, en/of te weinig 
gevarieerd, te eten. Dit veroorzaakt 
onherstelbare fysieke en mentale schade 
bij deze kinderen.3 Ten slotte dienen we 
rekening te houden met klimaatsverandering 
die zal leiden tot minder neerslag, meer 
droogtes en overstromingen en een daling 
van de biodiversiteit.

Een antwoord vinden op bovenstaande 
uitdagingen is geen sinecure. In elk geval 
is het duidelijk dat het landbouwmodel 
dat primair gericht is op het produceren 
van voedsel voor het eigen gezin, zonder 
producten te kunnen vermarkten binnen 
de eigen gemeenschap of daarbuiten, geen 
antwoord zal bieden op de uitdagingen die 
hierboven werden geschetst. Daarom is een 
transitie noodzakelijk van een model 
van landbouwers die overleven naar 
landbouwers die ondernemen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
landbouw geen economische sector is als 
een andere, maar wel een sector met een 
directe impact op de stabiliteit van een land, 
volksgezondheid, klimaat, gendergelijkheid 
en armoedebestrijding.

De strategie  van de Belg ische 
ontwikkelingssamenwerking is gestoeld 
1 Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Guinee, Mali, Mo-

zambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania 
(Beslissing van federale ministerraad op 21 mei 2015).

2 Bron: UN (2014). 2014 Revision of World Urbanization Pros-
pects (https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/
WUP2014-Report.pdf - p11).

3 In het Engels spreekt men van ‘stunting’.

op twee beleidsassen, met name duurzame 
en inclusieve economische groei en een 
aanpak die op mensenrechten is gebaseerd. 
Vertaald naar de nieuwe landbouwstrategie 
wil dit zeggen dat de landbouwer als 
maatschappelijk ondernemer centraal 
komt te staan en zijn/haar capaciteiten 
versterkt dienen te worden. Hierbij wordt 
ingezet op:
•	Bevorderen van de deelname van 

landbouwers in lokale, regionale 
en internationale markten en 
waardeketens;

•	Bijdragen tot goed bestuur;
•	Ondersteunen van onderzoek en 

innovatie dat moet leiden tot het 
verhogen van de weerbaarheid4 van de 
rurale ondernemer.

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de 
rol van vrouwen in de rurale economie. 
Het is immers bewezen dat de bestrijding 
van genderongelijkheid één van de 
beste manieren is om voedselzekerheid 
te bevorderen en plattelandsarmoede te 
verminderen.5

Ten slotte biedt het gebruik van digitale 
technologie een enorme opportuniteit 
bij het streven naar rurale ontwikkeling 
en voedselzekerheid. In lijn met de 
strategienota D4D zal de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking digitale 
toepassingen integreren in landbouw- en 
voedselzekerheidsinterventies.6 

4  In het Engels spreekt men van ‘resilience’.
5 Bronnen: IFPRI (2016). Gender, Agriculture and Assets Proj-

ect Findings. (http://gaap.ifpri.info/findings/) & OECD 
(2016). Women’s Roles in the West African Food Systems: 
Implications and Prospects for Food Security and Resilience. 
(http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-roles-
in-the-west-african-food-system_5jlpl4mh1hxn-en).

6 Speciale aandacht zal gaan naar vrouwen in rurale, afge-
legen gebieden. Onderzoek wijst aan dat vrouwelijke land-
bouwondernemers die nieuwe technologieën toepassen, 
vaak meer gaan verdienen en dus financieel onafhankelijk 
worden. Het is ook aangetoond dat vrouwen deze extra 
middelen strategisch zullen inzetten op voedselzekerheid en 
kwalitatieve voeding, onderwijs en gezondheid van de kin-
deren. Bron: OECD (2012). Poverty Reduction and Pro-Poor 
Growth: The Role of Empowerment.

ACHTERGROND

INTERNATIONAAL

Het Belgische ontwikkelingsbeleid heeft 
duurzame ontwikkeling als algemene 
doelstelling, zoals vastgelegd in de 17 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Agenda 2030. De Belgische 
samenwerking houdt ook rekening met de 
nationale landbouwstrategieën van de 
partnerlanden en regionale initiatieven 
zoals het ‘Comprehensive Africa Agricultural 
Development Programme’ (CAADP). 
België erkent tevens de rol die actoren 
van de multilaterale samenwerking, en 
meer specifiek ook het Comité voor de 
Voedselzekerheid van de FAO (CFS), spelen 
bij de ontwikkeling van landbouw en het 
streven naar voedselzekerheid.

NATIONAAL

De Belgische ontwikkelingssamenwerking 
heeft zich ertoe verbonden om 15% 
van de officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) te besteden aan landbouw en 
voedselzekerheid. De voorbije jaren werd 
ongeveer 13% bereikt. 

Deze nota bouwt verder op de strategienota 
voor de sector landbouw en voedselzekerheid 
van 2010, maar legt nieuwe accenten 
in lijn met de beleidsprioriteiten en 
recente internationale ontwikkelingen. 
De nota vormt een basis voor dialoog 
met het bredere publiek en met andere 
Belgische overheidsinstellingen en dient 
als referentiekader waarbinnen nieuwe 
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samenwerkingsprogramma’s zullen worden 
ontwikkeld die in aanmerking kunnen 
komen voor financiering van DGD. Deze 
samenwerkingsprogramma’s kunnen zowel 
via bilaterale, multilaterale als niet-
gouvernementele interventiekanalen 
gefinancierd worden (meer informatie 
in bijlage). Deze nota dient dan ook ter 
oriëntatie bij de standpuntbepaling van 
België ten aanzien van de strategische keuzes 
van deze organisaties. Ten slotte, kan de nota 
geraadpleegd worden als informatiebron 
voor onze partnerlanden over de domeinen 
waarin de Belgische samenwerking een 
bijzondere expertise kan bieden. De nota 
is gebaseerd op brede consultatie met 
betrokkenen in het domein.

Tussen 2012 en 2016 werden binnen het 
ondertussen opgeheven Belgisch Fonds 
voor Voedselzekerheid vijf programma’s 
opgezet en uitgevoerd. In deze programma’s 
werden diverse expertises gebundeld 
in één geïntegreerde programma-
aanpak. De opheffing van het Belgisch 
Fonds voor Voedselzekerheid vanaf 1 
januari 2017 is een opportuniteit om de 
Belgische internationale samenwerking 
inzake landbouw en voedselzekerheid in 
te schakelen in het grotere geheel van onze 
programma’s. Bij de opzet en uitvoering van 
toekomstige interventies rond landbouw en 
voedselzekerheid zullen de geleerde lessen 
uit het verleden, zoals het belang van een 
geïntegreerd en multidisciplinair beleid, 
gekapitaliseerd en opgenomen worden.

