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VOORWOORD  

 
NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE ARMOEDEBESTRIJDING  EN 

DUURZAME ONTWIKKELING 
 
 

 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke ontwikkeling te 
realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale samenwerking een strategienota 
wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens opgesteld voor de vijf sectoren van de Belgische 
bilaterale samenwerking en drie sectoroverschrijdende thema’s. De nota’s worden met het advies van 
de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en 
procedures voor het uitwerken van deze strategienota’s werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit 
van 21 september 2000. Deze strategienota’s worden om de vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de wereldgemeenschap 
zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding gedefinieerd zoals deze 
opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD)’  (zie bijlage), of 
gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de bestaande hulpsystemen zo open 
en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 1997 
de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier decennia oude 
geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale samenwerking – de hulp 
tussen België en de partnerstaat – stelde de opvolgingscommissie disfuncties vast.  De 
combinatie van beperkte middelen, geografische en sectorale versnippering, onaangepaste 
hulpinstrumenten, en een te grote invloed van politieke en/of commerciële belangen 
verminderden de impact van de Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid 
en gebrek aan transparantie waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de 
multilaterale samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming van 
het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de Wet op 
de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de algemene 
doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds legt de wet 
eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de transparante 
programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel uitmaken van de 
modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid bij 
het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming bij het 
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programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een vermindering 
van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners werd teruggebracht 
tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën verduidelijkt van de 
Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de overheid de 
inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; onderwijs/vorming, 
landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde en 
samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. De 
Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische strategieën 
voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de ontwikkelingsdimensie 
van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt een 
grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter bestrijding 
van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) genoemd. Het is 
in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat de 
capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het centraal 
of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor duurzaamheid en is 
medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden betrokken 
bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere betrokkenheid 
van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor armoedebestrijding. De 
aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen 
armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat komt onder meer tot uiting in het 
programma van schuldkwijtschelding (High Indebted Poverty Countries - HIPC) van de 
Internationale Financiële Instellingen. Landen die in aanmerking willen komen voor zulke 
schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke wijze een ruimere maatschappelijke dialoog 
is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. “Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. 
Té veel echter wordt enkel lippendienst bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat 
het verbreden van zulk maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele 
oriënterende vragen daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-
sector, het parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale en 
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culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al deze 
thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde kopieën van 
Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van de 
hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers geen 
zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de plaatselijke en 
nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet worden 
overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een impact hebben 
op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: de oriëntaties van 
het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot basisdiensten, de 
betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij armoedebestrijding, de situatie van de 
individuele, politieke, sociale en culturele mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, 
de inbedding in de internationale economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook 
aangeven hoe donoren tewerk gaan, over welke troeven ze beschikken en moeten een langer 
termijnperspectief weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de 
principes van duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen het 
jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  geïntegreerde 
en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen donoren en 
multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Dit 
moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van taken, het collectief 
inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren van procedures en het 
reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van instellingen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en verantwoordingssystemen 
(accountability) van de openbare instanties van het partnerland. Begrotingshulp biedt allerlei 
potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar veronderstelt wel een beter inzicht in 
zowel beleid (begrotingsopmaak en prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch 
beheer van de overheid, en de risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de 
overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde wijze 
worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er een 
dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die cirkel 
een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan institutionele 
onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de zgn. ‘fragiele 
staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in complexe 
regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere partnerlanden hebben 
net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met politieke instabiliteit. 
Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de programmering van de hulp en de 
keuze van de partners aangepast dient te worden aan de dynamiek van de oplossing van het 
conflict. 
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De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de problematiek 
van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van partnerschappen in onstabiele 
partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals deze over de sectoren onderwijs, 
landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en gezondheidszorg zetten strategische  
krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen in de partnerlanden en voor andere 
samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische strategienota's reiken andere aspecten 
aan voor duurzame armoedebestrijding: de gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht 
van het milieu, de sociale economie. Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun 
samenhang. Armoede is een meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met 
eenduidige ‘sectorale’ oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening 
gehouden wordt met het geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en 
ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook werden 
deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s komen tot 
stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de verschillende 
directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk middenveld, gespecialiseerde 
instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat heeft 
vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid van 
nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na advies van 
de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar moeilijk te 
organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en synergieën tussen de 
nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere donoren en over een 
verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance Strategies, 
en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale ontwikkelingsorganisaties zulke 
strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook 
voor het gevaar van een proliferatie van schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de 
capaciteit van de partnerlanden om nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – 
strategieën voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te 
voeren. Toekomstige strategienota’s zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van 
de nieuwe Belgische landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends 
om zo het partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd worden 
in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen en 
om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn als 
kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  

IV 



Strategienota landbouw en voedselzekerheid, mei 2002 

bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de Parlementaire 
Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd moeten krijgen – de 
commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt zich de integratie van 
DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het resultaatgericht administratief 
beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een debat aangezwengeld rond de 
ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en Gemeenschappen in hun relatie tot de federale 
ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft gegeven 
en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, 
zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen – minstens 
tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie naar grotere 
voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume en 
kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk van 
kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op verbetering. Ik 
pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet ‘en bloc’ na vier 
jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee jaar, één deel na drie 
jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal alleszins nog meer moeten 
aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale armoedebestrijding van de partners, en nog 
meer streven naar coördinatie met andere donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 

de bevolking met een inkomen van minder dan 
één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 
de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit 
voeding krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal ter 

wereld, ongeacht hun sekse, de basisschool 
kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van 
vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man en 

vrouw in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 en uiterlijk in 
2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 
15-24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in 
handen is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar 
oud 

19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de incidentie 
van malaria en andere ernstige ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband met 
tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en genezen 
in het kader van DOTS (Directly Observed Treatment Short 
Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s van 
landen en terugdringen van het verlies aan 
milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame toegang 
tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering hebben 

bereikt in de levens van ten minste 100 miljoen 
mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde 
riolering 

32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak 
boven hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande indicatoren 
voor de stad en het platteland kan van belang zijn voor de 
monitoring van de verbetering in de levens van de bewoners 
van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal 
partnerschap voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen die 
zich verplichten tot armoedebestrijding 

 
Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

ontwikkelingslanden die omringd zijn door land en 
de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en de 
bepalingen van de 22° Algemene Vergadering) 

 
Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 

schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om de 
schuld op de lange termijn duurzaam te maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-

donors [doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor 
MOL’s] 

34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 
voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor milieubescherming 
in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector in 
ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van 

goederen en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid te 
vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare en 
essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van nieuwe 
technologieën, met name informatie- en 
communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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SYNTHETISCH OVERZICHT 

 
 
 
(1) Uit de analyse van de situatie blijkt dat de ontwikkeling van de landbouwsector en de verhoging 
van de voedselzekerheid vandaag meer dan ooit cruciaal blijven. Van de 6 miljard mensen die de 
totale wereldbevolking vormen, moet één vijfde - d.w.z. 1,2 miljard - rondkomen met minder dan één 
dollar per dag, en van die 1,2 miljard lijden er 800 miljoen honger. De situatie in Subsaharaans Afrika 
is bijzonder zorgwekkend, aangezien de voedselsituatie van de bevolking er sterk aan het 
verslechteren is. Het hongerprobleem is vooral te verklaren door het gebrek aan economische toegang 
tot levensmiddelen. Volgens het “Rural Poverty Report 201” van het IFAD woont vermoedelijk 70 % 
van de arme bevolking in de plattelandszones van de ontwikkelingslanden en is de meerderheid van 
die bevolking vooral afhankelijk van landbouw, ondanks een toenemende diversificatie van de 
inkomsten. De structurele aanpassingsprogramma’s bevatten aspecten van economische liberalisering 
die nog versterkt worden door de globalisering. Ze hebben tot gevolg dat de kleine landbouwers 
gemarginaliseerd worden, omdat ze af te rekenen krijgen met een toenemende internationale 
concurrentie, onder meer van de sterk gesubsidieerde landbouwsectoren van het Noorden. De situatie 
van de vrouwen, die een steeds belangrijker rol vervullen in de landbouw, is in dat opzicht ronduit 
alarmerend. Twee factoren verergeren de toestand nog: de verspreiding van overdraagbare ziekten 
zoals aids, moeraskoorts en tuberculose, en de ernstige aantasting van de ecosystemen en de basis van 
de natuurlijke hulpbronnen die de landbouwproductie ondersteunen.  
Ten slotte stellen we vast dat de internationale hulp aan die sectoren zeer sterk daalt, ook al is de 
ontwikkeling van de landbouw- en de plattelandssector van cruciaal belang voor de 
armoedebestrijding.  
 
(2) Uit de analyse van de Belgische bijdrage tot de landbouwsector (Hoofdstuk II: Lessen trekken 
uit het verleden) blijkt dat die bijdrage sinds 1987 in absolute waarde relatief stabiel is (jaarlijks wordt 
er gemiddeld 53,6 miljoen EUR voor uitgetrokken), maar dat ze in termen van percentage van de 
Belgische officiële ontwikkelingshulp een duidelijk dalende tendens vertoont 
De ervaringen uit het verleden maken duidelijk dat het belangrijk is om rekening te houden met een 
hele reeks elementen, zowel op macroniveau (politieke toestand in het partnerland, coherentie van de 
hulpmaatregelen, soorten interventies, …) als wat de tenuitvoerleggingsmodaliteiten van de 
samenwerking betreft (werkprocedures en menselijke factor, participatie van de begunstigden, 
integratie van de eigenheid man-vrouw, versterking van de instellingen en capacity building, 
verankering van de activiteiten in de bestaande structuren, …).  
 
(3) De Belgische samenwerking in de landbouwsector heeft als doel (Hoofdstuk III) de 
voedselzekerheid te verhogen en de armoede te bestrijden door een duurzame landbouwontwikkeling 
te bevorderen die mee voorziet in de behoeften van de arme bevolking en tegelijk de basis van de 
natuurlijke hulpbronnen en het milieu bewaart voor de toekomstige generaties.               
 
(4) De doelgroep van de Belgische samenwerking zijn de kleine producenten, met het oog op een 
doeltreffende armoedebestrijding.              
 
(5) De strategie die de Belgische samenwerking voert om die doelstellingen te bereiken, rekening 
houdend met het multidimensionele karakter van landbouwontwikkeling, stoelt op 3 pijlers: (i) de 
hulp integreren in de nationale beleidsmaatregelen en programma’s en bijdragen tot de versterking 
ervan, (ii) de capaciteiten van de actoren van de landbouwontwikkeling helpen te versterken, en (iii) 
de toegang van de kleine landbouwers tot de productiefactoren, diensten en markten verbeteren.  
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(6) Elke interventie moet gestoeld zijn op 4 basisprincipes, om te waarborgen dat ze een duurzame 
impact heeft: (i) participatieve aanpak, (ii) duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen, (iii) 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en (iv) toepassing van doelmatige 
tenuitvoerleggingsprocedures.  
 
(7) Deel drie van de strategienota bevat een synthese van de relevantie en de beste praktijken van 
de diverse actiedomeinen die bijdragen tot een betere toegang tot de productiefactoren (toegang tot 
land, toegang tot kapitaal, toegang tot plattelandsinfrastructuur en water, specifieke acties met 
betrekking tot teelten, specifieke acties met betrekking tot veeteelt, specifieke acties met betrekking 
tot bossen en geïntegreerde land- en bosbouw, specifieke acties met betrekking tot aquacultuur en 
visvangst), toegang tot diensten (agronomisch onderzoek, landbouwvulgarisatie, …) en toegang tot de 
markt.  
Deze synthese moet een richtsnoer bieden bij het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de Belgische 
interventies in deze verschillende actiedomeinen. 
 
(8) Uit de bondige analyse van de samenhang en de complementariteit tussen de Belgische strategie 
en die van de andere donoren (Hoofdstuk IV) blijkt dat die de landbouw over het algemeen zien 
binnen het ruimere kader van de plattelandsontwikkeling, maar dat de bekommernissen van de diverse 
donoren in toenemende mate gelijklopen (armoedebestrijding is het hoofddoel van de meeste donoren; 
hoewel de in deze nota gedefinieerde strategische assen specifiek zijn voor België, leggen ze toch de 
nadruk op bekommernissen die gedeeld worden door tal van donoren. De eisen van ecologische 
duurzaamheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, participatie van de begunstigden, versterking 
van de instellingen, … moeten wezenlijk deel uitmaken van alle interventies…).  
 
(9) Wat de middelen betreft voor de tenuitvoerlegging van de strategie (Hoofdstuk V), wil de 
Belgische Samenwerking haar financiële bijdragen aan deze sector geleidelijk verhogen, zodat het 
deel van het budget dat ervoor wordt uitgetrokken, het belang van deze sector in de partnerlanden 
duidelijker weergeeft. Bovendien moet de ontwikkeling van de landbouwsector in het kader van de 
Belgische samenwerking een des te belangrijker plaats krijgen omdat de situatie op het vlak van 
voedselzekerheid in de partnerlanden zorgwekkend is, een groot deel van de bevolking afhankelijk is 
van landbouw voor de verbetering van haar levensomstandigheden en landbouw een belangrijke 
sector is voor de economie van het land.           
Op het vlak van human resources werd er een dienst strategie opgericht om de toepassing van de 
strategie te waarborgen en om technische ondersteuning te bieden aan de dienst verantwoordelijken 
voor het beheer van de projectcyclus.  
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INLEIDING 
 
 
 
(10) De wet van 25 mei 1999 over de internationale samenwerking bepaalt dat de Belgische 
samenwerking strategienota’s moet uitwerken voor elk van de vijf prioritaire domeinen - “Landbouw 
en voedselzekerheid”, “Basisinfrastructuur”, “Onderwijs en Vorming”, “Gezondheid” en 
“Conflictpreventie” - voor de drie transsectorale thema’s - “Milieu”, “Gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen” en “Sociale economie” - en voor de 25 concentratielanden.  
 
(11) Deze nota behandelt de sector van de landbouw en de voedselzekerheid. Daarbij wordt 
landbouw beschouwd in de brede zin van het woord, met name alle activiteiten die verband houden 
met akkerbouw, veeteelt, visvangst en bosbouw. 
 
(12) De andere sectorale strategienota’s zijn een aanvulling op deze nota, in die zin dat sommige 
specifieke thema’s die zowel tot het domein “landbouw en voedselzekerheid” als tot een ander domein 
behoren, behandeld worden in de specifieke nota van dit laatste domein. Zo wordt het thema 
“plattelandsinfrastructuur” uitgewerkt in de nota “Basisinfrastructuur”, landbouwopleiding in de nota 
“Onderwijs en Vorming”, … 
 
(13) De sector van de landbouw en de voedselzekerheid wordt gekenmerkt door een sterke lokale of 
regionale specificiteit. Er bestaat dan ook geen universele oplossing (“one size fits all") voor de 
plattelandsontwikkeling van de ontwikkelingslanden. Het is trouwens niet aan de donoren om hun 
prioriteiten op te leggen aan de partnerlanden. We kunnen niet genoeg de noodzaak beklemtonen om 
de huidige strategie aan te passen aan de contexten, prioriteiten en strategieën van elk partnerland, op 
basis van een open en constructieve dialoog met die landen.  
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I.  ANALYSE VAN DE SITUATIE 
 
 
 
1. HONGER EN ARMOEDE IN DE WERELD     
    
(14) De wereld telt 6 miljard mensen. Eén vijfde daarvan, 1,2 miljard mensen, moet het stellen met 
minder dan één dollar per dag, en 800 miljoen onder hen lijden honger. De overgrote meerderheid van 
deze populatie die in absolute armoede leeft, woont in Zuid-Azië (44 %), Oost-Azië (24 %), 
Subsaharaans Afrika (24 %) en Latijns-Amerika en de Caraïben (6,5 %). Volgens het “Rural Poverty 
Report 2001” van het IFAD woont vermoedelijk 70 % van deze populatie in de plattelandsgebieden 
van de ontwikkelingslanden.                 
 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE HONGER IN DE WERELD  
 
(15) Het is niet overbodig erop te wijzen dat het verhaal van de strijd tegen de honger meer positieve 
kanten vertoont dan soms wordt verondersteld. Er is in de loop van de laatste decennia immers 
gestadige vooruitgang geboekt in het verhogen van de voedselzekerheid van de wereldbevolking. 
Gezien de demografische groei is het aantal mensen dat honger lijdt, evenwel slechts heel licht 
gedaald en blijft de situatie dan ook heel zorgwekkend (zie tabel 1). Bovendien is het belangrijk erop 
te wijzen dat de doelstelling van de Voedseltop van 1996, d.w.z. het aantal mensen dat honger lijdt 
tussen 1995 en 2015 halveren, niet zal kunnen worden bereikt als de huidige trends aanhouden.  
 
 
Tabel 1 - Evolutie van de voedselonzekerheid in de ontwikkelingslanden 1969-1998 
 
 1969/71 1979/81 1990/92 1996/98 
Procentueel 
aandeel 

35 29 21 18 

Absoluut aantal in 
miljoenen  

893 878 809 791 

 
 
(16) Deze globale evolutie vertoont echter heel wat verschillende tendensen al naargelang de regio. 
Die verschillen blijken duidelijk uit de onderstaande grafieken van de FAO (“La situation mondiale de 
l’alimentation et l’agriculture en chiffres – 1999”). De eerste grafiek toont de evolutie van het % van 
de ondervoede bevolking per regio en illustreert zeer goed hoe spectaculair de vooruitgang is geweest 
in Oost-Azië en in de Arabische landen, terwijl er in Subsaharaans Afrika nagenoeg geen enkele 
verbetering merkbaar is. Hoewel de honger nog steeds in sterke mate te situeren is in Zuid- en Oost-
Azië, met resp. 284 en 241 miljoen ondervoeden, toont de tweede grafiek aan dat in Subsaharaans 
Afrika de hongerlijdende bevolking in minder dan 40 jaar verdubbeld is. De situatie in Subsaharaans 
Afrika is dan ook bijzonder zorgwekkend.  
 
 
1.2. DEFINITIE EN DYNAMIEK VAN VOEDSELONZEKERHEID         
 
(17) Op de Wereldvoedseltop van 1996 in Rome werd “voedselzekerheid” als volgt gedefinieerd: 
“Van voedselzekerheid is sprake wanneer alle mensen op elk ogenblik materiële en economische 
toegang hebben tot voldoende, gezonde en voedzame voeding waarmee ze aan hun energiebehoeften 
en hun voedingsvoorkeuren kunnen voldoen en waardoor ze een gezond en actief leven kunnen 
leiden.” Voedselzekerheid hangt af van drie factoren op verschillende niveaus: de beschikbaarheid 
van het voedsel, de economische toegang tot levensmiddelen en het juiste gebruik van het voedsel: 
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- Op mondiaal, nationaal en regionaal vlak moet de beschikbaarheid van voedsel gewaarborgd 
zijn. Op wereldvlak moet de globale productie de demografische groei kunnen volgen, wat 
kan worden gewaarborgd op lange termijn. Op nationaal en regionaal vlak moet de 
beschikbaarheid niet alleen verzekerd worden door de binnenlandse, nationale productie, maar 
ook door de internationale en regionale handel. Nationale voedselzelfvoorzienendheid mag 
dan ook geen doel op zich vormen.  

- Op gezinsniveau is toegang tot voedsel de sleutelfactor tot voedselzekerheid. Een tiental jaar 
geleden hebben de resultaten van studies over voedselonzekerheid (zie Amartya Sen2) 
duidelijk aangetoond dat de honger niet blijft bestaan als gevolg van een “aanbodprobleem” of 
een probleem van beschikbaarheid, maar vooral omdat de mensen die honger lijden, niet 
voldoende middelen hebben om toegang te krijgen tot dat beschikbare voedsel. Met andere 
woorden: honger is een dimensie van armoede, door onvoldoende koopkracht en/of 
landbouwproductie op gezinsniveau. Beschikbaarheid is dan ook een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde om voedselzekerheid te waarborgen, in tegenstelling tot de 
opvattingen in de jaren 70-803. 

- Op individueel niveau is ook het juiste gebruik van een afwisselende voeding belangrijk. 
Binnen de gezinnen zijn de voedseldistributie, de voedingsgewoonten van de kinderen en de 
voedselbereiding stuk voor stuk elementen die de kwaliteit van de voeding beïnvloeden.  

 
 
(18) Conclusie: de strijd tegen honger moet deel uitmaken van een globale strategie voor 
armoedebestrijding waarin toegang tot arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, … volledig geïntegreerd 
is. Landbouwontwikkeling is een van de belangrijke elementen die mee voedselzekerheid waarborgen, 
aangezien 70 % van de arme bevolking op het platteland woont en het grootste deel van die bevolking 
volledig of gedeeltelijk afhankelijk is van landbouw.  
 
Deze nota heeft dan ook als doel de Belgische strategie uiteen te zetten inzake 
landbouwontwikkeling als middel in de strijd tegen armoede en voedselonzekerheid.  
 
 
 
2. DE INTERNATIONALE TRENDS        
 
 
2.1. DE INTERNATIONALE VERBINTENISSEN  
 
(19) De afgelopen jaren hebben er verschillende internationale Topconferenties plaatsgehad die 
rechtsreeks of onrechtstreeks over landbouw- en plattelandsontwikkeling en over voedselzekerheid 
gingen: de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling (UNCED, Rio 1992), 
de Wereldvoedseltop (Rome, november 1996), de Conferentie van Peking (1995), … 
 
(20) België heeft er zich in het kader van de internationale overeenkomsten die op deze 
Topconferenties werden gesloten,  toe verbonden om een reeks concrete acties te ondernemen om een 
duurzame landbouw- en plattelandsontwikkeling te bevorderen.  
 
(21) “Actie 21”, het actieprogramma dat gesloten werd op UNCED, benadrukt de noodzaak om een 
duurzame landbouw- en plattelandsontwikkeling te bevorderen om te voorzien in de behoeften van 
een groeiende bevolking aan levensmiddelen en andere landbouwproducten. De belangrijkste 

                                                 
2 Amartya Sen: “Poverty and Famines: An essay on entitlement and deprivation” (1981), Jean Drèze and 
Amartya Sen: “Hunger and Public Action “(1989), Drèze, Sen and Hussain: “The Political Economy of Hunger” 
(1995) 
3 “Voedselzekerheid: van concept tot actie”, het beleidsondersteunend onderzoeksrapport van 
Tollens/Christiaensen (maart 1995). Dit rapport heeft het baanbrekend werd dat op internationaal vlak was 
geleverd door Drèze en Sen binnen de actiesfeer van de Belgische samenwerking gebracht.  
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instrumenten daarvoor zijn het algemene beleid en de landbouwhervorming, participatie, 
diversificatie van de inkomsten, bodembehoud, een beter inputbeheer, … (A21; 14.3). 
  
(22) Het “Actieplan van de Wereldvoedseltop” stelt zich ten doel het aantal ondervoeden tegen 2015 
te halveren.  
 
(23) “De Millenniumverklaring” herhaalt de doelstelling van de Wereldvoedseltop en bevat ook de 
doelstelling het percentage van de wereldbevolking waarvan het inkomen lager ligt dan één dollar per 
dag, tegen 2015 te halveren.  
 
(24) De Conventie van de Verenigde Naties over de strijd tegen woestijnvorming, die in 1996 van 
kracht werd, heeft als doel woestijnvorming te bestrijden en de gevolgen van droogte in de zwaar 
getroffen landen, en in het bijzonder in Afrika, te verzachten. De Conventie benadrukt de 
verschillende dimensies van woestijnvorming (fysische, biologische, politieke, sociale, culturele en 
economische) en het verband tussen armoede en milieuverloedering. Ze pleit voor een geïntegreerde 
aanpak van de strijd tegen woestijnvorming, voor de participatie van de basisgemeenschappen en de 
civiele maatschappij en voor de opwaardering van de traditionele knowhow.  
 
(25) De Conventie over biodiversiteit werd van kracht in 1993 en heeft drie hoofddoelstellingen: het 
behoud van de biodiversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen ervan en de billijke verdeling 
van de opbrengst van het gebruik van de genetische hulpbronnen.  
 
(26) De Raamovereenkomst van de Verenigde Naties over Klimaatverandering werd gesloten in 
1994. Ze heeft als uiteindelijke doelstelling het broeikasgassengehalte in de dampkring te stabiliseren 
tot een niveau dat elke antropogene verstoring van het klimaatsysteem verhindert. De Overeenkomst 
is gebaseerd op het voorzorgsprincipe en op het principe van de gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden (van de verschillende landen). Ze bevat een kader voor de 
uitwerking en tenuitvoerlegging van nationale programma’s voor de verzachting van de 
klimaatsveranderingen en de aanpassing aan de gevolgen van die veranderingen. Het protocol van 
Kyoto, dat de geïndustrialiseerde landen ertoe verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met een 
zeker percentage te verminderen, is vandaag nog altijd niet van kracht.  
 
 
2.2. MINDER HULP VAN INTERNATIONALE GELDSCHIETERS AAN DE LANDBOUWSECTOR 
 
(27) Hoewel de ontwikkeling van de landbouw- en plattelandssector van cruciaal belang is, 
vermindert de internationale hulp (Wereldbank, tal van bilaterale donoren, …) voor landbouw en 
plattelandsontwikkeling. De Wereldbank bereikte in 2000 een historisch minimum: minder dan 10 % 
van de leningen werden toegekend aan de landbouwsector. Diverse factoren kunnen dit gebrek aan 
belangstelling verklaren: het gaat om een complexe problematiek, de tenuitvoerlegging van 
ontwikkelingsprojecten in de landbouwsector verloopt moeizaam en heeft een hoge kostprijs, de vraag 
van de partners richt zich op andere prioriteiten, ontgoochelende ervaringen, de perspectieven die de 
landbouw biedt als motor van groei worden in vraag gesteld, … 
 
 
 
3. DE HUIDIGE LANDBOUWCONTEXT        
 
(28) De landbouw- en plattelandscontext is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Die evolutie 
heeft rechtstreekse gevolgen, niet alleen voor de levenswijze van de plattelandsgezinnen, maar ook 
voor het soort landbouwbedrijven. De belangrijkste kenmerken van die evolutie worden behandeld in 
de volgende paragrafen. Ze hebben ingrijpende repercussies op de aanpak die moet worden gevolgd 
inzake landbouwontwikkeling. 
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3.1. ECONOMISCHE CONTEXT  
 
 
Belang van de landbouwsector   
 
(29) De landbouwsector is een van de belangrijkste economische sectoren in de 
ontwikkelingslanden. Ze vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van het Bruto Binnenlands Product, 
en een groot deel van de bevolking is werkzaam in de sector (zie onderstaande tabel). Landbouw blijft 
dan ook de belangrijkste bron van inkomsten, spaargeld, tewerkstelling en deviezen. Het “Rural 
poverty report 2001” van het IFAD schat dat op wereldvlak 60 % van de uiterst arme personen 
hoofdzakelijk van landbouw of landbouwgebonden arbeid leven. 
 
Tabel 2: Indicatoren van het belang van de landbouw  
 
Regio   Plattelandsbevolking 

(% van de totale bev.)
% arbeidskrachten dat 
in de landbouw werkt 

% aandeel van de 
landbouw in het BBP 

Latijns-Amerika/Caraïben 25,1 19,3 7,7
Zuid-Azië    72,0 64,61 27,4
Zuidoost-Azië/Pacific 65,5 45,9 14,1
Subsaharaans Afrika    66,2 62,12 15,3
Midden-Oosten / Noord-
Afrika    

41,8 32,22 13,7

Bron: “Rural Development Indicators Handbook" - Wereldbank, 2de editie 2001  
1 gegeven uit 1995, 2 gegeven uit 1990 
 
 
De structurele aanpassingsprogramma’s  
 
(30) Vanaf eind jaren 70 werden heel wat ontwikkelingslanden, vooral dan in Afrika, getroffen door 
een zware economische crisis. Die kan worden verklaard door de combinatie van verschillende 
factoren: een hoge buitenlandse schuld, de daling van de prijzen van de basisproducten en een 
ongunstig economisch beleid (overwaardering van de wisselkoersen, reglementering van de prijzen en 
de handelsketens, …).  
De meeste van die landen voerden, met de steun van de WB en het IMF, structurele 
aanpassingsprogramma’s door die mechanismen van economische liberalisering inhouden.  
Deze structurele aanpassingsprogramma’s hadden als doel de buitenlandse schuld terug te dringen en 
de overheidsfinanciën te saneren door onder meer de overheidsdiensten te herstructureren. In heel wat 
Afrikaanse landen was er namelijk in tal van domeinen een sterke staatsinmenging (monopolies voor 
de commercialisatie van bepaalde landbouwproducten, …). Vandaag concentreert de Staat zich echter 
op zijn kerntaken: een essentiële faciliterende en regulerende rol vervullen om de privé-sector te 
stimuleren.  
 
(31) De structurele aanpassingsprogramma’s moesten ook een echte valorisatie op gang brengen van 
de landbouwsector door de liberalisering van de prijzen (maatregelen om de subsidies te verminderen 
voor voedselconsumptie en inputs, verlaging van de export- en importbelastingen, afschaffing van de 
prijszetting door de Staat, …) en van de handel in landbouwproducten (sluiting van staatsbedrijven of 
afschaffing van hun handelsmonopolie, …).                                     
 
(32) Deze aanpassingen hadden in die landen dan ook ingrijpende implicaties voor de landbouw. 
Ook al bestaat er een zekere consensus over de noodzaak van deze hervormingen van de markten, 
aangezien de staatsbedrijven niet rendabel zijn en de tekorten dringend moeten worden 
teruggeschroefd, toch hebben deze hervormingen niet in alle gevallen de verhoopte resultaten 
opgeleverd. Bovendien hebben ze, evenmin als de liberalisering van de economie, niet op alle 
segmenten van de maatschappij dezelfde impact. Eén van de gevolgen van de meeste structurele 
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aanpassingen is een algemene stijging van de prijzen van de landbouwproducten. Die stijging moet 
theoretisch een stimulans vormen om de productiviteit te verhogen. In een aantal gevallen hebben 
kleine landbouwers inderdaad voordeel kunnen halen uit deze situatie. Een groot deel van de arme 
landbouwers, en vooral dan vrouwen, kon echter niet profiteren van de nieuwe marktopportuniteiten 
en kwam door die hervormingen nog meer in de marginaliteit terecht. Het gebrek aan infrastructuur, 
aan verwerking en aan informatie bemoeilijkt de toegang van de bevolking in de afgelegen gebieden 
tot de markt. Bovendien verricht deze bevolking meestal kleine transacties die de klassieke markten, 
de financiële diensten bijvoorbeeld, doorgaans niet interesseren. Ten slotte kunnen de marginalere 
gebieden die voordien staatssteun kregen (gewaarborgde prijs, begeleiding, …) gezien hun 
productievoorwaarden moeilijk concurreren met gebieden met een hoger potentieel. 
 
 
Mondialisering van de markten  
 
(33) De tendensen tot economische liberalisering die in de structurele aanpassingsprogramma’s 
besloten liggen, worden nog versterkt door de maatregelen in het kader van de Uruguay Round om de 
handel in producten en diensten te liberaliseren, vooral dan de internationale handel in 
landbouwproducten, door een vermindering van de import- en exportbarrières (de landbouwproducten 
maken sinds 1994 deel uit van de akkoorden).                 
 
(34) De kans is groot dat de toepassing van de resultaten van de Uruguay Round in hun geheel de 
handel en de economische groei bevordert, en dat voor alle deelnemers. De uitvoering van 
programma’s voor liberalisering van het handelsverkeer in de landbouw zou echter wel eens negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor sommige minder ontwikkelde landen. In het algemeen wordt de 
landbouwproductie, volgens de logica van de comparatieve kosten, gestimuleerd daar waar de 
productiekosten het laagst zijn, waardoor de benadeelde want niet-concurrentiële landbouwgebieden 
in een moeilijke positie terechtkomen. Door de mondialisering moeten de landbouwers in het Zuiden 
rechtstreeks concurreren met de zwaar gesubsidieerde landbouwers in de industrielanden. Volgens de 
Adviesgroep voor Internationaal Landbouwonderzoek (CGIAR) bedroegen de landbouwsubsidies aan 
de ontwikkelde landen alleen al in 2000 meer dan 360 miljard USD, evenveel als het bruto nationaal 
product van heel Subsaharaans Afrika (CGIAR, 2001, Nourishing a peaceful earth). Heel wat kleine 
landbouwers kunnen niet optornen tegen de ingevoerde goedkopere landbouwproducten. Bovendien is 
deze nieuwe economische omgeving in het voordeel van de exportgewassen, die meestal verbouwd 
worden door grotere landbouwbedrijven, ten koste van de voedingsgewassen en dus van de kwaliteit 
en voedselzekerheid van de autochtone bevolking. De mondialisering heeft tot gevolg dat de 
bestaande ongelijkheid nog toeneemt en vooral dat de precaire situatie van de arme vrouwen nog 
verslechtert.  
 
(35) Vandaar dat het van cruciaal belang is om bijkomende beleidsmaatregelen en programma’s uit 
te werken die speciaal bestemd zijn voor kleine landbouwers en armen op het platteland en als doel 
hebben hen in te schakelen in de nieuwe economische context en de nieuwe markten. 
 
 
3.2. INSTITUTIONELE CONTEXT   
 
 
De decentralisatie4 
 
(36) Op regeringsniveau, en in de context van de institutionele hervormingen, werken tal van 
ontwikkelingslanden, vooral dan in Afrika, naast het herdefiniëren van de rol van de Staat, mee aan 
decentralisatieprogramma’s. De decentralisatieprocessen verschillen zeer sterk van land tot land, 
afhankelijk van de historische en institutionele context. Decentralisatie heeft als doel de 

                                                 
4 Decentralisatie is het overdragen van de beslissingsmacht, verticaal of naar andere eenheden of organisaties. 
Verticale decentralisatie binnen een organisatie (bv. het ministerie van Landbouw of het departement veeteelt) 
wordt meestal deconcentratie genoemd.  
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overheidsdiensten beter te doen werken door ze dichter bij de betrokken bevolking te doen staan, en 
doeltreffender en soepeler te kunnen tegemoetkomen aan hun behoeften. Dit fenomeen heeft 
belangrijke implicaties, niet alleen op het vlak van plattelandsontwikkeling, maar ook in de 
landbouwsector: vulgarisatie, ruimtelijk beheer, …  
 
 
3.3. SOCIALE CONTEXT  
 
 
Aids en endemische ziekten (malaria en moeraskoorts)  
 
(37) Zoals alle sectoren wordt de landbouw getroffen door epidemische en endemische ziekten zoals 
malaria, tuberculose, … en vooral door seksueel overdraagbare aandoeningen zoals aids. 95 % van de 
36 miljoen aids-patiënten op wereldvlak leeft in de ontwikkelingslanden. Subsaharaans Afrika is het 
zwaarst getroffen gebied: meer dan 23 miljoen Afrikaanse boeren zullen hier vóór 2020 sterven aan 
aids.  
 
(38) Deze ziekte heeft verwoestende gevolgen, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de 
landbouwproductie, de voeding en de voedselzekerheid. Uit studies van de FAO blijkt dat aids 
evenzeer het menselijke kapitaal treft - er wordt minder tijd besteed aan het bewerken van de velden 
en/of er gaan arbeidskrachten verloren, waardoor in heel wat gevallen het landbouwareaal vermindert, 
er technische knowhow verloren gaat, … - als het productiekapitaal. Door de kosten van de 
gezondheidszorg of de begrafeniskosten zien de boeren zich immers vaak verplicht hun veestapel of 
zelfs hun gronden te verkopen. Het rendement per hectare daalt, de diversificatie van teelten 
vermindert, en we stellen zelfs een snelle degradatie van het landbouwareaal vast. Overleven op korte 
termijn is immers een absolute prioriteit, zonder zich te bekommeren om de milieugevolgen op lange 
termijn.  
Wanneer een lid van het gezin ziek wordt of sterft, komt de voedselzekerheid van de wezen en 
overlevende gezinsleden dan ook rechtstreeks in het gedrang.  
  
(39) Andere “ontwikkelingsziekten” zoals darmparasitose, malaria en ijzertekort, aandoeningen die 
bloedarmoede veroorzaken, hebben gelijkaardige repercussies op de landbouwsector. 
 