ACTIEGEBIEDEN

ACTIEGEBIED 1
Bevorderen van de deelname van 
landbouwers in lokale, regionale 
en internationale markten en 
waardeketens

Landbouw is verantwoordelijk voor 
gemiddeld 60% van de totale tewerkstelling 
in de minst ontwikkelde landen en voor 
25% van de toegevoegde waarde. Groei in 
de landbouwsector draagt 2 tot 4 keer 
meer bij tot armoedereductie dan groei 
in andere sectoren.7 Armoedevermindering 
(SDG1) en bestrijding van honger (SDG2) 
zijn daarbij onlosmakelijk verbonden.

Het bevorderen van de deelname van 
landbouwers in waardeketens kan 
maar wanneer voldaan is aan de juiste 
randvoorwaarden, bijvoorbeeld via een 
inclusief en ondernemersvriendelijk klimaat 
(zie actiegebied 2). Tegelijkertijd dienen 
landbouwers productief en weerbaar te zijn 
om duurzaam te kunnen deelnemen aan de 
marktwerking.

7 Bron: Wereldbank (2013). Global Agriculture and Food 
Security Program (GAFSP). (http://www.gafspfund.org/con-
tent/about-gafsp)

Als het op landbouwproductiviteit 
aankomt, blijft SSA evenwel internationaal 
hekkensluiter. Het verbeteren van de 
productiviteit is dus van cruciaal belang 
om de armoede in SSA terug te dringen. 
Een duurzame verbetering van de 
productiviteit kan gebeuren door een 
verhoging van de land-, kapitaal- en/
of arbeidsproductiviteit, een efficiënter 
gebruik van productiemiddelen en zaden 
en/of toepassing van nieuwe technologie(ën) 
en innovatie (zie ook actiegebied 3). 
Productiviteitsverbetering heeft daarbij 
enkel zin als de landbouwer zijn producten 
kan verhandelen.

GEDIFFERENTIEERDE AANPAK

Er is geen ‘one size fits all’-plan toepasbaar 
op alle landbouw- en voedselsystemen. De 
ontwikkeling van de landbouwsector vereist 
een gedifferentieerde aanpak die aangepast 
is aan de (1) verschillende categorieën van 
landbouwers, (2) verscheidene geografische 
en agro-klimatologische zones en types van 
waardeketen. Een groep van landbouwexperts 
heeft een conceptueel model ontwikkeld 
dat gestoeld is op gerenommeerd 
wetenschappelijk onderzoek8 en dat van 
toepassing is op de landbouwsector in de 
meeste lage inkomenslanden.9 Het model 
wordt hieronder kort besproken.

(1) Figuur 1 toont een gemiddelde 
schaalverdeling van landbouwbedrijven 
in lage inkomenslanden. Slechts een klein 
deel (15%) van de landbouwbedrijven is 
uitgebouwd tot rendabele bedrijven. Deze 

8 Emmanuelle Beguin (DfID Advisor on Agriculture and Food 
Security), Chris Penrose Buckley (DfID), Cornilius Chikwama 
(DfID) met input van Derek Headey (IFPRI), Shenggen Fan (IF-
PRI), Steve Wiggins (ODI) gestoeld op onderzoek van Paul 
Collier (University of Oxford), Stefan Dercon (University of 
Oxford), Christopher Barrett (Cornell University), Thomas 
Reardon (Michigan State University) e.a.

9 Bron: DfID (2015). DfID’s Conceptual Framework on Agri-
culture. (https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/472999/Conceptual-Frame-
work-Agriculture2.pdf)

groep van klein- en grootschalige bedrijven 
is verantwoordelijk voor het grootste deel 
van de voedselproductie met deelname 
aan internationale waardeketens. Het 
merendeel van de landbouwers bevindt 
zich echter in de derde of vierde categorie. 
Ongeveer 30% tot 40% van de (vaak 
familiale) landbouwondernemingen heeft 
het potentieel om commercieel te worden, 
maar heeft te kampen met een aantal 
hindernissen10 die mogelijks door een 
interventie kunnen overwonnen worden. De 
vierde categorie van landbouwers (30%-50%) 
doet voornamelijk aan overlevingslandbouw 
en heeft minder potentieel om zich te 
ontwikkelen tot rendabel landbouwbedrijf. 
Een deel van deze landbouwers kan middels 
de nodige steun de transitie maken naar een 
duurzame deelname in de lokale, regionale 
of internationale waardeketens.11 Een deel 
van deze landbouwers zal, net zoals de 
laatste categorie van landloze boeren, een 
inkomen verwerven als loonarbeiders in de 
plaatselijke landbouwbedrijven, of buiten 
de landbouwsector tewerkgesteld worden. 

10 Hindernissen als bijvoorbeeld een gebrek aan goed ontwik-
kelde inputmarkten, een slecht wegennet, een tekort aan 
opslagruimtes, een gebrek aan landbouwbedrijfsbeheer en 
–kennis.

11 Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verschillende 
lagen van de bevolking – met inbegrip van vrouwen en jon-
geren – op een positieve en duurzame manier kunnen opge-
nomen worden in waardeketenontwikkeling met armoedev-
ermindering tot gevolg (Maertens et al., 2012; Rao, E.J.O. 
and M. Qaim, 2013; Van den Broeck et al., 2017, 2016;). 
De toegang tot markten en duurzame waardeketens kan 
bovendien de economische diversificatie in rurale gebieden 
stimuleren en boeren ertoe aanzetten om moderne producti-
etechnologieën toe te passen (Wereldbank, 2016). Bronnen: 
(1) Maertens, M., Minten, B. and J. Swinnen (2012). Modern 
Food Supply Chains and Development Evidence from Horti-
culture Export Sectors in Sub-Saharan Africa. Development 
Policy Review. Vol. 30(4), pp. 473-497. (2) Rao, E.J.O. and 
M. Qaim (2013). Supermarkets and Agricultural Labor De-
mand in Kenya: A gendered perspective. Food Policy. Vol. 
38, pp. 165-176. (3) Van den Broeck, G., Swinnen, J. and 
M. Maertens (2017). Global Value Chains, Large-Scale Farm-
ing, and Poverty: Long-Term Effects in Senegal. Food Policy. 
Vol. 66, pp. 97-107. (4) Van den Broeck, G. (2016). Global 
Food Value Chains and Rural Employment in Senegal: Wel-
fare and Gender Implications. Doctoraat aan de Faculteit 
Bio-Ingenieurswetenschappen, KULeuven. (http://www.ku-
leuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3E12/3E120864.
htm)