 
De verstedelijking            
 
(40) Een verschijnsel dat zich in bijna de hele ontwikkelingswereld voordoet, is de toenemende 
verstedelijking van de bevolking (tussen 1990 en 2010 zal de stadsbevolking in de 
ontwikkelingslanden verdubbelen en uiteindelijk 2,6 miljard mensen bedragen). De verstedelijking zal 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de behoeften op het gebied van bevoorrading en distributie van 
levensmiddelen. Enerzijds nemen de inkomsten van bepaalde delen van de stadsbevolking snel toe, 
waardoor de vraag naar verwerkte producten en veeteeltproducten stijgt. Anderzijds blijven de meeste 
stadsbewoners in de ontwikkelingslanden uiterst arm en behoeftig, en hebben ze nood aan goedkope, 
maar voedzame producten. De toenemende verstedelijking veroorzaakt een transformatie en groei van 
de markten en doet de behoefte aan verbindingen tussen stad en platteland voor de distributie van 
levensmiddelen toenemen.  
In de stedelijke en randstedelijke gebieden blijft er trouwens een aanzienlijke landbouwproductie 
bestaan. 
 
 
Diversificatie van de inkomsten van de plattelandsbevolking  
 
(41) De ontwikkeling van de landbouwsector moet rekening houden met de economische realiteit 
van de plattelandsgezinnen. De inkomstenbronnen van die gezinnen bestaan momenteel gemiddeld uit 
meer dan 40 % niet-landbouwactiviteiten (30 tot 50 % in Subsaharaans Afrika, ± 60 % in Zuid-Azië, 
…). Deze diversificatie wordt veroorzaakt door de bevolkingsgroei, de daling van de inkomsten uit 
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landbouw, … Ze omvat landbouwactiviteiten buiten de boerderij, maar ook niet-landbouwactiviteiten 
in de stedelijke gebieden, en veroorzaakt dagelijks pendelverkeer en seizoensgebonden of zelfs 
permanente migraties. Aangezien het vaak de man is die voor deze diversificatie zorgt, doet zich in 
bepaalde contexten een echte “vervrouwelijking van de landbouw” voor. Die tendens gaat gepaard 
met de toename van het aantal vrouwelijke gezinshoofden. Bovendien wordt de vervrouwelijking van 
de landbouw in sommige landen nog versterkt door de gewapende conflicten. 
 
 
3.4. MILIEUCONTEXT              
 
 
Afbraak van de ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen      
 
(42) De nooit eerder geziene landbouwexpansie en -intensivering verhogen de druk op de natuurlijke 
hulpbronnen en de ecosystemen. Hun huidige toestand is in tal van ontwikkelingslanden 
zorgwekkend.  
 
(43) Enerzijds moeten steeds meer boeren in de ontwikkelingslanden een al aangetast milieu 
exploiteren, wat hun productiecapaciteit aanzienlijk beperkt.  
 
• Bodemdegradatie (verminderde vruchtbaarheid en minder organische stoffen in de bodem, 

verzilting, erosie, …) en woestijnvorming5, zijn de twee vormen van milieuaantasting met de 
meest nefaste gevolgen voor de landbouw. Volgens de schattingen van het Milieuprogramma van 
de Verenigde Naties wordt één vierde van onze planeet en bijna 70 % van de aride gronden 
bedreigd door woestijnvorming. Dit verschijnsel treft meer dan 100 miljoen mensen die tot de 
armste bevolkingen ter wereld behoren, vooral dan in Afrika, en bedreigt 1 miljard mensen in hun 
bestaanszekerheid.  

 
• De schaarste en de aantasting van de waterrijkdommen (daling van het regime van de waterlopen, 

vermindering van de watervoerende laag, aantasting van de kwaliteit van het water, …), waarvan 
de totale omvang nog altijd onderschat wordt, dreigt een ernstig probleem te worden. Zo komt de 
landbouw, die (door de irrigatie) 70 % van de zoetwaterwinning door de mens vertegenwoordigt, 
steeds meer in concurrentie met de andere (huishoudelijke, industriële enz.) toepassingen van deze 
steeds meer geëxploiteerde hulpbron6.  

 
• De erosie van de agrobiodiversiteit is verontrustend. Van de 7.000 geteelde soorten zijn er slechts 

120 belangrijk op nationaal vlak; 30 soorten leveren 90 % van de door de mens verbruikte 
calorieën. Op intraspecifiek vlak nemen een beperkt aantal gekweekte variëteiten en moderne 
rassen geleidelijk de plaats in van de grote diversiteit aan lokale variëteiten en rassen, waarvan 
een groot deel met uitsterven bedreigd is. We stellen trouwens een toenemende verspreiding vast 
van transgene plantensoorten. De gevolgen ervan voor het milieu en de productiesystemen zijn 
nog altijd grotendeels onbekend; er bestaan hierover heel wat controverses tussen deskundigen.  

 
• Andere ontwikkelingen zijn al even zorgwekkend, zoals de vermindering van het visbestand 

(volgens schattingen zou 50 % van de visvangstzones volledig geëxploiteerd worden en 25 % 
overgeëxploiteerd worden; alleen de resterende 25 % zou een potentieel bieden voor een toename 
van het aantal vangsten7). 

 

                                                 
5 De Conventie over de Strijd tegen Woestijnvorming definieert woestijnvorming als “bodemdegradatie in aride, 
semi-aride en subhumide droge gebieden als gevolg van verschillende factoren, waaronder 
klimaatschommelingen en menselijke activiteiten”.  
6 Volgens UNEP (GEO 2000) zal in 2025 bijna twee derde van de wereldbevolking in gebieden leven waar de 
waterrijkdommen beperkt zijn (water-scarce of water-stressed areas) en waar deze hulpbron spanningen dreigt te 
doen ontstaan.  
7 UN, ECOSOC 2002, Implementing Agenda 21: report of the Secretary General. 
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(44) Bovendien zet de landbouw de niet-landbouwecosystemen steeds meer onder druk. Die druk, 
die soms nog toeneemt met de intensivering, kan complexe en vaak grootschalige gevolgen hebben 
die nog beter bestudeerd en verdisconteerd moeten worden.  
 
• De expansie van de landbouwgronden is vooral het gevolg van de omvorming van bosgebieden, 

waterrijke gebieden en savannegebieden. Die omvorming kan blijvend zijn en leidt meestal tot de 
verdwijning van de natuurlijke habitat en de verarming van de ecosystemen (en van de voordelen8 
die ze bieden). Ze kan ook tijdelijk zijn; in dat geval (bv. wissellandbouw) leidt de verkorting van 
de braakperiodes in heel wat gebieden vaak tot een geleidelijke aantasting van het woud en van de 
bodem. De ontbossing gaat in snel tempo door in de ontwikkelingslanden, vooral door de 
bosexploitatie en de omvorming tot landbouw- of andere gronden. Zo werden in de 
ontwikkelingslanden tussen 1990 en 1995 ongeveer 65 miljoen hectare bos vernield, op een totale 
geraamde bosoppervlakte van 3.500 miljoen hectare. De kwaliteit van de resterende bossen wordt 
bedreigd door een reeks factoren, zoals landbouw, de bosexploitatie, de overexploitatie van de 
waterrijkdommen, de verzuring en de klimaatsverandering.  

 
• Vermindering van de biodiversiteit is vaak het gevolg van de omvorming van natuurlijke 

ecosystemen tot landbouwgronden. De biodiversiteit van de landbouwsystemen verschilt sterk 
naargelang het niveau van intensivering en het productiesysteem: ze is relatief hoog bij de 
extensieve of wisselsystemen, of bij systemen die verschillende vormen van speculatie toepassen 
op eenzelfde gebied (geïntegreerde land- en bosbouw, sommige agropastorale systemen, systemen 
voor geïntegreerde fytosanitaire bestrijding, …), en extreem laag bij de meeste monoculturen.  

 
• De overexploitatie van de waterrijkdommen tast het regime van de waterlopen, de 

waterecosystemen en de watervoerende lagen aan.  
 
• De erosie van de landbouwgronden kan achteraf ook negatieve gevolgen hebben voor de 

infrastructuur, de waterecosystemen en het visbestand.  
 
• Overmatig of verkeerd gebruik van meststoffen en pesticiden leidt tot residu’s die het water en de 

bodem vervuilen en een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid.  
 

(45) Landbouw is zeker niet de enige oorzaak van de aantasting van het plattelandsmilieu in de 
ontwikkelingslanden, ver vandaar. Over de impact ervan is nog altijd heel weinig geweten. Heel wat 
productiesystemen dragen zelfs bij tot de kwaliteit van het plattelandsmilieu. Toch zal de landbouw in 
de toekomst moeten voldoen aan een sterk groeiende vraag die samenhangt met de demografische 
groei en de evolutie van de consumptiewijzen; tegelijk zal ze een duurzaam beheer van de bodem, de 
waterrijkdommen en de andere natuurlijke hulpbronnen moeten waarborgen. We staan hier voor een 
belangrijke uitdaging: een duurzame landbouw is de beste waarborg voor een ontwikkeling die het 
plattelandsmilieu beschermt.  

                                                 
8 De voordelen van niet-geëxploiteerde ecosystemen zijn talrijk, en er wordt te weinig rekening mee gehouden 
in de strategieën voor ruimteontwikkeling en ruimtelijke ordening: wateropslag en -zuivering, aanvulling van de 
watervoerende laag, regeling van de hydrologische regimes, bodembescherming, biodiversiteit, binding en 
opslag van CO2 en tempering van de klimaatschommelingen. Bovendien leveren ze tal van producten, zoals 
brandhout, bouwmaterialen, geneeskrachtige of eetbare planten enz.  
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II. LESSEN UIT HET VERLEDEN 
 
 
 
1. BELGISCHE BIJSTAND  
 
 
Evolutie van de Belgische bijstand  
 
(46) De onderstaande grafiek toont de evolutie van de Belgische bijstand aan de landbouwsector en 
de voedselhulp, op basis van de classificatie van het DAC.  
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(47) De totale jaarlijkse bijdrage van België aan de landbouwsector (die de productiesector van 
de landbouw9 en de plattelandsontwikkeling10 omvat, met inbegrip van de directe en indirecte 
bilaterale en multilaterale samenwerking) die DGOS en Buitenlandse Zaken bieden, schommelt sinds 
1987 in absolute waarde rond een gemiddelde van 53,6 miljoen EUR (2,162 miljard BEF), met een 
maximum van 68,5 miljoen EUR in 1987 en een minimum van 44,3 miljoen EUR in 1989. Deze 
evolutie laat sinds 1987 een relatief stabiele absolute bijdrage zien voor deze sector, met sterke 
jaarschommelingen die kunnen worden verklaard doordat er projecten opgestart en beëindigd worden 
die niet gelijkmatig verdeeld zijn in de tijd.  
Het aandeel van de hulp aan de landbouw daarentegen (percentage van de hulp, geanalyseerd 
d.m.v. lineaire regressie) vertoont een uitgesproken dalende trend, van 14,5 % in 1987 naar 9,5 % 
in 2000.  
 
(48) De jaarlijkse bijdrage van België aan de sector van de voedselhulp (die overeenkomt met de 
budgetlijn “voedselhulp”, maar zonder de eventuele voedselhulp die onder de budgetlijn “noodhulp” 
valt) is relatief stabiel. Ze bedraagt gemiddeld 11,8 miljoen EUR en vertegenwoordigt ongeveer 2,5 
% van de Belgische officiële ontwikkelingshulp.  
  
(49) Conclusie: de Belgische bijdrage aan de landbouwsector is in absolute waarde relatief stabiel, 
maar het aandeel van de hulp aan de sector vertoont een dalende trend, net als dat van de meeste 
internationale donoren. Bovendien staat de huidige Belgische bijdrage aan de sector niet in 
verhouding tot het belang van de landbouwsector in de economie van de begunstigde landen.  
 
                                                 
9 Code DAC SNPC 31… “landbouw”, deze code dekt landbouw in de brede zin: het landbouwbeleid, de 
landbouwproductie, veeteelt, landbouwdiensten, onderzoek, bosbouw, visvangst, …  
10 Code DAC SNPC 43040 “plattelandsontwikkeling”. Opmerking: de onder deze code opgenomen hulp is 
miniem in vergelijking met de onder code 31 opgenomen hulp.  
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(50) Wat de geografische spreiding betreft van de hulp aan de landbouwsector: ze is vooral 
geconcentreerd in Afrika, maar is het voorbije decennium gedaald (80 % van de hulp in 87, tegen 50,4 
% in 2000) ten voordele van Latijns-Amerika (+- 16 %) en Azië (een paar % eind jaren 80, tegen 15 
% eind jaren 90).  
 
 
Het Belgisch Overlevingsfonds  
 
(51) De Belgische samenwerking beschikt over specifieke ervaring inzake de verhoging van de 
voedselzekerheid via het “Overlevingsfonds”. Dit Fonds werd opgericht in 1983 op initiatief van het 
Belgisch Parlement. Het wordt beheerd door DGOS, en uitgevoerd in samenwerking met 4 
internationale organisaties (FAO, IFAD, UNCDF en UNICEF), een vijftiental Belgische NGO’s en de 
bilaterale samenwerking. Het jaarbudget van dit fonds bedraagt ongeveer 25 miljoen EUR.  
 
(52) Het BOF heeft als doel de voedselzekerheid van de gezinnen te verhogen, vooral in 
Subsaharaans Afrika. Het fonds richt zich tot kleine landbouwbedrijven en besteedt bijzondere 
aandacht aan de meest behoeftigen. Het BOF hanteert een eigen strategie die een geïntegreerde 
aanpak, empowerment, toe-eigening en gelijkheid tussen mannen en vrouwen voorstaat.  
 
(53) De ervaring die het BOF heeft opgedaan, leverde heel wat inzichten op, onder meer wat betreft 
zijn holistische aanpak, d.w.z. de tenuitvoerlegging van acties die tegelijk gericht zijn op de 
versterking van de menselijke capaciteiten, de economische en sociale activiteiten (basisdiensten) en 
de instellingen.  
 
 
 
2. LESSEN INZAKE LANDBOUW- EN PLATTELANDSONTWIKKELING 
 
(54) De internationale visie op landbouw- en plattelandsontwikkeling is mettertijd geëvolueerd. In 
de jaren 60 was het landbouwontwikkelingsmodel gebaseerd op de “groene revolutie”11 en groeide de 

                                                 
11 Vanaf het begin van de jaren zestig konden dankzij de vooruitgang van de technieken voor genetische 
verbetering nieuwe rijst-, tarwe- en maïsvariëteiten ontwikkeld worden met hoog rendement. Daardoor ging de 
graanproductie spectaculair de hoogte in, zonder dat het landbouwareaal moest worden uitgebreid. Deze 
variëteiten hebben in combinatie met het gebruik van pesticiden en meststoffen een veel hoger potentieel 
rendement dan de traditionele variëteiten. Dat is vooral het geval in de grote vlakten waar aan irrigatielandbouw 
gedaan wordt en waar dankzij een goede waterbeheersing vaak twee of drie keer per jaar geoogst kan worden op 
eenzelfde perceel. Men had eindelijk een oplossing gevonden voor het hongerprobleem door de productie van 
graangewassen drastisch te verhogen, en hoopte op die manier de wereld en vooral de Derde Wereld ingrijpend 
te veranderen. Dat de graanproductie op wereldvlak tussen 1960 en 1990 verdubbelde, is grotendeels te danken 
aan de groene revolutie. Zo slaagde India erin om door de groene revolutie de grote hongersnoden te bestrijden 
die het land regelmatig troffen. Toch heeft dit model zijn gebreken en beperkingen.  
De beperkingen van de groene revolutie:  
1. Naar secundaire graangewassen zoals sorghum werd geen onderzoek gedaan, zoals wel het geval was voor 

tarwe en rijst, wat tot nieuwe variëteiten leidde. Zo bedraagt het gemiddelde rendement van gierst op 
wereldvlak 8 qx/ha.  

2. De groene revolutie vereist veel water en veroorzaakt soms watervervuiling. De teelten moeten geïrrigeerd 
worden, en door het massale gebruik van meststoffen en pesticiden zijn sommige reserves ongeschikt 
geworden voor consumptie. 

3. De financiering van de groene revolutie heeft nieuwe armen gemaakt: sommige boeren hebben zich zo sterk 
in de schulden gestoken om irrigatie-installaties te bouwen of zaaigoed, pesticiden of meststoffen te kopen, 
dat ze die niet meer kunnen terugbetalen.                                    

4. De slechte installatie van deze nieuwe technieken, onder meer door een gebrek aan opleiding, heeft schade 
veroorzaakt, zoals de verzilting van de geïrrigeerde bodem.  

5. De monocultuur van de verbeterde variëteiten en de intensivering hebben in veel gevallen tot 
bodemuitputting geleid.  

6. De ontwikkeling van nieuwe variëteiten heeft tot een beperking geleid van de biodiversiteit van de geteelde 
soorten, die vandaag een groot deel van hun genetisch materiaal gemeenschappelijk hebben. Vandaar dat de 
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verhoging van de productiviteit in de landbouwsector uit tot het paradigma van de 
landbouwontwikkeling. In de jaren 70 deed “geïntegreerde plattelandsontwikkeling” haar intrede als 
basisinterventiemodel. Het was daarbij de bedoeling de groei te herverdelen en te voorzien in de 
basisbehoeften. De jaren 80 werden dan weer gekenmerkt door structurele aanpassingsprogramma’s 
en de volledige uitbouw van de samenwerking via NGO’s. Sinds de jaren 90 is het hoofddoel van de 
samenwerking armoedebestrijding, met bijzondere aandacht voor duurzame, participatieve en 
gedecentraliseerde ontwikkeling.                                     
 
(55) Uit die verschillende ontwikkelingsmodellen kunnen tal van lessen worden getrokken: 
 
 
Politieke omgeving en samenhang       
 
(56) Op nationaal niveau kan hulpverlening nooit doeltreffender zijn dan de politieke, economische 
en administratieve omgeving waarin ze geboden wordt. De ervaring heeft dan ook aangetoond dat de 
hulpverlening zich meer moet concentreren op het scheppen van de voorwaarden die noodzakelijk zijn 
voor de doeltreffendheid ervan. Het ondersteunen van een beter macro-economisch en sectoraal beleid 
is in dit verband zeer belangrijk12. 
Bovendien moet de hulpverlening afgestemd zijn op het beleid van de partnerregering en de andere 
internationale geldschieters. 
 
(57) Op internationaal niveau heeft het beleid (landbouwbeleid, handelsbeleid, …) van de 
geïndustrialiseerde landen doorslaggevende gevolgen voor de ontwikkeling van de 
ontwikkelingslanden. De samenhang tussen dat beleid en de ontwikkelingsdoelstellingen is dan ook 
primordiaal.   
 
 
Werkprocedures en menselijke factor         
 
(58) Er bestaan heel wat gidsen en aanbevelingen over het goede beheer van de project- en 
programmacyclus, … Elke fase is cruciaal, maar in bepaalde stadia doen zich telkens weer dezelfde 
problemen voor. Een voorafgaande analyse en een identificatie van de projecten/programma’s die 
onvoldoende relevant en rigoureus bleken, hebben vaak problemen veroorzaakt bij de uitvoering van 
projecten. De kwaliteit van deze projectfase moet absoluut gegarandeerd worden, om de leefbaarheid 
en de doeltreffendheid van de hulp te waarborgen. De projecten of programma’s moeten trouwens in 
het algemeen op een soepeler manier ontwikkeld worden, zodat ze kunnen worden aangepast aan de 
realiteit op het terrein. Ten slotte verloopt er vaak veel te veel tijd tussen de identificatie van een 
project en het begin van de tenuitvoerlegging ervan, waardoor het project te weinig afgestemd is op de 
behoeften, de motivatie daalt, … 
De menselijke factor, d.w.z. de kwaliteit en de keuze van het personeel dat betrokken wordt bij de 
diverse stadia van het project/programma, is uiteraard van doorslaggevend belang voor de kwaliteit 
ervan.  
 
 
Participatie van de begunstigden   
 
(59) De “top down”-aanpak die in het verleden is gevolgd, heeft er vaak toe geleid dat de prioriteiten 
van de doelbevolking slecht gedefinieerd werden en dat de doelgroep weinig belangstelling had voor 
het project/programma. Die aanpak moet opgegeven worden, en in plaats daarvan moeten de 
begunstigden inspraak krijgen bij de keuze, het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de 
                                                                                                                                                        

planten aangevreten worden door dezelfde ziekten en dezelfde parasieten, en dat de epidemieën zich snel 
verspreiden.  

7. Ten slotte heeft Subsaharaans Afrika niet kunnen profiteren van de groene revolutie, aangezien het vooral 
secundaire graangewassen en knollen teelt, weinig irrigatieteelten heeft en kampt met een gebrek aan 
financiële middelen.  

12     “Twenty-five years of development cooperation”, DAC, 1985. 
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samenwerkingsprojecten/-programma’s. Het betrekken van vrouwen bij dit proces is bijzonder 
belangrijk om hun participatie aan het ontwikkelings- en besluitvormingsproces te waarborgen. 
 
 
Integratie van de specificiteit man-vrouw   
 
(60) Het gebrek aan toegang van vrouwen tot productiemiddelen (land, kapitaal, …), diensten en 
opleiding tast niet alleen hun productiecapaciteit en het welzijn van het gezin aan, maar heeft ook een 
negatieve invloed op de toewijzing van de middelen in het gezin, zoals voeding. Studies van onder 
meer het IFPRI hebben namelijk aangetoond dat de inkomsten meer bijdragen tot de voedselzekerheid 
van de gezinnen en de kindervoeding wanneer ze door vrouwen beheerd worden dan wanneer ze door 
mannen beheerd worden. Vrouwen spelen dan ook een essentiële rol op het vlak van 
voedselzekerheid, maar botsen wel op enorme sociaal-culturele en economische hinderpalen. Door de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen door het fysieke en menselijke kapitaal van 
vrouwen te versterken, worden de landbouwproductie, de inkomsten van vrouwen en daardoor ook de 
voedselzekerheid verhoogd.13 
 
 
Versterking van de instellingen en capacity building  
 
(61) Al te vaak is het institutionele aspect verwaarloosd in de projecten of programma’s. Daardoor 
zijn na de stopzetting van de buitenlandse hulp operationele, onderhouds- en 
duurzaamheidsproblemen ontstaan. De partnerstructuren waren onvoldoende voorbereid om de 
ontwikkelingsactiviteiten over te nemen en zelf te beheren. Bovendien is de versterking van de 
capaciteiten op alle niveaus van de samenleving die een impact hebben op de goede werking ervan, 
van essentieel belang.  
 
 
Verankering van de activiteiten in de bestaande structuren 
 
(62) De voorbije jaren was een trend merkbaar - waarvan steeds meer de gebreken duidelijk worden 
- om onafhankelijke structuren op te richten voor het beheer van het project. Kort na de stopzetting 
van de buitenlandse hulp brokkelden die exogene structuren meestal af. De institutionele verankering 
van de projecten of programma’s in de bestaande lokale of nationale structuren is een voorwaarde 
voor succes en duurzaamheid.  
 
 
Landbouwtechnieken   
 
(63) In de toekomst zullen andere technische ontwikkelingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 
toenemende vraag naar landbouwproducten dan in het verleden, met name de uitbreiding van het 
landbouwareaal en de toepassing van de methoden van de groene revolutie. Onbewerkte gronden met 
hoog potentieel zijn immers zeldzaam geworden, en de productiviteit van de gronden heeft een 
plafond bereikt in gebieden waar de moderne technologieën werden geïntroduceerd (variëteiten met 
hoog rendement en gebruik van aan die variëteiten gebonden inputs, …). De toekomstige groei van de 
productie zal vooral afhangen van een duurzame intensivering van de al bewerkte grond, door de 
optimalisering van een aantal moderne en traditionele technologieën en van hun aanpassing aan de 
mogelijkheden van minder vruchtbare gronden en van de armste landbouwers. Die groei kan alleen 
houdbaar zijn als ze gebaseerd is op duurzame productietechnieken en -systemen die de 
productiebasis van de natuurlijke hulpbronnen (grond, water- en andere rijkdommen) instandhouden, 
en op een doeltreffender gebruik van de inputs.  
 
  

                                                 
13 Women: The Key to Food Security, IFPRI, 1995 
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3. SOORTEN INTERVENTIES/BENADERINGEN  
 
(64) Er bestaan verschillende soorten interventies en benaderingen, elk met voor- en nadelen: een 
ketenbenadering (“approche filière”), een geografische benadering, geïntegreerde projecten, sectorale 
programma’s, … Deze benaderingen hebben een specifieke rol te vervullen en zijn in zekere mate 
complementair. Het is essentieel dat ze aangepast worden aan de situatie en de specifieke behoeften 
van de landen en dat ze toegepast worden in overleg, zodat ze elkaar versterken (DAC, 1992).  
 
(65) Toch roept de ervaring uit het verleden twee bedenkingen op die we moeten benadrukken. De 
eerste bedenking houdt verband met het feit dat de internationale donoren momenteel de neiging 
hebben om zich te richten op sectorale programma’s, de tweede bedenking heeft te maken met de 
geïntegreerde multisectorale projecten.  
 
 
De benadering  “sectoraal programma”14  
 
(66) Vandaag tekent zich een trend af waarbij de geldschieters (EU, WB, …) meewerken aan 
sectorale programma’s. Die trend is het gevolg van de vaststelling dat de projecten een beperkte 
impact hebben (ze hebben geen zichtbaar effect als ze niet aansluiten bij de nationale politiek, …) en 
een niet-gecoördineerde aanpak van de geldschieters soms negatieve gevolgen heeft (de veelheid aan 
projecten staat een samenhangend nationaal beleid in de weg, …).  
 
(67) De sectorale programma’s moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een billijke, 
evenwichtige en bevredigende nationale politiek ondersteund wordt door alle externe financieringen 
en eigen middelen van de landen. In tegenstelling tot de projecten die gerichte acties nastreven, 
hebben de sectorale programma’s tot doel een beleid te cofinancieren op basis van door de regering 
zelf vastgelegde doelstellingen en van een samenhangend programma voor de overheidsuitgaven. 
Deze benadering heeft het voordeel dat de regering beter in staat is om programma’s te plannen en ten 
uitvoer te leggen waarvoor ze zelf bevoegd is.  
Een sectoraal programma kan op verschillende manieren gefinancierd worden: budgettaire steun, 
donorspecifieke procedures (dezelfde als die welke gebruikt worden voor de projecten, maar binnen 
een gemeenschappelijk kader), gemeenschappelijke fondsen, …  
 
 
Multisectorale aanpak en de geïntegreerde multisectorale projecten  
 
(68) De multisectorale benadering heeft tot doel alle sectoren te ontwikkelen die een impact hebben 
op het welzijn van de bevolking. Ze moet worden nagestreefd aangezien armoede verschillende 
dimensies heeft en niet alleen het gevolg is van een gebrek aan toegang tot financiële middelen (een 
correct inkomen, …), maar ook tot sociale (toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, …), natuurlijke, 
materiële en menselijke goederen.  
De tenuitvoerlegging van geïntegreerde multisectorale projecten is evenwel problematisch gebleken. 
Ze impliceert dat er tegelijk een grote verscheidenheid aan activiteiten wordt georganiseerd: verhoging 
van de landbouwproductie, aanleg van basisinfrastructuur, verbetering van het onderwijs en de 
gezondheidszorg, … België startte een aantal geïntegreerde projecten op voor plattelandsontwikkeling 
(Filippijnen, Rwanda, Bolivia, …), en volgde daarmee de internationale tendens van de jaren 70. Uit 
de ervaring is gebleken dat dit soort projecten moeilijk te beheren en te coördineren is. Vaak werd 
daarbij een eenheid opgericht voor het beheer van multisectorale projecten, parallel met het 
institutionele systeem, dat per sector werkt. Dat bemoeilijkte de coördinatie en deed het probleem 
rijzen dat deze structuren niet duurzaam zijn. 

                                                 
14 De terminologie en het ontwerp van deze aanpak verschillen naargelang de donoren (“sector-wide 
Approaches – SWAps” DFID, “Sectorale investeringsprogramma’s – SIP” WB,…). 
Referentiedocument: “Programma’s ter ondersteuning van het sectoraal beleid”, document van de EU, feb. 
2000. 
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III.  DE STRATEGIE VAN DE BELGISCHE INTERNATIONALE SAMENWERKING 
 
 
 
1. DOELSTELLINGEN 
 
 
1.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN  
 
(69) De doelstellingen van de huidige strategie zijn:  

1. verhoging van de voedselzekerheid en  
2. armoedebestrijding,           

door een duurzame landbouwontwikkeling te bevorderen die mee voorziet in de behoeften van de 
arme bevolking en tegelijk de basis van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu bewaart voor de 
toekomstige generaties. 
 
(70) Deze strategie houdt rekening met de verschillende functies van landbouw en wil een 
landbouwontwikkeling bevorderen die bijdraagt tot de voedselzekerheid, de groei van de economie en 
het genereren van inkomsten, tewerkstelling, de stabiliteit van de plattelandsbevolking, het behoud 
van het sociale en culturele weefsel en het duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en 
ecosystemen.  
 
 
 
1.2. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN  
 
 
De inkomsten van de kleine boeren en de arme bevolking duurzaam verhogen   
 
(71) 70 % van de arme bevolking woont op het platteland, en het grootste deel van die bevolking 
hangt volledig of gedeeltelijk af van de landbouw. De voedselonzekerheid is overigens hoofdzakelijk 
te verklaren door een gebrek aan toegang tot voedsel. Honger is dan ook vooral een probleem van 
armoede (zie hoofdstuk “Analyse van de situatie”). Deze arme bevolkingslagen kunnen dan ook alleen 
toegang krijgen tot voldoende en evenwichtige voeding als hun inkomen stijgt. Aangezien de 
mogelijkheden om inkomsten te verwerven buiten de landbouwsector beperkt zijn (onder meer omdat 
het platteland nagenoeg niet geïndustrialiseerd is), is de ontwikkeling van de landbouwsector in ruime 
zin en de ontwikkeling van het plattelandsmilieu om de inkomsten van de arme gezinnen te verhogen, 
noodzakelijk om de honger te bestrijden en de armoede te verminderen.    
 
 
Duurzame productiesystemen bevorderen  
 
(72) De duurzame verhoging van de inkomsten en van de toegang tot levensmiddelen is gebaseerd 
op de optimalisering van de productiesystemen. Dat impliceert meestal dat er een reeks 
complementaire acties georganiseerd worden die aangepast worden aan de context: de verhoging, 
verbetering en/of diversificatie van de productie, de bescherming van de productiesystemen tegen 
bedreigingen van buitenaf (teeltvernielers, overstromingen, droogte, ….), de verbetering van de 
commercialiseringsvoorwaarden van de productie, …  
Die optimalisering moet duurzaam zijn en het resultaat zijn van de toepassing van 
productietechnieken en -systemen die het productiepotentieel van de ecosystemen en de basis van de 
natuurlijke hulpbronnen waarop die productie gebaseerd is (bodem, water, …), behouden en zelfs 
verbeteren. De milieudimensie moet dan ook geïntegreerd worden in de strategische en technische 
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keuzes van de landbouwontwikkeling, in tegenstelling tot vroeger, toen de verhoging van de productie 
vaak onherstelbare en voor de productie rampzalige milieuschade veroorzaakte.  
 
 
Het voedingsevenwicht van de arme bevolking handhaven en verbeteren  
 
(73) Wat de nationale en regionale voedselproductie betreft, heeft de ontwikkeling van de 
landbouwsector tot doel de voedselproductie kwalitatief en kwantitatief te verhogen en is ze dan ook 
noodzakelijk om op een duurzame manier te voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel. De 
ontwikkelingslanden zullen immers te maken krijgen met een enorme uitdaging: voldoen aan de 
voedingsbehoeften van hun aangroeiende bevolking. Zonder nationale voedselzelfvoorzienendheid na 
te streven, wordt het idee om chronische voedseltekorten op te lossen door massale import, politiek 
onaanvaardbaar geacht, omdat het niets doet aan de armoede (zie boven), de afhankelijkheid van het 
buitenland verhoogt en op termijn alleen maar zware sociale problemen zal veroorzaken (massale 
migraties van de plattelandsbevolking, …). De Belgische samenwerking zal de inspanningen van het 
partnerland proberen te ondersteunen bij het zoeken van het moeilijke evenwicht tussen openstelling 
van de markten, voedselzekerheid en behoud van de kleine landbouw.  
 
(74) Op het niveau van de gezinnen en de kleine bedrijven is het noodzakelijk om een voldoende, 
veilige en kwalitatief bevredigende landbouwproductie te halen om de voedselonzekerheid te 
bestrijden.   
 
(75) Ten slotte biedt België voedselhulp aan landen die getroffen worden door natuurrampen of 
conflicten, om het voedingsevenwicht van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te handhaven en de 
familiale landbouwproductie te stimuleren.  
 

 

Bijdragen tot de ontwikkeling van de plattelandseconomie en tot de rurale stabiliteit  
 
(76) Landbouwontwikkeling is een belangrijke motor voor de groei van de plattelandseconomie: ze 
verhoogt niet alleen het inkomen van de landbouwers, maar - en dat is een even belangrijke factor - 
creëert ook vraag naar diensten en goederen buiten de landbouw en schept op die manier banen buiten 
de landbouwsector15.   
 
(77) Ten slotte draagt een evenwichtige groei van de plattelandseconomie bij tot de stabiliteit van de 
plattelandszones en is ze dan ook een essentieel instrument voor conflictpreventie en preventie van 
plattelandsvlucht. Bovendien heeft de economische welvaart van de plattelandsbevolking een 
rechtstreekse weerslag op haar politieke macht en speelt ze bijgevolg een essentiële rol in het 
democratiseringsproces.  
 
 

                                                 
15 Uit de onderzoeken van het IFPRI blijkt dat elke dollar die een landbouwgezin in een ontwikkelingsland 
verdient, 2,6 dollar oplevert voor de algemene economie.  
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2. DOELGROEPEN EN GEOGRAFISCHE DOELGROEPBEPALING  
 
 
(78) De doelgroep van de ontwikkeling van de landbouwsector bestaat hoofdzakelijk uit arme 
bevolkingsgroepen: kleine, arme boeren en kwetsbare of gemarginaliseerde groepen (vrouwen die 
gezinshoofd zijn, gezinnen die getroffen worden door aids, … ). De projecten of programma’s richten 
zich echter niet alleen tot de allerarmsten. De keuze van een heel precieze doelgroep is immers niet 
altijd mogelijk in het kader van een samenwerkingsproject (bijvoorbeeld programma’s voor sectorale 
hulp, waarbij de regering hulp biedt aan een groot deel van de bevolking), en ook niet altijd wenselijk. 
De ontwikkeling van actoren in een minder precaire situatie kan immers de algemene ontwikkeling 
van een regio stimuleren (scheppen van banen, …) en een impact hebben op de voedselzekerheid, wat 
op termijn de armste bevolkingslagen ten goede komt.  
In het kader van gemeenschapsontwikkeling bijvoorbeeld kunnen beter gewapende landbouwers een 
belangrijke pioniersrol vervullen door nieuwe technologieën uit te testen; ze kunnen het zich immers 
veroorloven om bepaalde risico’s te nemen. Als ze daarin slagen, zullen deze praktijken 
gemakkelijker overgenomen worden door de armere boeren.  
 
(79) De doelgebieden van de projecten of programma’s voor landbouwontwikkeling zijn bij 
voorkeur regio’s of zones waar de gemiddelde bevolking een laag economisch profiel heeft in 
vergelijking met de rest van het land, ongeacht of die zones een hoog of een laag landbouwpotentieel 
hebben. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de economische en ecologische 
overwegingen die landbouwers ertoe aanzetten om te investeren in gronden waar ze hun productie zo 
goed mogelijk op een duurzame manier kunnen verhogen, en met de wensen van het partnerland.  
De landbouw in stedelijke en randstedelijke gebieden verdient trouwens bijzondere aandacht, 
aangezien ze bijdraagt tot de voedselzekerheid van de steden en een instrument vormt om de armoede 
van de meest behoeftige bevolkingsgroepen in die gebieden te bestrijden. 
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3. STRATEGISCHE ASSEN  
 
 
(80) Duurzame landbouwontwikkeling is een complex proces dat gekenmerkt wordt door een 
interactie van diverse factoren en door een sterke lokale en regionale specificiteit. 
 