2012 2013 2014 2015

Bedrag in miljoen Euro besteed aan landbouw 
en voedselzekerheid

179 252 239 247

Percent besteed aan landbouw en 
voedselzekerheid*

10 15 13 14

Tabel 1: Bijdrage van Belgische ODA aan landbouw en voedselzekerheid

*Berekend als percent van de totale ODA



8 9(2) Het is belangrijk om een specifieke 
aanpak per geografische zone uit te 
werken. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen dynamische, intermediaire en 
afgelegen gebieden. De dynamische zones 
zijn voornamelijk gelegen rond grote, snel 
uitbreidende steden met sterke banden tussen 
de rurale, economische activiteiten buiten 
de landbouwsector en de kapitaalintensieve 
inzet op landbouwontwikkeling. De 
intermediaire zones zijn de ‘missing 
middle’ met een hoog agro-klimatologisch 
potentieel maar, tot op heden, met een 
lage landbouwtransformatie omwille van 
grotere afstanden tot de (grotere) steden. 
De afgelegen gebieden zijn het minst gunstig 
gelegen met een grote afstand tot markten, 
een gebrek aan infrastructuur en vaak een 
lage productiviteit. Landbouwtransformatie 
zal voornamelijk plaatsvinden in de 
dynamische en intermediaire gebieden.

Transformatie van de voedselsystemen 
zal  enkel  p laatsv inden a ls  de 
waardeketenontwikkeling bevorderd wordt 
als een effectieve reactie op een marktvraag 
en indien kleinschalige boeren op een 
duurzame en rendabele manier hieraan 
kunnen deelnemen. Belgische interventies 
die gezicht zijn om het stimuleren van 
waardeketenontwikkeling moeten vooral 
aandacht besteden aan het linken van de 
landbouwbedrijven met een commerciële 
potentieel in intermediaire gebieden 
aan lokale, regionale of internationale 
waardeketens. Het zijn immers deze 
gebieden die veel potentieel hebben, 
maar minder toegang hebben tot private 
investeringen.
12

De volgende aspecten moeten in rekening 
gebracht worden: 

•	 de Belg ische  internat ionale 
samenwerking moet strategisch inzetten 

12 Bob Peeters gebruikt een soortgelijk model in zijn rapport 
voor Coalitie Tegen de Honger (2015). Zie voetnoot 18.

op waardeketens die kleinschalige en 
arme landbouwers met commercieel 
potentieel helpen13; 

•	 de economische, sociale en ecologische 
duurzaamheid van de waardeketens moet 
afgetoetst worden; 

•	 er bestaat geen optimale grootte voor 
een landbouwbedrijf om winstgevend te 
zijn.14 Het merendeel van de kleinschalige 
landbouwers zijn trouwens tot op heden 
familiale landbouwers.

HOE KAN DE BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
BIJDRAGEN?

•	De Belgische ontwikkelingssamenwerking 
zal inzetten op het bevorderen van de 
deelname van landbouwers - in het 
bijzonder vrouwen en jongeren - in 
duurzame waardeketenontwikkeling door 
specifiek in te zetten op (A) verbetering 
van de landbouwproductiviteit en (B) 
de deelname van landbouwers aan andere 
activiteiten in de keten als verwerking, 
opslag, marketing en verdeling.

•	 Er zal in het bijzonder aandacht besteed 
worden aan de versterking van: (1) 
innovatieve waardeketenfinanciering; 
(2) adequate informatiedoorstroming 
binnen de keten ;  (3)  solide 

13 Er zijn hierbij verschillende institutionele regelingen mogelijk: 
(a) verticale coördinatie waarbij actoren op verschillende 
niveaus van de waardeketens samenwerken en/of (b) ho-
rizontale coördinatie waarbij landbouwers op hetzelfde ni-
veau binnen de waardeketen hun inspanningen coördineren 
inzake productie of aanbod;

14 Wetenschappelijke literatuur toont aan dat er verschillende 
factoren zijn die een rol spelen bij het streven naar bedrijfs-
rendabiliteit met name eigendom van roerende goederen, af-
stand tot de markt, organisatorische capaciteit, het soort van 
waardeketen en agro-klimatologisch potentieel. Het bestaan 
van zeer kleine (<0.5 ha) winstgevende landbouwbedrijven 
in China toont aan dat de grootte van een landbouwbedrijf 
niet de enige indicator is voor commercieel potentieel. Bron: 
Reardon (2013). Asia Agrifood System’s 5 Linked Transfor-
mations: Implications for Agricultural Research and Develop-
ment Strategies.

partnerschappen en contracten; 
(4) technische opleidingen inzake 
landbouw-technische aspecten, maar 
ook inzake bedrijfsbeheer en marketing 
en (5) kwaliteitsverhoging van de 
landbouwproducten.

•	De verwerkende industrie maakt een 
belangrijk deel uit van de waardeketen. 
België zal hier op inzetten via externe 
steun, via BIO bijvoorbeeld. Een dergelijke 
aanpak streeft naar een verhoogde 
afname van lokale productie en toename 
van arbeidsplaatsen die vereist is om 
de vele rurale jongeren werkgelegenheid 
te bieden.

•	De Belgische ontwikkelingssamenwerking 
zal actief bijdragen tot beleidsdiscussies 
omtrent dit actiegebied en hiervoor 
samenwerken met BTC15, BIO, 
de VN agentschappen, CGIAR, 
kennisinstellingen, het maatschappelijk 
middenveld en de private sector op 
lokaal, regionaal en internationaal niveau. 
Bestaande internationale initiatieven en 
richtlijnen zullen toegepast worden zoals 
de ‘OESO-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains’ (2016).

•	Beleidscoherentie voor Duurzame 
Ontwikkeling zal nagestreefd worden. 
Regionale handel zal bevorderd 
worden o.a. door het voorzien van 
Europese markttoegang via de Europese 
partnerschapsakkoorden (EPA) met 
aandacht voor het asymmetrische karakter 
van deze akkoorden. De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zal tevens 
aandachtig blijven voor de effecten van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
van de EU en van wijzigingen in het beleid 
van de Wereldhandelsorganisatie voor de 
lage inkomenslanden.