(81) De groene revolutie, die gebaseerd was op de verhoging van de productiviteit, hoofdzakelijk op 
basis van wetenschap en technologie, heeft aangetoond dat er bij duurzame ontwikkeling ook rekening 
moet worden gehouden met andere factoren. De marktmechanismen, het beleid van de verschillende 
regeringen, het institutionele kader, de toe-eigening van het ontwikkelingsproces, rekening houden 
met de beperkingen en de specifieke belangen van de armen en de kwetsbaarste groepen, de 
bescherming van de natuurlijke hulpbronnen: het zijn stuk voor stuk factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden als men duurzame vooruitgang nastreeft. 
 
(82) Toch bestaat er niet zoiets als één enkele strategie of één enkel interventiemodel. In de eerste 
plaats omdat de economische, geografische, sociale en culturele context van de plattelandsgebieden en 
de ontwikkelingsbehoeften in de partnerlanden van de Belgische samenwerking heel sterk 
uiteenlopen. Het is dan ook niet mogelijk om één enkele strategie uit te werken, wél om actiepistes uit 
te tekenen die moeten worden gekozen en aangepast afhankelijk van de concrete omstandigheden. In 
de tweede plaats omdat de landbouwsector per definitie complex is en er geen mirakelformule of een 
alleenzaligmakende technische oplossing bestaat. De duurzame ontwikkeling van een stuk 
landbouwgrond vereist over het algemeen de combinatie van een reeks complementaire acties die 
aangepast zijn aan de specifieke contexten.  
 
 
(83) De strategie die België voert om de bovengenoemde algemene en specifieke doelstellingen te 
bereiken en daarbij rekening te houden met het multidimensionele aspect van landbouwontwikkeling, 
is gestoeld op 3 assen: (i) de hulp integreren in de nationale beleidsmaatregelen en programma’s en 
bijdragen tot de versterking ervan, (ii) bijdragen tot de versterking van de capaciteiten van de nieuwe 
actoren van de landbouwontwikkeling, (iii) bijdragen tot de verbetering van de toegang van de kleine 
landbouwers en producentengroeperingen tot de productiefactoren, diensten en markten.  
 
 
 
3.1. DE HULP INTEGREREN IN DE NATIONALE BELEIDSMAATREGELEN EN PROGRAMMA’S EN 
BIJDRAGEN TOT DE VERSTERKING ERVAN  
 
(84) De Belgische samenwerking zal haar steun zoveel mogelijk integreren in het beleid van het 
partnerland. Daarbij heeft elk land het recht om zijn eigen landbouw- en voedselbeleid te bepalen, op 
voorwaarde dat daarbij een aantal principes worden nageleefd van goed bestuur, duurzaamheid, 
billijkheid en gezond economisch beheer.  
 
(85) Het potentieel voor landbouwontwikkeling hangt hoofdzakelijk af van de 
toegangsmogelijkheden, zowel kwantitatief als kwalitatief, tot de productiemiddelen, diensten en 
markt op het niveau van de landbouwbedrijven, die zelf grotendeels bepaald worden door het 
nationale landbouwbeleid: de beleidsmaatregelen inzake voedselzekerheid, landbouwproductie, 
bosbouw, het grondstelsel, decentralisering, de prijzenpolitiek, … Ook het voedselzekerheidsbeleid 
van de partnerlanden is cruciaal voor de overlevingskansen van de marginale bevolkingsgroepen.            
 

 Bijdragen tot de verbetering van het landbouw-, plattelands- en voedselzekerheidsbeleid en 
van het  institutionele en wettelijke kader om dat beleid uit te voeren          

 
(86) Alvorens een programma of project te ontwikkelen voor landbouwontwikkeling en 
voedselzekerheid, moet het nationale beleid inzake landbouw en voedselzekerheid geanalyseerd 
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worden en moet nagegaan worden of het rationeel en coherent is, en of het economische ontwikkeling 
en een billijke sociale ontwikkeling nastreeft en tegelijk de basis van de hulpbronnen en het milieu 
beschermt voor de toekomstige generaties. Dit beleid moet een stabiele en transparante macro-
economische omgeving scheppen waarin het landbouw- en paralandbouwmilieu en in het bijzonder de 
kleine landbouwbedrijven rendabel kunnen werken. Is dat niet het geval, dan moet de Belgische 
samenwerking de mogelijkheden nagaan om bij te dragen tot de uitwerking en/of verbetering van dat 
nationale beleid en tot het institutionele en wettelijke kader om dat beleid uit te voeren.    
 
(87) België zal in dit domein samenwerking nastreven met de internationale instellingen (UNDP, 
WB, FAO, …) waarvoor de verbetering van het beleid een prioriteit is. De steun van België kan, 
afhankelijk van de situatie, de vorm aannemen van financiële hulp, de versterking van de capaciteiten 
van de overheid op diverse niveaus of steun aan organisaties of krachten die in de samenleving ijveren 
voor een beter ontwikkelingsbeleid in deze sector.  
 
(88) Bovendien is het ook belangrijk het partnerland te helpen bij de uitwerking van het wettelijke 
en institutionele kader om de verplichtingen uit te voeren en te vervullen van de internationale 
milieuovereenkomsten die implicaties hebben voor de landbouwsector, zoals de overeenkomsten over 
woestijnvorming, biodiversiteit en klimaatverandering, Prior informed Consent Chimicals and 
Pesticides (ISP), … (bv.: bijstand bij de uitwerking van het nationale actieplan (CCD), het strategisch 
plan voor biodiversiteit (CBD), …). Tegelijk moet ernaar gestreefd worden dat die verschillende 
conventies elkaar versterken en ingevoegd worden in een ruimer politiek kader (strategie inzake 
armoedebestrijding, …).  

 

 De Belgische hulp integreren in de strategieën voor duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding van het partnerland:  

 
(89) De Belgische samenwerking zal er in de landen die een armoedebestrijdingsstrategie hebben 
uitgewerkt, in de vorm van een PRSP16 of een ander document (Nationale Strategieën voor Duurzame 
Ontwikkeling), voor ijveren om deze samenwerkingsinspanningen in te passen in de door deze 
strategie vastgelegde actiekrachtlijnen, zodat de Belgische hulp concreet bijdraagt tot de coherente en 
gecoördineerde uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van het partnerland.  
 
(90) De Belgische samenwerking inzake landbouw en voedselzekerheid zal afgestemd zijn op de 
door het partnerland vastgelegde doelstellingen en prioriteiten.  
 
 

 Complementariteit of synergie nastreven met de andere donoren en in het bijzonder de EU.  
 

(91) Het spreekt vanzelf dat België coherentie moet nastreven en zijn actie moet afstemmen op de 
andere donoren, in het bijzonder de EU en de andere lidstaten, om doeltreffend te kunnen werken en 
een versterkend effect te beogen.  
 
 

 Een aanpak bevorderen op basis van sectorale programma’s in de landen waarin daarvoor 
een gunstige context bestaat.  

 
(92) De kwestie van de programma-aanpak is bijzonder prangend wanneer het erom gaat het 
nationale beleid te ondersteunen en te versterken (zie § II – de aanpak op basis van sectorale 
programma’s). 
                                                 
16 Heel wat landen zijn begonnen met de uitwerking van een nationale strategie voor armoedebestrijding, onder 
impuls van de Wereldbank (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP). Dit initiatief heeft als doel het proces 
aan te moedigen waardoor de regering een strategie ontwikkelt voor het verminderen van de armoede. Die 
strategie is gebaseerd op een ruim overleg met de civiele maatschappij en de diverse ontwikkelingsactoren, en 
vormt dan ook een nuttig samenwerkingskader voor alle donoren.  

21 



Strategienota landbouw en voedselzekerheid, mei 2002 

 
(93) Toch moeten we oog hebben voor de specificiteit van de sectorale aanpak inzake landbouw, 
aangezien deze sector het juiste evenwicht vereist tussen de rol van de overheids- en de privé-sector, 
in tegenstelling tot de sociale sectoren (gezondheidszorg, onderwijs), waar de staat de belangrijkste rol 
vervult. De definitie en integratie van de complementaire rollen van de privé- en de overheidssector 
zijn dan ook een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde.  
 
(94) Hoewel België slechts een beperkte ervaring heeft met die benadering, verdienen de sectorale 
programma’s in de landbouwsector te worden aangemoedigd door de Belgische samenwerking in de 
landen met een gunstige context. Er zijn namelijk voorafgaande beginvoorwaarden: een 
samenhangend sectoraal beleid, eigen ontwikkelingsinspanningen, een goed beheer van de 
staatsmiddelen, …  
Bovendien moet het betrekken van andere donoren bij de sectorale landbouwprogramma’s tot een 
reflectie leiden over de haalbaarheid van een dergelijke aanpak.     
 
(95) In de landen waar een programma-aanpak te dwingend blijkt, moet er bij de tenuitvoerlegging 
van de projecten evenwel altijd gelet worden op de politieke dimensie, zodat de benaderingen in het 
kader van het project een proefkarakter hebben en als reflectiebasis dienen voor de uitwerking van de 
nationale beleidsmaatregelen of de operationalisering of perfectionering ervan op het terrein. De 
evaluatie en de verspreiding van de « goede praktijken » van de projecten moeten dan ook bijzondere 
aandacht krijgen.           
 
 
 
3.2. BIJDRAGEN TOT DE VERSTERKING VAN DE CAPACITEITEN VAN DE NIEUWE ACTOREN VAN DE 
LANDBOUWONTWIKKELING  
 
(96) De civiele maatschappij (landbouworganisaties, boeren, NGO’s, …) en de privé-sector spelen 
een steeds belangrijker rol in de plattelandsontwikkeling. Het betrekken van al die “nieuwe” lokale 
actoren is van cruciaal belang in de algemene context van de economische liberalisering. Die heeft 
vaak tot gevolg gehad dat de centrale Staat zich opnieuw is gaan concentreren op zijn kerntaken, en 
heeft in sommige landen zelfs geleid tot de ontmanteling van de overheidsdiensten. De Staat moet 
voortaan een essentiële faciliterende rol vervullen om de goede werking van de markt te waarborgen 
(politiek kader, diensten ter ondersteuning van de privé-sector, onderzoek & ontwikkeling, bouw van 
infrastructuur, …), en ook een regulerende rol (wetgeving, kwaliteitscontrole, …). Een evenwichtige 
verdeling van de taken van de overheids- en de privé-sector (landbouworganisaties, NGO’s, …) en 
een goede samenwerking/synergie tussen beide sectoren is van cruciaal belang voor de ontwikkeling 
van de landbouw.  
 
(97) Om deze nieuwe actoren te helpen hun rollen te vervullen en een aantal taken op zich te nemen 
die voordien in handen van de Staat waren, moeten er maatregelen genomen worden om hun 
capaciteiten te versterken, zowel technisch, organisatorisch als qua beheer.   
 
 
 De technische capaciteiten van de landbouwers versterken:  

 
(98) De landbouwers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Vandaar dat het 
noodzakelijk is om de toegang van de landbouwers tot diensten - met name opleiding en vulgarisatie - 
te verbeteren, om ze te helpen de technische vaardigheden en economische kennis te verwerven 
waarmee ze hun bedrijf kunnen beheren als een micro-onderneming.  

 
 
 De producentengroeperingen versterken:       

 
(99) De organisaties van plattelandsproducenten spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
organisatie van de rurale wereld. Ze vervullen namelijk cruciale functies in de 
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landbouwproductieketens: bevoorrading van de inputs, verwerking en commercialisering van de 
landbouwproducten, spaar- en kredietformules, … De producenten groeperen zich in die organisaties 
om de ketens beter te doen werken door de collectieve problemen aan te pakken en schaalvoordelen te 
verwerven. Naast die economische functies vertegenwoordigen ze de landbouwsector en spelen ze een 
essentiële rol als onderhandelaars, zodat er bij de uitwerking van het landbouwbeleid rekening 
gehouden wordt met de standpunten en belangen van de producenten. Deze organisaties vervullen dan 
ook een beslissende rol bij de organisatie van de landbouwsector, het verdedigen van de belangen van 
de kleine boeren en de verhoging van hun inkomsten17.    

o De opkomst van plattelands- en boerenorganisaties, … ondersteunen. De ontwikkeling 
van de producentengroeperingen moet twee doelstellingen hebben: 1) hun professionele 
doeltreffendheid (economische en sociale functie) versterken, om bij te dragen tot de 
verbetering van de dienstverlening aan de boeren, 2) hun politieke representativiteit verhogen, 
zodat ze kunnen deelnemen aan de besluitvormingsprocessen.  

Er is evenwel een goed inzicht vereist in de organisatiedynamiek van de rurale wereld om 
organisaties te ondersteunen die het resultaat zijn van lokale initiatieven en onafhankelijk zijn 
qua organisatie en besluitvorming, in plaats van de oprichting van nieuwe organisaties te 
stimuleren. Er kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden om die organisaties te 
ondersteunen: opleidingen voor producenten en verantwoordelijken van groeperingen, 
uitwisseling van ervaring tussen organisaties, technische en juridische bijstand, …  

o De duurzaamheid van de activiteiten van de plattelandsorganisaties bevorderen, door die 
organisaties te integreren in het economische weefsel (de landbouworganisaties moeten 
volwaardige economische actoren zijn) en hun activiteiten rendabel te maken (door de 
gebruikers te responsabiliseren, aangepaste financieringsschema’s uit te werken, …).  

 
 
 De capaciteiten van de andere actoren van landbouwontwikkeling versterken:  

 
(100) Ook andere actoren spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van de landbouw- en 
plattelandssector: de verenigings- en gemeenschapsstructuren die betrokken zijn bij het beheer van 
gemeenschapsgoederen en de planning van de plattelandsontwikkeling, de NGO’s, die een 
doeltreffende ondersteuningsstructuur kunnen vormen voor de landbouwers en landbouworganisaties 
inzake opleiding en vulgarisatie, de gedecentraliseerde besturen die verantwoordelijk zijn voor 
ruimtelijke ordening en grondbeheer, de privé-sector, …. De human resources moeten gevaloriseerd 
en versterkt worden (capacity building), om die talrijke instanties uit te bouwen die onmisbaar zijn 
voor de goede werking van de landbouwsector, en dat op alle bevoegdheidsniveaus. Dit kan zich, 
afhankelijk van de gesprekspartner en de context, vertalen in een versterking van de technische 
capaciteiten (opleidingen, …), organisatorische capaciteiten (technische en juridische bijstand, 
samenstelling van dossiers, …) en beheerscapaciteiten, maar ook door die organisaties betere toegang 
te bieden tot krediet, informatie, … Ten slotte is het ook belangrijk om de synergie tussen die 
organisaties en de Staat te bevorderen (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat die organisaties beter 
hun eisen kunnen formuleren aan de overheidssector). 

 
 
 
3.3. DE TOEGANG TOT DE PRODUCTIEFACTOREN, DIENSTEN EN MARKTEN VERBETEREN  
 
(101) Een betere toegang tot en controle over de productiemiddelen voor de arme bevolking in het 
algemeen en de landbouwsector in het bijzonder is noodzakelijk om de leefomstandigheden van die 
bevolking te verbeteren. Ongelijke kansen en gebrek aan toegang tot de productiemiddelen zijn zowel 
gevolg als oorzaak van de armoede: doordat die bevolking afhankelijk is van parameters waarop ze 
geen greep heeft, is ze niet in staat om zelf rendabel te produceren en op die manier een behoorlijk 
inkomen te verwerven. Daardoor worden de kleine landbouwers geconfronteerd met een lage 
                                                 
17 Referentiewerk: Witboek “Les appuis français à l’organisation du monde rural en Afrique”, coopération 
française, 1999 
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productiviteit, een ontoereikende productie-infrastructuur, ondoeltreffende markten voor hun 
landbouwproducten, …                 
 
(102) Vandaar dat de kleine boeren een betere toegang moeten krijgen tot de hulpbronnen waarvan de 
landbouwproductie afhankelijk is, met name de productiefactoren (toegang tot land, water, kapitaal, 
…), de diensten en de markt. Een beveiligde en duurzame toegang tot die productiefactoren is des te 
belangrijker in de huidige context van mondialisering en liberalisering van de markten, waardoor de 
kleine boeren af te rekenen krijgen met steeds concurrerender markten.  
 
(103) Het komt erop aan de toegang tot diensten, inputs en productiefactoren te vergemakkelijken en 
tegelijk te vermijden dat de boeren te afhankelijk worden van factoren of geïmporteerde inputs. 
Vandaar dat productiesystemen die gebaseerd zijn op ter plaatse beschikbare productiemiddelen 
voorrang moeten krijgen.  
 
(104) Een duurzame landbouwontwikkeling is afhankelijk van de wisselwerking tussen een reeks 
factoren (zie boven). De programma’s of projecten voor landbouwontwikkeling moeten dan ook een 
geïntegreerde aanpak hanteren. Daarbij moeten ze een aantal complementaire en onderling 
afhankelijke acties uitwerken inzake toegang tot diensten, productiefactoren en de markt, en tegelijk 
de capaciteiten versterken (zie strategische as 2). Die aanpak moet afgestemd zijn op de vastgestelde 
prioritaire behoeften en de specifieke belangen van de diverse groepen die actief zijn in de sector, en 
aansluiten bij het sectorale beleid van het land of de regio in kwestie.  
 
(105) Toegang tot diensten omvat toegang tot landbouwvulgarisatie en tot de nieuwe technologieën 
via landbouwonderzoek. Toegang tot de productiefactoren omvat toegang tot land, kapitaal, 
plattelandsinfrastructuur en water, en tot de specifieke factoren met betrekking tot teelten 
(bescherming van gewassen, bodembehoud, …), veeteelt, bosbouw en visvangst. Toegang tot de 
markt ten slotte omvat de commercialisering na de oogst en de toegang tot landbouwinputs.  
 
(106) De bijdrage van die verschillende actiedomeinen tot landbouwontwikkeling, een overzicht van 
de beste praktijken en de huidige opvattingen over de toepassing ervan worden besproken in het 
hoofdstuk “actiedomeinen”. De beschrijving ervan moet een leidraad bieden voor het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van de Belgische interventies in die verschillende actiedomeinen.  
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4. BASISPRINCIPES  
 
 
(107) De ervaring uit het verleden (zie § “Lessen uit het verleden”) heeft geleerd dat, om de 
duurzaamheid van de interventies te waarborgen, men zich bij de tenuitvoerlegging van een 
interventie in de landbouwsector niet mag beperken tot de uitbouw van het eigenlijke productieluik, 
maar rekening moet houden met de talrijke dimensies van ontwikkeling:  
  
• economische ontwikkeling (verhoging van het inkomen van de landbouw(st)ers),  
• institutionele ontwikkeling (verhoging van de doeltreffendheid en de kwaliteit van de 

administratie en de andere dienstverlenende structuren, …),  
• sociale en culturele ontwikkeling (toe-eigening van het ontwikkelingsproces, gelijkheid 

man/vrouw),  
• milieuontwikkeling (duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen).  
 
(108) België wil waarborgen dat er rekening wordt gehouden met al die facetten van ontwikkeling. 
Daarom voert het een strategie waarbij het de projecten of programma’s voor landbouwontwikkeling 
baseert op 4 basisprincipes.  

1. De toe-eigening van het ontwikkelingsproces waarborgen via een participatieve aanpak;  

2. Een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen waarborgen;  

3. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen;  

4. Duurzame tenuitvoerleggingsprocedures hanteren (doeltreffende financieringswijzen, …).  
 
(109) De concrete implicaties van deze basisprincipes in het kader van programma’s of projecten voor 
landbouwontwikkeling worden hieronder behandeld.  
 
 
4.1. PARTICIPATIEVE AANPAK  
 
(110) Een participatieve aanpak houdt in dat de lokale bevolking actief meewerkt aan het door de 
Belgische samenwerking ondersteunde ontwikkelingsproces, op alle niveaus waarop beslissingen 
repercussies hebben op het leven van de bevolking. Met andere woorden: niet alleen op project-
/programmaniveau, maar ook bij het uitwerken van het samenwerkingsbeleid. Participatie heeft een 
belangrijke sociale en politieke dimensie; ze kent de begunstigden en de lokale gemeenschappen het 
fundamentele recht toe om betrokken te worden bij de beslissingen die hun toekomst beïnvloeden. 
 
(111) Op het niveau van de uitwerking van het samenwerkingsbeleid heeft de participatie van de 
lokale bevolking, die op dat niveau vertegenwoordigd wordt door rurale volksorganisaties (rurale en 
landbouwcoöperaties, landbouwsyndicaten, verenigingen van boeren en plattelandsvrouwen, …), tot 
doel ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsbeleid en de prioriteiten van de bevolking op elkaar 
afgestemd zijn18. 
 
(112) Op project-/programmaniveau moet participatieve ontwikkeling waarborgen dat de 
ontwikkelingsactiviteiten tegemoetkomen aan de behoeften en de prioriteiten van de begunstigden en 
dat de interventie op een voor hen doorzichtige manier gebeurt, zodat ze zich de interventies van het 
project toe-eigenen en ze kunnen controleren. Dat komt de aanpak, de motivatie en uiteindelijk de 

                                                 
18 Het akkoord van Cotonou (nieuw partnerschapsakkoord ACS-EU dat in juni 2000 ondertekend werd in 
Cotonou) gaat daarin zeer ver en beschouwt de niet-staatsactoren als volwaardige samenwerkingspartners. Het 
akkoord betrekt hen immers niet alleen bij de tenuitvoerlegging van projecten, maar ook bij de politieke dialoog 
en de formulering van de samenwerkingsstrategieën en -prioriteiten in het kader van dit akkoord. 
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duurzaamheid van de interventie ten goede. Bovendien waarborgt een hoge mate van toe-eigening 
door de begunstigden de culturele en technische keuzes van de interventies van het project.  
Verder moeten de projecten voor landbouwontwikkeling ervoor zorgen dat de participatie van de 
lokale gemeenschappen verder gaat dan het raadgevende aspect en dat er een echt partnerschap op 
gang komt tussen het team van het P&P en de lokale actoren, waarbij de beslissingsmacht, de 
tenuitvoerlegging en het beheer van de financieringen geleidelijk aan gedeeld worden. 
 
 
Basisprincipes 
 
(113) Bij het uitwerken van de samenwerkingsprioriteiten en -programma’s (opstellen van de 
landenstrategienota’s, voorprogrammeringsmissies, …) de participatie waarborgen van de civiele 
maatschappij in het algemeen en van de landbouworganisaties in het bijzonder, als 
vertegenwoordigers van de begunstigden, en die organisaties ondersteunen bij het vervullen van die 
rol (opleiding, capacity building, hulpmiddelen, …). Daarbij moeten inspanningen worden geleverd 
om tot een evenwichtige participatie te komen tussen mannen en vrouwen. 
 
(114) Op project- en/of programmaniveau: de participatie van de lokale bevolking systematisch 
integreren in alle stadia van de projectcyclus, van de identificatie tot de tenuitvoerlegging en de 
follow-up/evaluatie van de projecten voor landbouwontwikkeling. Alle betrokken partijen moeten 
kunnen participeren, en er moet in het bijzonder aandacht besteed worden aan een gelijke participatie 
van mannen en vrouwen (zie basisprincipe 4). Er werden tal van participatiemethoden uitgewerkt, en 
de procedures en instrumenten moeten gekozen worden op basis van de vereisten van een specifieke 
situatie. Participatie is een continu proces dat het mogelijk moet maken het project niet alleen te 
plannen, maar het vooral ook te sturen door permanent de impact ervan na te gaan. 
 
(115) De projecten of programma’s moeten een aanpak volgen waarbij de lokale actoren betrokken 
worden bij de interventie en ze zich toe-eigenen. De beheersing van de interventie door de (openbare 
en privé-)instellingen moet de leidraad vormen van elke interventie.  
 
 
4.2. DUURZAAM BEHEER VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN  
 
(116) De verhoging van het inkomen van de arme, kleine boeren is noodzakelijk om deze 
bevolkingsgroep uit de armoede te halen (zie boven). Vandaar dat de uitdaging van duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen (water, grond, bossen, …) erin bestaat het inkomen uit landbouw te 
verhogen en tegelijk een behoorlijk voedingsniveau te waarborgen binnen de landbouwbedrijven 
zonder schade toe te brengen aan het milieu.  
 
(117) De notie duurzame landbouwpraktijken en vandaar ook duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen mag niet alleen begrepen worden in ecologische zin, maar moet ook rekening houden 
met de technische, economische, sociale en culturele dimensie. Zo is een landbouwsysteem alleen 
duurzaam als het beantwoordt aan de sociale, economische (het moet financieel rendabel zijn) en 
milieucriteria. De bevordering van een landbouw met lage input als eenheidsmodel voor de 
ontwikkelingslanden is irrealistisch, aangezien ze geen rekening houdt met de economische realiteit 
en met voedselzekerheid. Vandaar dat de Belgische samenwerking een duurzame intensivering van de 
bestaande productiesystemen wil bevorderen. Ze wil daarmee twee uitdagingen aangaan: de armoede 
bestrijden en het milieu beschermen. Tegelijk ziet ze het belang in van de economisch leefbare 
landbouwsystemen die slechts weinig inputs gebruiken die afkomstig zijn van de alternatieve 
handelsketens, waardoor de kleine boeren een billijke vergoeding kunnen krijgen voor hun werk (fair 
trade, biologische landbouw). 
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Basisprincipes        
 
(118) Systematisch het milieurisico van de geplande operaties/programma’s evalueren (weerslag op 
de biodiversiteit, het water, de bodem, de bossen, uitstoten van broeikasgassen), en bij hoog risico een 
milieueffectenrapport laten opstellen19. 
 
(119) Duurzame productiesystemen en systemen voor het beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen bevorderen.  
 

In gebieden met een hoog landbouwpotentieel: een duurzame intensivering bevorderen om 
de voedselzekerheid van een aangroeiende bevolking te waarborgen een duurzame 
economische groei op gang te brengen, en daarbij tegelijk de druk verminderen op de 
fragiele gebieden en kwetsbare ecosystemen (bossen, waterrijke gebieden, …). Die duurzame 
intensivering moet gebeuren door milieuzorg te integreren in alle landbouwactiviteiten, in het 
bijzonder in activiteiten die een rechtstreekse impact hebben op het milieu: irrigatie, 
bodembehoud, fytosanitaire bestrijding, veeteelt, … (zie overeenkomstige actiedomeinen).  

• Beheer van de waterrijkdommen, waterlandbouwinfrastructuur, irrigatie  
- Doeltreffender gebruik van water in de bestaande infrastructuur: organisatorische 

ondersteuning van verenigingen van gebruikers, versterking van de capaciteiten, 
invoering of versterking van de bijdragesystemen, en in sommige gevallen vernieuwing 
van de infrastructuur; stimuleren van kleine irrigatieperimeters (small scale irrigation). 

- Beheer van de ecologische gevolgen van irrigatie: maatregelen tegen verzilting (drainage, 
waterbeheer, …) en tegen de verspreiding van ziekten die veroorzaakt worden door water 
(malaria, bilharziasis, …).  

- Geïntegreerd beheer van de waterrijkdommen in de stroombekkens om de 
waterbevoorrading veilig te stellen, billijke waterbedeling aan de verschillende 
gebruikers, beheersing van concurrentie- en conflictsituaties, verhoging van de globale 
doeltreffendheid.                

- Beheer van de stroombekkens.  

• Beheer van de vruchtbaarheid van de bodem.  
- Verbeterd beheer van organische stoffen: groenbemesting, compostering, dierlijke mest, 

gecombineerd gebruik van minerale en organische meststoffen, … Erosiebestrijdende 
maatregelen (bodembedekkers, …).  

• Sterkere integratie van landbouw, veeteelt en bosbouw.                 

• Fytosanitaire bestrijding: promotie van geïntegreerde systemen (“ntegrated pest 
management” en van een verantwoord gebruik van pesticiden, promotie van het gebruik van 
biologisch afbreekbare pesticiden die zich niet opstapelen in het milieu, informatie over 
voorzorgsmaatregelen, versterking van de capaciteiten op het vlak van fytosanitaire 
bestrijding, steun bij de tenuitvoerlegging van de internationale reglementen en 
overeenkomsten inzake fytosanitaire producten; inzake de strijd tegen veldsprinkhanen: 
voorrang aan preventie en snelle waarschuwingssystemen (“arly warning systems”.  

 
In gebieden met laag landbouwpotentieel, gebieden met heel weinig mogelijkheden en 
ecologisch kwetsbare gebieden: de bescherming van de landbouwsystemen promoten om de 
voedselzekerheid te waarborgen en tegelijk de ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen.  

• Erosiebestrijdende maatregelen (bodembedekkers, mulch, anti-erosiedijkjes, takkenbossen, 
groene heggen, minimum zwingelen, …). 

• Promotie van de grondbeheersystemen (heuvelgebonden aanpak, beheer van de 
stroombekkens).          

                                                 
19 Zie strategienota “Milieu”.             
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• Promotie van de boom in de landbouwsystemen; promotie van agrobosbouw en van systemen 
ter vervanging van wissellandbouw (slash and burn).  

• Integratie van veeteelt en landbouw.          
• Herstel en beter beheer van woeste weidegronden.  
• Preventie en bestrijding van broussevuren.       
• Promotie van regenwateropvang- en afvloeiingssystemen (water harvesting). 
• Programma’s organiseren voor het behoud of het herstel van de beschadigde ecosystemen in 

de zwaarst getroffen en/of kwetsbaarste gebieden (aride gronden, bergachtige gebieden, …).  
 
(120) Billijke toegang tot land en hulpbronnen          

• Bescherming van het landbouwareaal en ondersteuning van rechten die een billijke en veilige 
toegang tot de natuurlijke hulpbronnen waarborgen.  

• Promotie van systemen voor het gemeenschappelijke beheer van die natuurlijke hulpbronnen.  
 
(121) Toegang tot verbeterde variëteiten en behoud van de agrobiodiversiteit  

• Ondersteuning van initiatieven voor het behoud van de agrobiodiversiteit (in of ex-situ) en de 
verspreiding van traditionele variëteiten.  

• Promotie van verbeterde variëteiten.  
• Promotie van systemen die verschillende variëteiten (en bulk varieties?) combineren en van 

systemen voor teeltrotatie.  
• Strikte toepassing van het voorzorgsprincipe inzake bioveiligheid en GGO’s.   

 
 
 
4.3. GELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN VROUWEN    
 
(122) In de meeste ontwikkelingslanden spelen de vrouwen een kapitale rol in de 
overlevingsstrategieën en de economie van de arme plattelandsgezinnen. De vrouwen zijn vaak de 
belangrijkste waarborg voor het levensonderhoud - en in het bijzonder de voedselzekerheid - van het 
gezin. Ze vormen het grootste deel van de arbeidskrachten in de landbouw en dragen aanzienlijk bij 
tot de productie van voedingsgewassen en de verwerking en commercialisatie van levensmiddelen. De 
vrouwen zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, via hun dagelijkse 
productie- en reproductietaken (brandstof-, water- en voedselbevoorrading voor de consumptie van 
het gezin en voor de verkoop). Zo vertegenwoordigt de productie uit vrouwenarbeid in Afrika 80 tot 
90 % van de voedselconsumptie van de gezinnen. Vrouwen leveren ongeveer 60 % van de voor de 
landbouwproductie vereiste arbeid en zamelen al het water en het stookhout in.  
 
(123) Een duurzame impact op armoede en voedselonzekerheid is alleen mogelijk als de vrouwen hun 
capaciteiten kunnen ontplooien. Ze moeten daarvoor toegang kunnen hebben tot de productiefactoren, 
hulpbronnen, diensten, knowhow, technologieën, markten en beslissingsmacht. Meer gelijkheid tussen 
de geslachten betekent dat vrouwen hun sociaal-economisch potentieel kunnen ontwikkelen ten 
voordele van het gezin, de gemeenschap en hun land.  
 
(124) Door het actieprogramma goed te keuren van de vierde Wereldconferentie van de Verenigde 
Naties over de vrouw, die in 1995 plaatshad in Peking, heeft België zich ertoe verbonden de man-
vrouwproblematiek te integreren in alle beleidsuitwerkings- en planningsprocessen20. Paragraaf 35 
van de Verklaring van Peking bepaalt dat het noodzakelijk is “de toegang van vrouwen tot de 
economische hulpbronnen te waarborgen, en met name tot grond, krediet, wetenschap en techniek, 
beroepsopleiding, informatie, communicatie en markten, als middel om de positie van vrouwen en 
jonge meisjes te verbeteren en hun handelingsmacht te versterken, onder meer door hun de kans te 
bieden om dankzij de internationale samenwerking van die hulpbronnen te profiteren.” 
 

                                                 
20 Zie strategienota “Gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen”.                
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(125) In die geest zal België ervoor ijveren om de volgende principes toe te passen, om de gelijkheid 
man-vrouw als doelstelling te integreren in alle interventies voor landbouwontwikkeling. 
 
 
Basisprincipes         
 
(126) De verschillen tussen de geslachten integreren in de ontwikkelingsinterventies:     

Een vergelijkende analyse uitvoeren van de geslachten (“gender assessment studies”) om de 
interventiedomeinen te bepalen, en de resultaten ervan integreren in de planning van de projecten 
en programma’s. Het is daarbij belangrijk de domeinen te identificeren waarin de interventies 
kunnen tegemoetkomen aan de praktische en strategische behoeften van vrouwen, om de 
ongelijkheden te bestrijden bij de arbeidsverdeling en bij de toegang tot en de controle over de 
productiemiddelen.  
 
De gelijkheid tussen de geslachten integreren in de follow-up en de impact van de projecten door 
tegelijk kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren te definiëren, gedifferentieerd per geslacht.  

 
(127) De participatie van vrouwen aan het besluitvormingsproces waarborgen      

De participatie van vrouwen waarborgen aan de debatten en de besluitvorming over de strategieën 
voor landbouwontwikkeling en aan het proces dat tot de definitie en de uitvoering van de 
ontwikkelingsprogramma’s of -projecten leidt. Daarnaast moeten ze ook kunnen participeren aan 
de follow-up en de evaluatie door de begunstigden. Om ervoor te zorgen dat vrouwen met gelijke 
kansen kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces, is het belangrijk de hinderpalen op te 
sporen die hun participatie op alle niveaus in de weg staan en die hinderpalen uit de weg te ruimen 
door geschikte strategieën en de toewijzing van de noodzakelijke hulpbronnen (met name door de 
gemeenschapsorganisaties te versterken, hun opleiding te geven in leiderschap, rekening te 
houden met hun tijdsbesteding enz.).  

 
(128) De toegang van vrouwen tot en de controle over de productiemiddelen verbeteren: 

Een beperkte toegang van vrouwen tot de productiemiddelen en tot de controle erover kan het 
vermogen van mannen en vrouwen om bij te dragen tot de landbouwproductie en tot de 
inkomsten, sterk beïnvloeden. Die productiemiddelen kunnen de volgende aspecten omvatten: 
grond, bossen, water, uitrusting, technologieën, opleidingen, krediet, tewerkstelling enz. Als er 
bijvoorbeeld een nieuwe technologie geïntroduceerd wordt, is het belangrijk de impact ervan na te 
gaan op de taken van mannen en vrouwen, en te bepalen wie er toegang zal hebben tot en controle 
zal hebben over de gegenereerde inkomsten. In het algemeen is het belangrijk de veranderingen te 
stimuleren (…) die ertoe bijdragen dat vrouwen gelijke toegang hebben tot de productiemiddelen, 
tot de controle erover en tot de winsten.  

 
(129) Het wettelijke statuut van vrouwen in rurale samenlevingen verbeteren: 

De partnerregeringen in het kader van politieke onderhandelingen aanmoedigen om de nationale 
wetgeving en de uitvoeringsmechanismen te wijzigen, om op die manier de internationale regels 
toe te passen inzake de fundamentele vrouwenrechten en te strijden tegen elke vorm van 
vrouwendiscriminatie. 