15 De aanwezigheid van BTC medewerkers in de Belgische 
posten zal hier positief aan bijdragen.

Figuur 1: Gemiddelde schaalverdeling van landbouwbedrijven in lage inkomenslanden 
(DfID, 2015)12
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ACTIEGEBIED 2
Bijdragen tot goed bestuur

Ontwikkeling van de landbouwsector 
is één van de efficiëntste manieren om 
voedselonzekerheid en armoede tegen te 
gaan. Goed bestuur is echter een preconditie 
om te komen tot de noodzakelijke inclusieve 
en duurzame groei. Helaas worden op 
landbouw gebaseerde samenlevingen vaak 
gekenmerkt door zwakke scores op vlak 
van goed bestuur (weinig controle op 
corruptie, weinig rechtszekerheid, beperkte 
politieke stabiliteit,…) Daarenboven zijn 
landbouwinstellingen er vaak zwakker in 
vergelijking met instellingen in andere 
sectoren.16 Capaciteitsopbouw van de 
staat, ondersteuning van de civiele 
maatschappij en samenwerking met de 
private sector zijn daarom van bijzonder 
belang in vele van onze partnerlanden.

Vanuit het perspectief van een 
mensenrechtenbenadering bestaan 
de uitdagingen voornamelijk uit een 
onvoldoende inclusieve overheid en een 
gebrek aan maatschappelijke cohesie. De 
mensenrechtenbenadering impliceert dat 
onderontwikkeling erkend wordt als een 
probleem van onevenwichtige machtsrelaties 
en binnen een context van rechthebbenden 
en plichtsdragers. In die zin zal de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking inzetten 
op versterking van de capaciteit van 
plichtsdragers en de emancipatie 
(empowerment) van rechthebbenden 
bevorderen.

16 Bron: Wereldbank (2008) World Development Report 
(http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Re-
sources/WDR_00_book.pdf), pp. 245-246.

HOE KAN DE BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
BIJDRAGEN?

Via ondersteuning aan de centrale en lokale 
overheden:

Elke overheid heeft een faciliterende, 
coördinerende en regulerende rol te 
vervullen bij het uitwerken van een 
optimaal landbouw- en investeringsbeleid 
dat tegemoet komt aan de verwachtingen 
en specifieke behoeften van de 
verschillende groepen begunstigden en 
van de privésector.17 De overheid wordt 
ook verondersteld om de uitvoering van 
beleidsmaatregelen op een adequate 
manier op te volgen en bij te passen 
waar nodig. Een overheid kan ook een 
actieve rol spelen in het versterken van de 
mechanismen voor overleg en coördinatie 
tussen de verschillende actoren van de 
waardeketen.

•	De Belgische samenwerking zal 
bilateraal en via specifieke multilaterale 
fora overheden aansporen om (1) Een 
nationale en lokale beleidsomgeving 
te creëren en in stand te houden die 
(duurzaam) ondernemen in de gehele 
agro-voedingsketen bevordert en (2) 
rechten te beschermen die leiden tot 
duurzame productiviteitsverhoging. 
Specifieke aandacht moet gaan naar:
1. Het ondersteunen van regelgeving 

i n z a k e  h e t  g e b r u i k  v a n 
gewasbeschermingsmiddelen, 
voedselveiligheid etc.;

2. Het bijstaan van de overheid om 
waardeketenontwikkeling en – waar 
mogelijk – certificatieprocessen te 
faciliteren;

17 Afrikaanse leiders hebben in 2003 in Maputo afgesproken 
om 10% van de jaarlijkse begrotingen te besteden aan land-
bouw en rurale ontwikkeling. Bron: Afrikaanse Unie (2003). 
Maputo verklaring inzake Landbouw en Voedselzekerheid.

3. Het investeren in de plaats 
die landbouw krijgt in het 
onderwijssysteem en vooral in de 
kwaliteit van de landbouwopleidingen 
waar niet alleen landbouwaspecten 
aan bod moeten komen, maar ook 
economische, sociale en ecologische 
dimensies.18

•	 Landrechten, goed landbeheer en 
zekerheid van landgebruik blijven 
belangrijke uitdagingen – in het 
bijzonder voor vrouwen – over het 
hele Afrikaanse continent. Slechts 
10% van het agrarisch land in 
Afrika is geregistreerd. De meeste 
Afrikaanse landen hebben slechts 
een basiswetgeving inzake grondbezit 
die bovendien onvolledig en moeilijk 
juridisch afdwingbaar is, wat particuliere 
investeerders afschrikt. Aspecten van de 
problematiek inzake landrechten (SDG 
doelstelling 1.4) worden aangepakt 
door het CFS (Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context 
of National Food Security).

•	De Belgische samenwerking zal de 
integratie van de transversale 
thema’s met name goede voeding, 
gendergelijkheid en duurzame 
landbouw in het nationale en regionale 
landbouw- en voedselzekerheidsbeleid 
van de partnerlanden bepleiten en 
capaciteitsversterking in deze domeinen 
aanbieden.

18 Bron: Coalitie Tegen de Honger (2015). De Rol van Bo-
erenorganisaties in het Bereiken van Voedselzekerheid en 
de Ondersteuning van deze Organisaties door de Belgische 
NGO’s. (http://www.coalitietegendehonger.be/publi-
caties/de-rol-van-boerenorganisaties-in-het-bereiken-van-vo-
edselzekerheid-en-de-ondersteuning-van-deze-organisa-
ties-door-de-belgische-ngos/)

Via ondersteuning aan de civiele 
maatschappij:

•	 België heeft waardevolle expertise inzake 
de steun aan de capaciteitsopbouw van 
landbouworganisaties19 (met speciale 
aandacht voor vrouwen en jongeren) ter 
verbetering van de economische positie 
van de landbouwers en ter versterking 
van hun kennis van en invloed op 
het nationale en internationale beleid 
inzake landbouw en voedselzekerheid. 
De steun dient te leiden tot een betere 
dienstverlening aan de leden en tot de 
actieve en doeltreffende deelname van 
zulke organisaties in de bepaling en 
uitvoering van beleidsmaatregelen.

•	Er moet sterker ingezet worden op het 
professionaliseren en uitbouwen van 
ondernemerschap. Landbouworganisaties 
moeten in functie van de marktvraag op 
een democratische en efficiënte wijze 
technische en commerciële diensten 
kunnen bezorgen aan hun leden én kunnen 
fungeren als betrouwbare zakenpartners. 
Hiervoor dient specifiek ingezet te worden 
op organisatorische ontwikkeling en 
op marktbemiddeling, technische 
innovatie en samenwerking van deze 
organisaties met andere actoren (als 
NGA’s, de overheid, de kennisinstellingen 
en/of multilaterale instellingen).18

Via samenwerking met de private sector:

•	België zal de samenwerking tussen 
de private sector in het Noorden 
en het Zuiden,  evenals met 
middenveldorganisaties en de publieke 
sector faciliteren en stimuleren teneinde 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDGs) gezamenlijk uit te dragen en waar 
te maken.

19 Bijvoorbeeld associeties, NGO’s, syndicaten, coöperatieven.
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•	De Belgische samenwerking zal 
de private sector ondersteunen en 
sensibiliseren inzake verantwoordelijke 
landbouwinvesteringen: De RAI principes 
(Responsible Agricultural Investments) 
werden ontwikkeld door UNCTAD, FAO, 
IFAD en de WB en werden opgenomen 
door CFS in 2014. De implementatie ging 
van start in 2016. De principes kunnen 
een belangrijk referentiepunt worden in 
discussies over private betrokkenheid 
b i j  landbouwontwikkel ing  en 
voedselzekerheid, alsook bij het vormgeven 
van beleid m.b.t. maatschappelijk 
verantwoord ondernemen met respect 
voor rechten, bestaansmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen.

ACTIEGEBIED 3
Ondersteunen van onderzoek 
en innovatie

Investeringen in landbouwkundig 
onderzoek en innovatie dragen 
p r o p o r t i o n e e l  m e e r  b i j  t o t 
productiviteitsverhoging en groei in de 
landbouwsector dan andere strategische 
investeringen zoals bijvoorbeeld in irrigatie 
e.a. Landbouwonderzoek vertoont een 
zeer hoge ‘return-on-investment’. Voor elke 
Euro die jaarlijks geïnvesteerd wordt in dit 
domein, verdient men minstens 17 Euro 
terug.20

De bevolkingstoename drijft de vraag 
naar voedsel op met nog meer gebruik 
van vruchtbaar land en watervoorraden 

20 Bronnen: CGIAR (2016). The Case for Investment in CGIAR: 
Mobilizing science, innovation and cooperation for devel-
opment impact. & Wereldbank (2016). Speech by Joergen 
Voegele, Senior Director of the World Bank’s Agriculture 
Global Practice.

tot gevolg. Daar waar de technologie 
voor voedselproductie en geïntegreerde 
programma’s niet voorhanden zijn, gebeurt 
dit op een weinig efficiënte manier.

De Belgische kennis in onderzoek 
en innovatie inzake landbouw en 
voedselzekerheid is van wereldniveau 
en de valorisatie ervan dient te worden 
versterkt. Er bestaan ook reeds zeer 
nauwe samenwerkingen tussen BTC, 
enkele Belgische kennisinstellingen21 en 
het maatschappelijke middenveld22, en 
met de multilaterale instelling CGIAR, 
in het bijzonder IITA en Bioversity.23 Er 
wordt ook sterk ingezet op een symbiose 
tussen expertise uit het Zuiden en het 
Noorden via partnerschappen met lokale 
kennisinstellingen.

De uitdaging bestaat erin om landbouwkundig 
onderzoek en innovatie verder te 
ontwikkelen, met als doel landbouwers, in 
het bijzonder vrouwen, toe te laten betere 
voeding te voorzien voor hun families, 
en de productiviteit en weerbaarheid 
te verhogen van landbouwsystemen, 
zodat ze kunnen bijdragen en deelnemen 
aan economische groei, en de natuurlijke 
rijkdommen kunnen beheren in het licht 
van de klimaatverandering en andere 
uitdagingen.

HOE KAN DE BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
BIJDRAGEN?

•	B e l g i ë  z a l  i nve s t e r i n g e n  i n 
wetenschappelijk, technologisch en 
institutioneel onderzoek en innovatie 
binnen de 2 vorige actiegebieden en 
de overkoepelende thema’s in deze 

21 Onder andere de universiteiten van Antwerpen, Gent, Leu-
ven, Louvain-la-Neuve, Luik-Gembloux en KMMA.

22 Onder andere VECO-Vredeseilanden en Louvain Coopera-
tion.

23 Via o.a. ITC en CIALCA.

strategienota ondersteunen. Deze 
investeringen kunnen gebeuren via 
de bilaterale of multilaterale kanalen, 
via de universitaire samenwerking 
of via gedelegeerde samenwerking. 
Op internationaal niveau, wordt 
onderzoek en innovatie gesteund 
via financiering aan multilaterale 
instellingen en aan de EU. Het opzetten 
van regionale en lokale onderzoeks- 
en innovatiepartnerschappen wordt 
sterk ondersteund met het oog op 
capaciteitsversterking.

•	België wisselt kennis en terreinervaring 
omtrent landbouw en voedselzekerheid 
uit via het Platform Landbouw en 
Voedselzekerheid (PLVZ), het Platform 
Ondernemen voor Ontwikkeling 
(POVO) en de adviesorganen Gender en 
Ontwikkeling en Beleidscoherentie.

•	 Er zijn verschillende soorten onderzoek 
en innovatie. De Belgische internationale 
samenwerking zal er op toezien dat de 
meest gepaste en kosten-efficiënte vorm 
toegepast wordt met inbegrip van een 
goede verspreiding van en gelijkheid 
in toegang tot deze innovaties, kennis 
en technologie. Het gebruik van digitale 
technologie wordt sterk gestimuleerd.

•	D e  B e l g i s c h e  i n t e r n a t i o n a l e 
samenwerking zet momenteel in op 
beleidsondersteunend onderzoek, 
via VLIR-UOS en ARES-CCD, in het 
domein van duurzame landbouw en 
voedselzekerheid via KLIMOS en in het 
domein van innovatieve financiering via 
Financiering voor Ontwikkeling. Het 
opzetten van beleidsondersteunende 
expertiseplatformen (in samenwerking 
met multilaterale partners) in 
waardeketenontwikkeling evenals de 
manier waarop partnerlanden omgaan met 
de integratie van landbouw en nutritie 

zullen verder onderzocht worden. Een 
duurzame overgang van humanitaire 
naar ontwikkelingshulp en het wegwerken 
van zowel conjuncturele als structurele 
aspecten van voedselonzekerheid 
blijven een prioriteit van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, maar 
ook hier strekt meer onderzoek tot 
aanbeveling.24

•	Als lidstaat van de EU draagt België 
bij aan de financiering van (en kunnen 
Belgische kenniscentra financiering 
ontvangen van) de EU Horizon2020 
onderzoeksprogramma’s waarbij 
onder andere een aantal oproepen 
gelanceerd zijn in het domein van 
agro-ecologie, organische landbouw en 
bewaringslandbouw (in het Engels spreekt 
men van ‘conservation agriculture’).25 De 
Belgische samenwerking zal investeerders 
aansporen om via de EU fondsen voor 
onderzoek en innovatie te verwerven26 
die kunnen ingezet worden op rurale 
transformatie.