 
 
 
4.4. TOEPASSING VAN DOELMATIGE TENUITVOERLEGGINGSPROCEDURES   
 
(130) Heel wat initiatieven (DAC, …) hebben zich gebogen over het probleem van de doelmatigheid 
van de procedures voor de tenuitvoerlegging van projecten of programma’s, een noodzakelijke 
voorwaarde voor doeltreffende en duurzame interventies. In dit hoofdstuk worden sommige van die 
procedures belicht die als bijzonder relevant worden beschouwd in het kader van de interventies voor 
landbouwontwikkeling.  
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De strategie voor het overdragen van verantwoordelijkheden maakt wezenlijk deel uit van de 
uitvoeringsstrategie 
 
(131) De participatieve aanpak, het partnerschap en de versterking van de capaciteiten van de nieuwe 
actoren zijn essentiële punten om de toe-eigening van de ontwikkelingsactiviteiten door de lokale 
privé- en overheidsinstellingen te waarborgen en de overname van de activiteiten na de interventie 
mogelijk te maken.  
 
(132) De projecten/programma’s moeten echter verder gaan dan de integratie van die fundamentele 
punten en hun strategie voor het overdragen van verantwoordelijkheden integreren in de 
uitvoeringsstrategie. Dat impliceert andere methoden, met name:  
 
 De projecten of programma’s verankeren in de bestaande structuren (gemeenten, 

gedecentraliseerde technische ministeries, …): die integratie in de bestaande structuren is 
fundamenteel om een duurzaam beheer van de interventie mogelijk te maken.  

 
 De technische assistenten spelen een ondersteunende en adviserende rol. De technisch 

assistent moet de implementatiepartners helpen bij hun taken in plaats van hun rol over te nemen. 
Het zijn namelijk de partners die de interventie coördineren.  

 
 Er worden mechanismen gewaarborgd voor het voortzetten van de interventie (toewijzing van 

personeel en financiële mechanismen voor het inzamelen van fondsen die specifiek bestemd zijn 
voor het beheer of toch minstens voor de handhaving van de interventie).  

 
 
Kostendeling         
 
(133) Zowel kostendeling als de deelname van de begunstigden aan het project versterkt het gevoel 
van betrokkenheid bij de projecten en dus de leefbaarheidskansen ervan. Financieringen die 
uitsluitend afkomstig zijn van externe bijdragen leiden immers niet tot dezelfde zin voor 
verantwoordelijkheid, organisatie en beheer als financieringen die afkomstig zijn van een gedeelde 
bijdrage, met een nationale of lokale financiering. Kostendeling heeft ook een weerslag op de controle 
over de activiteiten: doordat de begunstigden een deel van de kosten van de middelen op zich nemen, 
zullen ze hoogstwaarschijnlijk meer controle willen uitoefenen op het ontwerp en de tenuitvoerlegging 
van de projecten.  
 
(134) Die bijdrage komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de tenuitvoerlegging van een project: de 
promotor van het project levert dan het materiaal en de knowhow, terwijl de dorpsbewoners 
arbeidskrachten of een financiële bijdrage leveren.  
 

(135) Vandaar dat bij alle soorten investeringen die worden gedaan in het kader van projecten 
of programma’s moet worden onderhandeld over een nationale en lokale bijdrage. Daarbij moet 
van bij het begin onderhandeld worden over de kostendelingsvoorwaarden. Die voorwaarden 
moeten gedurende het hele project bindend zijn en bepaald worden naar verhouding van de 
middelen die elke partij kan aanbrengen. Deze bijdrage kan financieel zijn of in 
arbeidskrachten.  

 
 
Beperking van rechtstreekse giften van economische inputs 
 
(136) De investeringsbenaderingen die ontwikkeld worden in het kader van projecten voor 
landbouwontwikkeling moeten systematisch vermijden dat er rechtstreeks giften worden toegekend 
aan plattelandsgezinnen voor inkomstengenererende activiteiten (bv.: distributie van inputs zoals 
pesticiden, diergeneeskundige producten, productiebomen, …). Die giften, en in het bijzonder 
rechtstreekse en gerichte giften, worden beschouwd als financieel niet-duurzaam en meestal 
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ondoeltreffend (deze gerichte subsidies, die perverse effecten kunnen hebben, mogen niet verward 
worden met nationale subsidies).  
De strategie moet gebaseerd worden op langetermijnontwikkeling en gericht zijn op de markt. Daarbij 
moet ernaar gestreefd worden de programma’s voor landbouwontwikkeling af te stemmen op 
programma’s voor de microfinanciering van productie-/inkomstengenererende activiteiten die op touw 
gezet worden door kleine landbouwbedrijven of producentengroeperingen.  
 

(137) In het kader van projecten of programma’s het gebruik van giften of subsidies vermijden 
die rechtstreeks toegekend worden aan plattelandsgezinnen. Alleen beperkte subsidies voor 
kleinschalige experimenten komen in aanmerking. Een andere uitzondering heeft betrekking op 
langetermijnacties zonder onmiddellijk rendement - bv. de strijd tegen erosie, behoud van de 
stroombekkens, herbebossing, … - waarbij de subsidiëring van een relatief aanzienlijk deel van 
de kosten gerechtvaardigd kan zijn.  

 
 
Het opzetten van geïntegreerde multisectorale projecten koppelen aan het bestaan van een ad 
hoc-administratie 
 
(138) Gezien de problemen met de duurzaamheid van de beheerseenheden van multisectorale 
projecten die niet passen binnen de bestaande structuren (zie § Lessen uit het verleden), is één van de 
belangrijke criteria bij de beslissing om al dan niet een multisectoraal project te ontwikkelen, het 
bestaan van lokale institutionele structuren die gedecentraliseerd zijn of niet bevoegd zijn om een 
dergelijke benadering toe te passen (zo bestaat er in sommige landen een gedecentraliseerd ministerie 
van plattelandsontwikkeling). Wanneer een dergelijk institutioneel kader ontbreekt, brengt de uitbouw 
van een parallelle projectstructuur de duurzaamheid van het project in het gedrang. In dat geval geeft 
de Belgische strategie de voorkeur aan het alternatief, om deze problemen te vermijden. Dat 
alternatief houdt in dat er verschillende projecten worden opgestart in eenzelfde sector - landbouw, 
gezondheid, onderwijs - binnen eenzelfde doelgebied, of dat men zijn activiteiten binnen een beperkt 
domein coördineert met die van andere donoren die in andere, complementaire domeinen werken. 
 
 

31 



Strategienota landbouw en voedselzekerheid, mei 2002 

 
5. ACTIEDOMEINEN        
 
 
(139) Dit hoofdstuk belicht de relevantie van de diverse actiedomeinen die bijdragen tot een betere 
toegang tot de productiefactoren, diensten en markten, en bevat ook een samenvatting van de beste 
praktijken en de huidige opvattingen over de tenuitvoerlegging van deze actiedomeinen. Deze 
beschrijving dient als leidraad voor het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de Belgische interventies 
in de verschillende actiedomeinen.  
  
(140) We moeten hierbij opmerken dat de actiedomeinen die bijdragen tot landbouwontwikkeling 
vaak van elkaar afhankelijk zijn en elkaar overlappen. De opsplitsing in verschillende actiedomeinen 
is dan ook onvermijdelijk ietwat arbitrair. 
  
 
5.1. TOEGANG TOT DIENSTEN  
 
 
5.1.1. AGRONOMISCH ONDERZOEK  
 
Actieprincipes        
 
(141) Landbouwonderzoek speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van productiesystemen, 
technieken en planten- en dierenvariëteiten en -rassen, en maakt het op die manier mogelijk de 
productiviteit te verhogen, de productie te diversifiëren en de kwaliteit ervan te verbeteren, en tegelijk 
een doeltreffender en duurzamer beheer van de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te 
waarborgen.  
 
(142) Het door de privé-sector gefinancierde onderzoek spitst zich sterk toe op de 
landbouwproblemen en -speculaties van de ontwikkelde landen of op domeinen met een vruchtbaar 
marktpotentieel. Daardoor worden heel wat contexten die specifiek zijn voor de ontwikkelingslanden 
verwaarloosd. Overheidsgeld is dan ook noodzakelijk om onderzoek te financieren naar de behoeften 
van de kleine landbouwers in het Zuiden, “vergeten” teelten en rassen (“orphan crops”) en gebieden 
met laag potentieel, en om het behoud van de agrobiodiversiteit te waarborgen. Het is essentieel dat de 
grote hoeveelheid lokale rassen en variëteiten in overheidshanden blijft. Toegepast agronomisch 
onderzoek in de ontwikkelingslanden is dan ook een pijler van ontwikkelingshulp.  
 
(143) Het publieke landbouwonderzoek wordt gevoerd op verschillende fronten: de universiteiten, het 
systeem voor nationaal landbouwonderzoek (NARS), de regionale onderzoeksinstellingen, de 16 
internationale centra voor landbouwonderzoek, die gecoördineerd worden in het kader van de 
Adviesgroep voor Internationaal Landbouwonderzoek (CGIAR), en de geavanceerde 
onderzoeksorganisaties.  
 
(144) De onderzoeksstrategie van België past binnen het Europese kader, dat de steun aan het 
onderzoek van de lidstaten coördineert en een Europese strategie heeft ontwikkeld voor agronomisch 
onderzoek met het oog op ontwikkeling. 
 
 
Activiteiten / krachtlijnen      
 
(145) België financiert het internationale landbouwonderzoek via de CGIAR (zie kadertekst), maar 
ook via regionale en nationale onderzoeksprogramma’s (NARS). 
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(146) De Belgische Ontwikkelingssamenwerking besteedt elk jaar +- 6  miljoen EUR aan de 
financiering van onderzoeksprogramma’s van de CGIAR.  
Begin 2001 werd een Nationaal Forum opgericht voor Internationaal Landbouwonderzoek met het 
oog op Ontwikkeling, om de dialoog en het overleg tussen de verschillende protagonisten te 
bevorderen inzake internationaal onderzoek. Dit forum bestaat uit vertegenwoordigers van de 
universiteiten en onderzoekscentra, NGO’s en boerenorganisaties. Het zal meewerken aan strategieën 
voor de financiering van landbouwonderzoek met het oog op ontwikkeling. 
 
Dit proces past binnen het ruimere kader van het Europese forum en van het wereldforum voor 
landbouwkundig onderzoek met het oog op ontwikkeling.  
 
 
(147) De nationale systemen voor agronomisch onderzoek (NARS) worden door de meeste 
regeringen beschouwd als essentiële instrumenten in hun strategie voor landbouwontwikkeling en 
voedselzekerheid. Deze centra hebben een belangrijke rol te spelen bij de aanpassing en de benutting 
van de resultaten van de regionale en internationale onderzoekscentra in functie van de plaatselijke 
omstandigheden en bij het behoud van de genenpool. Vandaar dat België deze centra zal blijven 
steunen door bepaalde programma’s mee te financieren of door via bilaterale akkoorden de 
onderzoekscapaciteit van sommige van deze centra te verbeteren, zowel qua opleiding en 
infrastructuur als qua wetenschappelijk materiaal of geschoold personeel. Die steun moet evenwel 
gestructureerd worden binnen een ruimer kader, rekening houdend met de regionale programma’s, om 
nutteloze overlappingen te vermijden.  
 
(148) In het algemeen moet de steun aan programma’s voor agronomisch onderzoek op alle niveaus 
(nationaal, regionaal en internationaal) gericht zijn op ontwikkeling en op de promotie van 
doeltreffende en duurzame landbouwtechnieken, met het oog op de verhoging van de 
landbouwproductiviteit, de diversificatie en verwerking van de productie, de verbetering van het 
landbouwbeleid en het beleid inzake ruimtelijke ordening, en een duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen. Dit onderzoek moet de volgende principes naleven:  
 
 Het onderzoek moet relevant zijn, m.a.w. afgestemd zijn op de prioritaire behoeften van de 

kleine landbouwers in de ontwikkelingslanden. De inspraak van de gebruikers van het onderzoek 
bij de diagnose van de problemen, de vastlegging van de prioriteiten en de evaluatie van de impact 
van de programma’s zullen worden aangemoedigd.  

 
 Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en partnerschappen tussen de (nationale, 

regionale en internationale) onderzoeksinstellingen, om het gebruik van de hulpbronnen te 
optimaliseren en de overdracht van capaciteiten te bevorderen.  

 
 Bevordering van de synergieën en partnerschappen tussen onderzoeksinstellingen, vulgarisatie-

instellingen, NGO’s en landbouworganisaties, om de kloof tussen onderzoek en vulgarisatie te 
dichten.  

 
 Het onderzoek moet bijdragen tot de ontwikkeling van geïntegreerde duurzame 

productiesystemen die aangepast zijn aan de specifieke contexten van het Zuiden.  
 
(149) De onderzoeksthema’s zullen geselecteerd worden op basis van de prioriteiten van de partners 
en de behoeften van de gebruikers. Daarbij moet meer rekening gehouden worden met de criteria voor 
ecologische duurzaamheid en met de diverse functies van de landbouw (voedselzekerheid, 
inkomstenverwerving en economische groei, bijdrage tot de werkgelegenheid en de sociale stabiliteit, 
duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen, ...). In dat verband moet er naast het behoud van de 
agrobiodiversiteit (in situ en ex situ) meer aandacht gaan naar systemen zoals de geïntegreerde 
bestrijding van teeltvernielers, organische landbouw, het behoud en het geïntegreerde beheer van de 
vruchtbaarheid van de bodem en agrobosbouw. Daarnaast mogen er geen productiesystemen en 
technieken bevorderd worden die sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde inputs.  
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Onderzoek en genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) 
 
(150) Moderne biotechnologische toepassingen en genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) zijn 
sinds enkele jaren een gevoelig punt in het landbouwonderzoek. Ook al bieden de 
transgenesetechnieken onbetwistbare perspectieven en zou het onverantwoord zijn die a priori af 
te wijzen, toch houden ze aanzienlijke risico’s in waarmee objectief en strikt rekening moet 
worden gehouden: milieurisico’s21, waar des te voorzichtiger mee moet worden omgesprongen 
omdat de meeste centra waaruit de levende soorten - waaronder de gekweekte soorten - afkomstig 
zijn, in die landen gevestigd zijn, het gebruik van GGO’s in de landbouw een verspreiding op grote 
schaal impliceert en transgene planten zich spontaan kunnen vermenigvuldigen in het milieu, zelfs 
lange tijd nadat de introductie ervan is stopgezet; landbouwrisico’s22; potentiële risico’s voor de 
menselijke gezondheid.  
Bovendien zijn de sociale en economische beperkingen waarmee de boeren in het Zuiden af te rekenen 
krijgen, vaak veel ingrijpender dan de technische beperkingen (gebrek aan middelen om meststoffen te 
kopen, geen toegang tot de markt, ...), en houdt de inpalming van de markt van de GGO’s door agro-
industriële groepen het gevaar in dat de boeren afhankelijker worden van deze grote groepen. 

 
 
Activiteiten / krachtlijnen      
 
(151) Een zeer strikte toepassing van het voorzorgsprincipe: de Belgische Samenwerking zal aan 
geen enkel programma meewerken voor de grootschalige verspreiding van transgene organismen in de 
landen van het Zuiden zolang de studie van hun impact niet duidelijk heeft aangetoond dat ze 
onschadelijk zijn voor mens en milieu. 
 
(152) De bevordering van onderzoeksprogramma’s die geleid worden door onafhankelijke 
overheidsinstellingen en de impact bestuderen van transgene organismen, via strikt gecontroleerde 
langetermijntests om de ecologische en gezondheidsimpact ervan te evalueren.    
    
(153) Versterking van de capaciteiten van de partnerlanden om de bekende en potentiële risico’s 
van transgene organismen te beheersen (tenuitvoerlegging van het protocol over bioveiligheid).  

 
 

 
5.1.2. LANDBOUWVULGARISATIE    
 
 
Actieprincipes       
 
(154) De vulgarisatiediensten vallen traditioneel onder de bevoegdheid van de overheid. In de jaren 
80 snoeiden heel wat regeringen en vooral de Afrikaanse landen in de overheidsuitgaven voor 
vulgarisatie, in het kader van de terugdringing van het overheidstekort. Een groot deel van de 
landbouwers heeft geen contact met de vulgarisatiediensten. Bovendien wordt in heel wat 
landbouwsystemen een aanzienlijk deel van de landbouwwerkzaamheden uitgevoerd door vrouwen. 

                                                 
21 Er zijn drie soorten milieurisico’s:           
• Destabilisatie van de ecosystemen door de introductie van die nieuwe variëteiten (zoals het geval was voor 

de “alien species”: geval van het konijn in Australië). 
• Overdracht van de genen naar wilde soorten (dit risico is des te groter wanneer die soorten verwant zijn – en 

dus in de oorspronkelijke zones van de gekweekte soorten).          
• Rechtstreeks effect van de producten, waarvan de synthese gecodeerd is door het (de) overgedragen gen(en) 

(geval van de Bt-toxine).  
 
22 Risico’s die verbonden zijn aan de ongecontroleerde verspreiding van resistentiegenen, aan pesticiden 
(ontstaan van “super-weeds”) of de toename van resistentieverschijnselen bij de teeltvernielers of ziektekiemen.  
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Uit onderzoeken van de FAO blijkt dat de tijd die de vulgarisators besteden aan landbouwsters, niet in 
verhouding staat tot de belangrijke rol die ze vervullen in de landbouwsector.  
 
(155) Het “training and visit” vulgarisatiesysteem dat jarenlang werd aanbevolen, wordt momenteel 
in vraag gesteld, en er werden met een zeker succes nieuwe “bottom up”-benaderingen ontwikkeld23 
(opleiding van een landbouwer die als contactpersoon fungeert en verantwoordelijk is voor de 
opleiding van een groep landbouwers, …). Er verschijnen ook nieuwe vulgarisatieactoren op het 
toneel: de privé-sector (firma’s die handelen in landbouwinputs, kopers van landbouwproducten, …), 
beroepsorganisaties (vakbonden, landbouworganisaties, …) en NGO’s. Er worden systemen 
geïnstalleerd waarbij van de gebruikers een financiële bijdrage wordt gevraagd. Die systemen bieden 
het voordeel dat de landbouwers een betere dienstverlening eisen, waardoor een grotere 
doeltreffendheid mag worden verwacht. De toegang van de armsten in dit systeem tot de 
vulgarisatiediensten blijft echter problematisch. 
 