24 De strategie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
inzake humanitaire hulp benadrukt het dringend herstel van 
de landbouw in crisissituaties. Bron: De Belgische Strategie 
voor Humanitaire Hulp van DGD. (http://diplomatie.bel-
gium.be/sites/default/files/downloads/strategienota_hu-
manitaire_hulp_2014.pdf)

25 Bron: Lampkin, N., Pearce, B., Leake, A., Creissen, H., Ger-
rard, C., Girling, R., Lloyd, S., Padel, S., Smith, J., Smith, L., 
Vieweger, A., Wolfe, M. (2015). The Role of Agro-ecology 
in Sustainable Intensification. Report for the Land Use Policy 
Group. Organic Research Centre, Elm Farm and Game and 
Wildlife Conservation Trust. (http://www.snh.gov.uk/docs/
A1652615.pdf)

26 In het kader van het financieel programma 2021-2027.
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OVERKOEPELENDE 
THEMA’S

Drie overkoepelende thema’s vormen de rode 
draad in het Belgische ontwikkelingsbeleid 
inzake landbouw en voedselzekerheid. Elke 
Belgische interventie dient een positieve 
bijdrage te leveren binnen minstens 1 
van deze 3 thema’s en mag in geen geval 
een achteruitgang binnen deze thema’s 
teweegbrengen.

THEMA 1
Nutritie

Een voldoende en goed uitgebalanceerd 
dieet, gecombineerd met regelmatige 
lichamelijke activiteit, vormt de hoeksteen 
van een goede gezondheid. Ontoereikende 
voeding leidt tot verhoogde vatbaarheid 
voor ziekte, verminderde fysieke en mentale 
ontwikkeling, en verminderde productiviteit.

De zogenaamde drievoudige last van 
ondervoeding27 betreft de volgende 
dimensies, namelijk energietekortkomingen 
(honger), tekorten aan micronutriënten 
(verborgen honger) en overmatige 
netto energie-inname en ongezonde 
voeding (overgewicht/zwaarlijvigheid). 
Ondervoeding en met voeding gerelateerde 
ziekten hebben zware menselijke, 
economische, fiscale en sociale kosten 
voor individuen, gezinnen, gemeenschappen 
en landen.

27 In het Engels spreekt men van ‘triple burden of malnutrition’.

De meest kwetsbare groepen zijn kinderen 
jonger dan 2 jaar en zwangere vrouwen. 
Kleinschalige landbouwers, en dan 
voornamelijk vrouwelijke landbouwers, 
behoren tot de bevolkingssegmenten bij 
wie ondervoeding het vaakst voorkomt. 
Chronische ondervoeding, leidende tot 
groeiachterstand bij kinderen, vormt 
één van de grootste uitdagingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking: het vermindert 
de cognitieve ontwikkeling van individuen 
en ondermijnt de competitiviteit van landen.

Een meer geïntegreerde en transversale 
aanpak is noodzakelijk op vlak van 
onder meer onderwijs, gezondheidszorg 
en landbouwbeleid. Het belang van 
kwaliteitsvolle voeding dient onder andere 
gereflecteerd te worden in teeltkeuze 
(gebaseerd op kwaliteit en diversificatie 
van teelten), bodemkwaliteit, bewarings- en 
transformatiesprocessen. Het volstaat dus 
niet om enkel de landbouwproductie en 
beschikbaarheid van landbouwproducten 
te verhogen, er zijn tevens multi-sectoriële 
nutritiespecifieke en nutritiegevoelige 
tussenkomsten nodig, waaronder 
interventies in voedselsystemen, sociale 
bescherming, gezondheidssystemen, water 
en sanitaire voorzieningen. Tevens moeten 
specifieke sociale en culturele aspecten in 
rekening gebracht worden.

Het Belgische ontwikkelingsbeleid zet 
daarom in op de volgende concrete acties:
•	Het bevorderen en ondersteunen van 

waardenketens en ondernemingen die 
de kwaliteit van voeding van kwetsbare 
groepen verbeteren. Waar mogelijk 
worden Belgische ondernemingen en 
organisaties betrokken. Economische 
rendabiliteit zal tevens op middellange 
termijn moeten aangetoond worden;

•	Het opbouwen van lokale capaciteit en 
praktische kennis inzake nutritie en 
de nodige multidisciplinaire werking, 

dit zowel op het niveau van de lokale 
overheden en organisaties als op het 
niveau van de kleinschalige landbouwer;

•	Het promoten van innovatie en onderzoek 
die bijdragen tot een verbetering van de 
voedsel- en dieetkwaliteit op het terrein.

THEMA 2
Gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen

Vrouwen spelen een sleutelrol bij het streven 
naar voedselzekerheid, kwalitatieve 
voeding en een verhoogd welzijn van 
gezinnen. Een hoger inkomen bij vrouwen 
heeft immers een positief effect op de 
voeding, gezondheid en opleiding van de 
kinderen. Onderzoek toont aan dat de 
opleiding en positie van de vrouw gemiddeld 
tot 28% bijdraagt tot het optimaal gebruik 
van kwalitatieve voeding in de minst 
ontwikkelde landen MOL.28

In lijn met SDG5 ‘het bereiken van 
gendergelijkheid’ zet de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking dan ook in 
op empowerment van de vrouw, zowel op 
individueel als op collectief niveau, om 
de socio-economische positie van vrouwen 
te versterken. Bijzondere aandacht moet 
hierbij worden besteed aan hun toegang 
tot hulpbronnen en productiemiddelen 
en aan de besluitvorming op alle niveaus 
(bijvoorbeeld in producentenorganisaties 
of andere besluitvormingsorganen) zoals 
vooropgesteld in SDG 5.5 en 5.a. De Belgische 
inspanningen zijn erop gericht om vrouwen, 
op voet van gelijkheid met mannen, te laten 
deelnemen aan landbouwontwikkeling en 

28 Verder spelen verbeteringen in de toegang tot proper water 
en sanitaire voorzieningen (potentiële bijdrage van 39%) en 
in de voedselsystemen (mogelijke bijdrage van 33%) een 
belangrijke rol. Bron: Smith, L.C. and Haddad, L. (2015). Re-
ducing Child Undernutrition: Past Drivers and Priorities for the 
Post-MDG Era. World Development. Vol. 68, pp. 180-204.

aan de winsten die deze genereert. Op die 
manier kunnen vrouwen een volwaardige 
bijdrage leveren aan voedselzekerheid en 
inclusieve economische groei.

Er zal ook ingezet worden op gelijkheid van 
de sociale relaties en machtsverhoudingen, 
zowel binnen als buiten het gezin. Zo 
besteden vrouwen vaak een belangrijk 
deel van hun tijd aan onbezoldigde en 
huishoudelijke activiteiten, wat leidt tot 
een toename van hun dagelijkse werkuren in 
vergelijking met mannen. De arbeidslasten 
van landbouwonderneemsters overtreffen als 
dusdanig die van mannen. Huishoudens waar 
de man en de vrouw samen plannen zijn vaak 
de meest succesvolle huishoudens in termen 
van voedselzekerheid, kwalitatieve voeding 
en welzijn. Verder kunnen interventies zoals 
het verbeteren van de toegang tot proper 
water en sanitaire voorzieningen, significant 
bijdragen tot de verbetering van de positie en 
het welzijn van vrouwen en meisjes in rurale 
gebieden. Een toename in economische 
activiteit en zeggingskracht van vrouwen 
zal tevens een positieve invloed uitoefenen 
op familiale planning.

In het licht van de opportuniteiten van 
digitale technologie, zal de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder 
aandacht schenken aan SDG 5.b: ‘Enhance 
the use of enabling technology, in particular 
information and communication technology, 
to promote the empowerment of women’.29

THEMA 3
Duurzame landbouw

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling 
die beantwoordt aan de behoeften van de 

29 Meer informatie kan gevonden worden in de strategienota 
Digital for Development (D4D) van DGD. (http://diplomatie.
belgium.be/sites/default/files/downloads/strategienota_
d4d.pdf)
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huidige generaties zonder hierdoor de 
mogelijkheid in het gedrang te brengen 
voor toekomstige generaties om ook 
in hun behoeften te voorzien. Om 
duurzaam te zijn, dient ontwikkeling 
drie belangrijke elementen te verzoenen: 
sociale rechtvaardigheid, bescherming 
van het leefmilieu en economische 
doeltreffendheid.

Verschillende duurzame ontwikkelings-
doelstellingen besteden aandacht aan 
duurzame landbouw. In het bijzonder kan 
verwezen worden naar SDG doelstelling 2.4: 
By 2030, ensure sustainable food production 
systems and implement resilient agricultural 
practices that increase productivity and 
production, that help maintain ecosystems, 
that strengthen capacity for adaptation to 
climate change, extreme weather, drought, 
flooding and other disasters and that 
progressively improve land and soil quality.

•	 Landbouw wordt  were ldwi jd 
geconfronteerd met klimaatsverandering, 
degradatie van ecosystemen met verlies 
aan functionele biodiversiteit en uitputting 
van zoetwaterbronnen. Het waarborgen 
van voedselzekerheid in Sub Sahara 
Afrika, in een context van toenemende 
overbevolking vormt al een uitdaging van 
formaat, maar extra inspanningen zijn 
nodig om de bijzondere kwetsbaarheid 
van de regio voor klimaatverandering 
en andere milieuproblemen op te 
vangen. De Belgische internationale 
samenwerking stimuleert duurzaam 
bodem- en waterbeheer, promotie 
van biodiversiteit en behoud van 
natuurlijke rijkdommen30 en tenslotte 

30 Bossen, graasland, visbestanden, dieren van hoogwaardige 
genetische kwaliteit etc.

klimaatslimme landbouw31 die erop 
gericht is om landbouwsystemen te 
hervormen om duurzame voedselzekerheid 
te waarborgen in een veranderend klimaat. 

•	 Streven naar een ideaal evenwicht tussen 
milieu-gerelateerde, economische 
en sociale belangen. Promotie van 
waardenketens die ecologisch, sociaal 
en economisch duurzaam zijn;

•	 Indien de biofysische omstandigheden 
het toelaten, aandacht hebben voor het 
inbrengen van klimaatslimme en/of 
agro-ecologische toepassingen.32 De 
economische en sociale duurzaamheid van 
zulke toepassingen moet wel voorop staan.

•	Actieve Belgische diplomatie in 
internationale fora om ervoor te zorgen 
dat klimaatfinanciering efficiënt 
wordt ingezet en naar de meest 
noodbehoevende landen gaat, met 
name de Minst Ontwikkelde Landen 
die het meest zullen lijden onder 
klimaatsverandering.

•	Ondersteunen van een integrale 
landschapsbenadering  waarbij 
het evenwicht tussen eco- en 
productiesystemen en de rol van de 
verschillende actoren in rekening wordt 
gebracht.

31 In het Engels spreekt men van ‘climate-smart agriculture’. Er 
staan drie doelstellingen centraal: (1) duurzaam verbeter-
en van landbouwproductiviteit en inkomen, (2) verhogen 
van weerbaarheid tegen klimaatverandering, (3) waar mo-
gelijk, het verminderen of wegwerken van de uitstoot van 
broeikasgassen. Bron: FAO (2017). (http://www.fao.org/
climate-smart-agriculture/en/)

32 Bijvoorbeeld temporale diversificatie (bvb. gewasrotatie), 
ruimtelijke spreiding (bvb. ‘intercropping’/tussenbouw, ge-
mengde landbouw), diversificatie toegepast op verschillen-
de niveaus inclusief land, boerderij en landschap, bewar-
ingslandbouw (‘conservation agriculture’), geïntegreerde 
gewasbescherming, geïntegreerde productietypes (bvb. 
gemengde systemen als gewas-veeteelt-boom en landschap-
pen). Monocropping moet zoveel als mogelijk vermeden 
worden. Bron: IPES-Food (2016). From Uniformity to Diversi-
ty. A paradigm shift from industrial agriculture to diversified 
agro-ecological systems. (http://www.ipes-food.org/imag-
es/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf)

OPVOLGING & EVALUATIE

Tot op heden is er geen degelijk onderbouwde evaluatie gebeurd van de vorige strategie 
rond landbouw en voedselzekerheid (2010). Het is dus zeer moeilijk om overkoepelende 
lessen te trekken uit het verleden. Figuur 2 beschrijft het resultatenkader voor deze nieuwe 
strategie conform met de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Een uitgebreide matrix 
met referenties naar de SDG’s zal deel uitmaken van een afzonderlijke nota. De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking streeft tevens naar de ontwikkeling van een opvolgings- en 
evaluatieplan waarbij voor elk actiegebied de relevante resultaatsindicatoren verder 
in detail zullen uitgewerkt en opgevolgd worden. Er moet ook ingezet worden op een 
verdere uitwerking van de logische kaders en veranderingstheorieën. Ten slotte ambieert 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking een grondige en transversale kwalitatieve en 
kwantitatieve evaluatie van deze strategie en haar toepassingen op middellange en op 
lange termijn.33

33 De hoofddoelstelling van een programma/project kan best ingedeeld worden in een aantal fasen: (1) voorbereidende fase, waarin 
investeringen, studies en opleidingen kunnen kaderen (2) een intensifiëringsfase met aandacht voor ecosystemen en socio-economis-
che aspecten en (3) een adaptatiefase – na de mid-term evaluatie –waarbij correcties kunnen toegepast worden.

Figuur 2: Bijdrage van de actiegebieden en overkoepelende thema’s aan de Agenda voor 
Duurzame Ontwikkeling 
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BIJLAGEN

DEFINITIES

LANDBOUW
Het begrip landbouw wordt door de OESO 
als volgt gedefinieerd:
“De landbouwsector is samengesteld uit 
gezinnen die actief zijn in akkerbouw, 
pastoralisme, veeteelt, visserij en 
aquacultuur.  Daarnaast  z i jn er 
andere producenten en personen die 
voedingsmiddelen telen of oogsten in zoet 
of zout water, bomen of struiken kweken en 
andere bosbouwproducten dan bouwhout 
oogsten. Verder omvat de landbouwsector 
verwerkers, kleinhandelaars, managers, 
landbouwvoorlichters, onderzoekers en 
besluitvormers van de overheid en andere 
actoren werkzaam in het ‘voedsel-, voeder- 
en vezelsysteem’ en in de relatie tussen dit 
systeem en de natuurlijke rijkdommen. Dit 
systematisch geheel omvat ook de processen 
en de instellingen, met inbegrip van markten, 
die relevant zijn voor de landbouwsector.”

VOEDSELZEKERHEID
Sinds de Wereldvoedseltop van 1996 wordt 
voedselzekerheid als volgt omschreven: 
“Voedselzekerheid bestaat wanneer elke 
persoon op elk moment economisch, sociaal 
en fysisch toegang heeft tot voldoende, 
veilig en voedzaam voedsel om aan zijn 
dieetbehoeften en voedselvoorkeur te 
voldoen, en om actief en gezond te kunnen 
leven”.

Op basis van deze definitie hanteert de FAO 
voor voedselzekerheid de volgende vier 
invalshoeken:
•	Beschikbaarheid van voedsel: Een 

voldoende hoeveelheid voedsel van 
goede kwaliteit dat beschikbaar is via de 
productie in het land zelf of via import 
(ook in het kader van voedselhulp).

•	Toegang tot voedsel: Toegang van alle 
personen tot de geëigende middelen 
(rechten) die hen in staat stellen geschikt 
en voedzaam voedsel aan te schaffen. 
De rechten worden gedefinieerd als het 
geheel van goederen waartoe een persoon 
toegang heeft in de juridische, politieke, 
economische en sociale context van 
de gemeenschap waarin hij leeft (met 
inbegrip van bepaalde traditionele rechten 
zoals de toegang tot gemeenschappelijke 
middelen).

•	Gebruik: Het gebruik van voedsel 
binnen een geschikt dieet en toegang tot 
drinkbaar water, sanitaire voorzieningen 
en gezondheidszorg, die leiden tot 
nutritioneel welzijn waarbij aan alle 
fysieke behoeften voldaan wordt. Deze 
aspecten illustreren de rol van niet-
voedingsfactoren voor voedselzekerheid.

•	 Stabiliteit: Om voedselzekerheid te 
bereiken dient een bevolking, een gezin of 
een persoon permanent toegang te hebben 
tot geschikte voeding. Deze toegang 
tot voeding mag niet worden bedreigd 
door een plotse crisis (bv. economische 
of klimaatcrisis) of door cyclische 
gebeurtenissen (bv. seizoensgebonden 
voedselonzekerheid). Het begrip stabiliteit 
kan dus zowel betrekking hebben op de 
beschikbaarheid van als op de toegang 
tot voedsel.

EMPOWERMENT
De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
definieert empowerment als volgt: “De 
benadering van empowerment, zoals 
ontwikkeld door de bewegingen van het 

Zuiden, is gebaseerd op een meervoudige 
benadering van macht. Empowerment wordt 
beschouwd als het proces van verwerving 
van macht op individueel en collectief vlak. 
Het verwijst allereerst naar het vermogen 
van een individu of een gemeenschap om 
zelfstandig te handelen met betrekking tot 
het maken van keuzes in het eigen leven en 
in de samenleving. Daarnaast verwijst het 
begrip ook naar het proces en de middelen die 
nodig zijn om dit vermogen tot handelen te 
bereiken. Empowerment wordt hier bekeken 
als een proces, een dynamische constructie 
van identiteit met een dubbele dimensie: 
individueel en collectief.”

INTERVENTIEKANALEN

BILATERALE SAMENWERKING
De uitvoering van de bilaterale samenwerking 
behoort voornamelijk tot het takenpakket 
van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap 
(BTC). Vanaf 1 januari 2018 zal het hervormd 
Belgisch Ontwikkelingsagentschap herdoopt 
worden tot ‘Enabel’. In de partnerlanden 
werkt de BTC vooral samen met technische 
ministeries (Veeteelt, Landbouw, Visserij). 
De belangrijkste interventiedomeinen 
zijn landbouwontwikkeling, valorisatie 
van de landbouwproductie en versterking 
van de capaciteit van overheidsactoren 
voor het uitwerken en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen op gebied van landbouw 
en voedselzekerheid.

MULTILATERALE SAMENWERKING
De voornaamste internationale organisaties 
die actief zijn op het gebied van landbouw 
en voedselzekerheid en die financiële steun 
genieten van België zijn de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties (FAO), het Wereldvoedselprogramma 
(WFP) en het Globaal Partnerschap voor 
Internationaal Landbouwonderzoek 

(CGIAR). Zoals het geval is voor de andere 
internationale organisaties die de Belgische 
samenwerking steunt, zijn de vrijwillige 
bijdragen van België aan deze organisaties 
niet geoormerkt, dit met het oog op de 
doeltreffendheid ervan. België draagt het 
bij aan het uitwerken van de strategische 
beleidslijnen van deze organisaties.

NIET-GOUVERNEMENTELE 
SAMENWERKING
Niet-gouvernementele organisaties en 
landbouworganisaties kunnen putten uit 
een rijke ervaring, meer bepaald inzake 
de capaciteitsopbouw van professionele 
landbouworganisaties in het Zuiden 
tegen een achtergrond van duurzame 
landbouwontwikkeling, de versterking van 
instellingen die microkrediet verlenen of 
de invoering van inclusieve waardeketens. 
Met name de universiteiten en verschillende 
wetenschappelijke instellingen, waarvan 
sommige worden gefinancierd via de 
Coopération Universitaire pour le 
Développement (CUD) en de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR), genieten 
internationale faam voor hun deskundigheid 
op gebied van landbouw. De Belgische 
samenwerking betrekt deze universiteiten 
en wetenschappelijke instellingen in ruime 
mate bij haar politieke en beleidskeuzes 
en schakelt hen in voor de opleiding van 
gekwalificeerde onderzoekers die afkomstig 
zijn uit de partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.
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