 
Activiteiten / krachtlijnen     
 
(156) De strategie van België is gericht op het bevorderen van een landbouwvulgarisatie van hoge 
kwaliteit die kostenefficiënt is en gebaseerd is op het vrije initiatief. Dat impliceert dat de 
vulgarisators doeltreffend ondersteund worden en dat er een doeltreffende vulgarisatiemethode wordt 
gehanteerd.  
 
(157) De vulgarisatiediensten: Het verdelen van de taken tussen de 4 belangrijkste groepen actoren 
(overheid, privé-sector, professionals en NGO’s) hangt af van de nationale context. Toch moet er een 
gediversifieerd adviesaanbod worden nagestreefd, aangezien privé- of overheidsmonopolies vaak 
beperkingen inhouden. Bovendien moet een doeltreffende vulgarisatie kunnen worden aangepast aan 
de veranderingen en het heterogene karakter van de landbouwbedrijven, en gedecentraliseerde 
structuren zijn beter in staat om die soepelheid te bieden. Niet-overheidsorganisaties 
(beroepsorganisaties, NGO’s, …) zijn bijzonder doeltreffend gebleken bij het leveren van de 
vulgarisatiediensten. Initiatieven waarbij de regering deze instellingen opdrachten toevertrouwt via 
overheidsfinanciering moeten ondersteund worden. Ook vulgarisatie via de massamedia (radio, tv, …) 
moet worden overwogen, gezien de impact tegen een lage kostprijs. Bij meer commercieel gerichte 
landbouwbedrijven hebben privé-vulgarisatiediensten (leveranciers van inputs en kopers van 
producten) een zekere rol te vervullen. 
 
Vernieuwende benaderingen hebben met succes het probleem opgelost van de toegang van vrouwen 
tot vulgarisatiediensten. In sommige landen (Ghana, Cambodja en Indonesië) hebben 
vrouwenorganisaties vrouwelijke vrijwilligers gekozen om als interface op te treden tussen die 
organisaties en de vulgarisatiediensten van de regering.  
 
(158) Financiering: De vulgarisatieprogramma’s kunnen alleen leefbaar zijn als ze ook na de 
stopzetting van de externe hulp gefinancierd blijven worden.  
Pogingen tot cofinanciering van de vulgarisatiediensten kunnen gerechtvaardigd zijn en ondersteund 
worden, op voorwaarde dat er mechanismen zijn die de armste boeren er toegang toe geven.  
 
(159) Methode: Bevordering van een vulgariserende aanpak:   
   

• die gebaseerd is op participatieve vulgarisatiemethoden, inclusief de participatie van de 
plattelandsbewoners, vooral dan vrouwen, aan de planning (uitwerking van de strategieën en 
technische inhoud), de tenuitvoerlegging en de evaluatie van de vulgarisatieprogramma’s. 
Actieve landbouworganisaties oprichten om een doeltreffende participatie te waarborgen en 

                                                 
23  Referentiedocument : “Note de cadrage conjointe sur la vulgarisation agricole” (“Gezamenlijke kadernota 
over landbouwvulgarisatie”), groep van Neuchâtel, een informele denkgroep over de methoden en middelen ter 
ondersteuning van de maatregelen voor landbouwvulgarisatie. De groep bestaat uit agentschappen voor 
bilaterale en multilaterale samenwerking (Frankrijk, Duitsland, ...).  
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de vulgarisatiekosten te drukken. Landbouwdemonstraties aanmoedigen: technieken 
toepassen voor vulgarisatie binnen het dorp en van boer tot boer, om te profiteren van de 
bestaande plaatselijke knowhow en van het feit dat de boeren de nieuwe ideeën overnemen 
die ze anderen in de praktijk zien brengen. 

 
• Met het oog op capacity building: de landbouwer moet de technische knowhow en de 

economische kennis verwerven om zijn bedrijf te beheren en ad hoc-keuzen te maken in 
plaats van zich vooraf bepaalde technologieën te laten opdringen. Hij moet ook informatie 
krijgen over zijn economische omgeving: marktopportuniteiten, kredietfaciliteiten, … De 
opleiding van de vulgarisators is dan ook belangrijk: ze moeten niet alleen een stevige 
technische knowhow in huis hebben, maar ook een volledige kijk hebben op de exploitatie en 
over communicatievaardigheden beschikken.       

 
 
 
5.2. TOEGANG TOT DE PRODUCTIEFACTOREN  
 
 
5.2.1. TOEGANG TOT LAND  
 
Actieprincipes       
 
(160) De voorbije jaren is de problematiek van de landbouwhervorming in de 
ontwikkelingsprogramma’s opnieuw opgedoken, na een periode waarin de meeste geldschieters 
ontgoocheld raakten. De “landbouwhervorming” omvat programma’s en processen die vrij sterk 
verschillen. Ze kunnen gaan van de herverdeling van land ten gunste van de landlozen en de boeren 
(de eigenlijke landbouwhervorming) tot de hervorming van het grondstelsel, waarbij de grondrechten 
versterkt of verduidelijkt worden, onder meer doordat ze zekerheid waarborgen en overdraagbaar zijn.  
 
(161) Dit kan worden verklaard door de toenemende vraag van de plattelandsbevolking, voor wie de 
gewaarborgde toegang tot land noodzakelijk is voor de ontwikkeling van hun familiebedrijven op 
lange termijn. Voor de armen op het platteland is land meestal de basis van hun levensonderhoud en 
hun landbouwinkomen. Algemeen wordt erkend dat een billijker landverdeling tot een hogere 
landbouwproductie kan leiden dan wanneer de landeigendom geconcentreerd is in de handen van 
enkelen. Bovendien leidt de gewaarborgde toegang tot land en tot natuurlijke hulpbronnen tot een 
beter beheer ervan, doordat de begunstigden meer hun verantwoordelijkheid opnemen. De 
gemeentelijke rechten die toegang geven tot de gemeentelijke natuurlijke hulpbronnen (weideland, 
water, bosbouwproducten, …) zijn trouwens ook essentieel voor de landlozen en voor diegenen die in 
hun levensonderhoud moeten voorzien buiten de landbouw. Het beheer van die gemeentelijke 
eigendommen verdient dan ook bijzondere aandacht in de strijd tegen armoede en het duurzame 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen.  
 
(162) De problematiek van het grondrecht verschilt van continent tot continent en van land tot land, 
en is vaak sterk gepolitiseerd. In Latijns-Amerika hebben de landbouwhervormingen in de 20ste eeuw 
niet altijd billijke resultaten opgeleverd. In heel wat landen, onder meer in de landen van 
Subsaharaans Afrika, bestaat er een dualisme tussen het gewoonterechtelijke, traditionele systeem 
voor het beheer van de gemeenschappelijke hulpbronnen en de moderne wetgeving, die gebaseerd is 
op de markt. Dat leidt tot zware spanningen.  
 
(163) De toegang tot land is voor vrouwen bijzonder belangrijk, omdat ze een vooraanstaande rol 
spelen bij de productie van voedingsgewassen voor het gezin. Toch stellen we vast dat in de meeste 
gevallen zowel de gewoonterechtelijke grondsystemen als de formele systemen vrouwen 
discrimineren.  
 
(164) Over het algemeen is de toegang tot land (en de andere natuurlijke hulpbronnen) een 
noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Bijgevolg is het 
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belangrijk om te onderzoeken welke synergieën er mogelijk zijn tussen de projecten met betrekking 
tot grond en andere landbouwontwikkelingsproblemen. De hervorming zou dan ook moeten worden 
gebruikt als middel om het economische en productiepotentieel van de boeren, die vroeger 
onderworpen waren aan een onrechtvaardig grondsysteem, te versterken. Daarnaast moet de 
hervorming aangevuld worden met andere interventies op het gebied van landbouwkrediet, 
vulgarisatie, aangepaste technologie enz. (zoals in het Belgian Integrated Agrarian Reform Support 
Programme op de Filippijnen). 
 
 
Activiteiten/krachtlijnen      
 
Algemene strategie  
 
(165) Landbouwhervormingsprogramma’s zijn meestal zeer duur. Bovendien vereisen ze een stevig 
partnerschap met de nationale regering en een doorzichtig politiek en institutioneel kader. Bijgevolg 
kunnen deze activiteiten alleen ondersteund worden na een grondige analyse van de mogelijke 
implicaties. In het bijzonder moet erop gelet worden dat een landbouwhervorming niet “ingepalmd” 
wordt door welstellende politieke en economische milieus, waardoor er geen billijker herverdeling 
kan worden doorgevoerd, zoals vaak het geval was in Latijns-Amerika (bv. Honduras). Een nationale 
solidariteit, met een reële overdracht van middelen van de rijke grondbezitters aan de arme landlozen, 
moet beschouwd worden als een voorafgaande voorwaarde voor elke medewerking van België aan het 
proces.  
 
(166) Aangezien dit proces sterk gepolitiseerd is, er interne onenigheid over bestaat en het bovendien 
een hoge kostprijs heeft, zijn overleg en coördinatie met de andere donoren absoluut noodzakelijk.   
 
(167) Aangezien de problematiek van het grondrecht en van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen 
zeer complex is en verschilt van land tot land, moet ze geanalyseerd worden in de specifieke 
historische, sociale en culturele context van het land in kwestie. 
 
(168) In situaties waarin de verdeling van land of het gebrek aan toegang tot land de ontwikkeling van 
de kleine bedrijven (smallholders) in de weg staat, zal België erop toezien dat de politieke dialoog met 
het partnerland deze aspecten behandelt, bij voorkeur in overleg met de andere donoren.  
 
Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de toegang van vrouwen tot land.    
 
(169) De door België gefinancierde programma’s voor landbouwontwikkeling moeten de kleine 
boeren beschermen tegen de algemene invoering van mechanismen voor individuele toe-eigening (die 
vaak tot hun uitsluiting leidt). Ze moeten ook de gemeenschapsdomeinen beschermen (die een 
belangrijke bufferrol vervullen voor de gemarginaliseerde bevolkingslagen op het platteland, vooral in 
crisistijd) en de collectieve beheerspraktijken (die een essentiële sociale rol vervullen en in heel wat 
gevallen zinvolle beheersmethoden zijn).  
 
(170) De activiteiten die België ondersteunt, kunnen zich situeren op verschillende niveaus en 
interventiegraden:              
 
 
Specifieke beleids- en begeleidingsactiviteiten       
 
(171) De wetgeving en regelgeving inzake grond is een essentieel aspect van elk grondbeleid en elke 
landbouwhervorming. De grondmarkt kan onmogelijk bestaan zonder doeltreffende procedures voor 
grondregistratie, een samenhangende wetgeving en goed werkende wettelijke instellingen24.   

                                                 
24 In landen waar er spanningen bestaan tussen het traditionele en het moderne systeem, moeten de 
landbeleidsmaatregelen en -hervormingen de gulden middenweg vinden tussen beide extremen, afhankelijk van 
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(172) België kan een bijdrage leveren tot dit proces door: 
 de participatie te ondersteunen van alle betrokken partijen (begunstigden, …) bij de ontwikkeling 

van een grondbeleid25; 
 steun te leveren aan (bij voorkeur gedecentraliseerde) instellingen voor grondbeheer en het 

oplossen van geschillen (traditionele arbitrageorganen, …);  
 de hervorming van de wetgeving en de regelgeving te ondersteunen, op basis van een billijke 

toegang tot land en andere natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder voor armen en vrouwen.  
 
 
Specifieke activiteiten voor de landherverdeling en de eigenlijke landbouwhervorming 
 
(173) De activiteiten kunnen zich situeren op de volgende niveaus:  
 de herverdeling van grond en de vestiging van boeren (resettlement), uitgezonderd hulp bij de 

eigenlijke aankoop van land, die minimaal moet blijven;  
 de inschrijving in het kadaster en de distributie van individuele eigendomsbewijzen (bij voorkeur 

gescheiden van de financiering/terugbetaling van het krediet voor de aankoop van de grond);  
 de tenancy reform. 

 
 
Bijkomende activiteiten     
 
(174) Bij een landhervorming is het bijzonder belangrijk dat de nieuwe eigenaars volop kunnen 
participeren aan de markt en snel rendabel zijn. Dat impliceert dat er bijkomende activiteiten moeten 
worden ontwikkeld zoals krediet, landbouwvulgarisatie enz. (Deze actiedomeinen worden uitgewerkt 
in de overeenkomstige hoofdstukken). Deze activiteiten zijn noodzakelijk om te vermijden dat er 
(nieuwe) afhankelijkheidsverhoudingen ontstaan tussen de kleine boer en zijn schuldeiser. 
 
 
 
5.2.2. TOEGANG TOT KAPITAAL: ONTWIKKELING VAN KREDIET EN 
LANDBOUWMICROFINANCIERING  
 
 
Actieprincipes        
 
(175) De actoren in de landbouwsector en vooral dan vrouwen hebben niet gemakkelijk toegang tot 
landbouwkrediet, om diverse redenen: analfabetisme, afgelegen wonen, gebrek aan mobiliteit, gebrek 
aan waarborgen tegenover de verhuurders, beperkte mobiliteit van vrouwen, uitsluiting van vrouwen 
uit de coöperaties, … Overigens is het klassieke of “formele” banksysteem slechts zelden bereid om 
de armsten en kwetsbaarsten onder hen beperkte bedragen te lenen, aangezien dit zware 
administratieve kosten meebrengt voor risico-operaties zonder voldoende waarborgen.  
 
(176) Dit risico is des te groter omdat de landbouwsector af te rekenen krijgt met ongunstige 
weersomstandigheden, epidemieën bij het vee en andere rampen die het landbouwkrediet bijzonder 
precair maken.    
 
(177) Er is echter wel degelijk behoefte aan landbouwkrediet, waaraan gedeeltelijk voldaan wordt via 
de zogenaamde informele sector. Het gaat hier om traditionele systemen zoals “tontines”, ambulante 
bankiers, dorpssolidariteitskassen, persoonlijke leningen of kredieten in natura (vee, zaaigoed, …) die 
toegekend worden door rijke handelaars of notabelen. Deze financieringswijzen zijn bestemd voor een 
                                                                                                                                                        
de lokale omstandigheden, de slagkracht en het belang van het traditionele systeem en de mogelijke voordelen 
die verbonden zijn aan het nieuwe grondstelsel.  
25 De “Right based approach to development”, die fungeert als sleutelelement in de strategienota 
“Vredesopbouw”, benadrukt het belang van een doorzichtige administratie en regelgeving, toegang tot 
informatie, politieke inspraak en gelijkheid man-vrouw, die bijzonder belangrijk is voor de problematiek van de 
toegang tot land.  
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groot publiek en gaan gepaard met aanzienlijke financiële stromen. Jammer genoeg gebeuren de 
transacties vaak in onzekere omstandigheden voor de kredietgever en vooral tegen zogenaamde 
woekervoorwaarden voor de kredietnemer, soms zelfs buiten diens medeweten.  
 
(178) De toekenning van kredieten tegen aanvaardbare voorwaarden (rentetarieven, 
terugbetalingswijze, …) heeft een rechtstreekse weerslag op de ontwikkeling van 
inkomstengenererende productieactiviteiten, in het bijzonder voor de armste gezinnen in de 
landbouwsector. Deze kredieten hebben bijvoorbeeld de aankoop van landbouwinputs tot doel bij het 
begin van het seizoen (zaaigoed, fytosanitaire producten, meststoffen, herstelling van de 
ploegwerktuigen, …) en van mestvee, de financiering van kleine investeringen zoals de bouw of het 
onderhoud van waterbenuttingssystemen (putten, irrigatie, …), opslagsystemen, … Ze kunnen ook 
bestemd zijn voor bedrijfskapitaal voor de commercialisatie van de opbrengst van de landbouw, 
veeteelt of visvangst.  
 
(179) In een aantal ontwikkelingslanden worden sinds twee decennia programma’s uitgevoerd voor 
de toekenning van kredieten en het verlenen van steun bij de oprichting van 
microfinancieringsinstellingen, in samenwerking met internationale instellingen en donoren. Die 
programma’s hebben geleid tot het ontstaan van een zogenaamde “intermediaire” financiële sector 
(spaar- en kredietcoöperaties (COOPEC - MEC), het solidaire krediet, dat geïnspireerd is op het 
model van de Grameen Bank, en tal van gemengde instellingen zoals gemeenschapsbanken of 
dorpskassen). Deze “intermediaire” financiële sector onderhoudt complexe partnerschaps- en/of 
concurrentierelaties met het klassieke of “formele” banksysteem.  
 
(180) In dit verband hebben de belangrijkste geldschieters (Consultative Group to Assist the Poorest - 
Wereldbank (CGAP - WB), IFAD, Europese Unie, …) geprobeerd om de beste praktijken vast te 
leggen voor de uitvoering van financieringsprogramma’s voor de landbouwsector en van 
microfinancieringsprogramma’s die aangepast zijn aan het plattelandsmilieu26. 
 
(181) De strategie van België zal erop gericht zijn die aanbevelingen, die gebaseerd zijn op heel wat 
jaren ervaring in zeer uiteenlopende contexten, te volgen. 
 
 
Krachtlijnen27: 
 
(182) Bij de identificatie en evaluatie van de kredietaanvraag28 door de doelbevolking zal voorrang 
gegeven worden aan participatieve methoden voor het diagnosticeren en plannen van de 
ontwikkelingsacties. Deze identificatie moet rekening houden met de gendergebonden specificiteiten.   
 
(183) Solvabele kredieten: Om in aanmerking te komen voor de toekenning van een landbouw- of 
microfinancieringskrediet moeten de door de doelbevolking uitgedrukte financiële behoeften solvabel 
of “disconteerbaar” zijn. Het moet m.a.w. om kredieten gaan die met grote tot zeer grote 
waarschijnlijkheid zullen worden terugbetaald.  
 
(184) Spaarcomponent : Uit de ervaring blijkt dat, wanneer krediet gebonden is aan spaargeld, dit de 
leefbaarheid van de instelling sterk verbetert. Dat betekent dat, wanneer de kredietnemer een krediet 
krijgt toegekend, van welke aard ook, hij tegelijk ook moet sparen. Dat kan gebeuren vóór, tijdens of 
na de looptijd van het uitstaande krediet. De modaliteiten ervan moeten worden vastgelegd in 

                                                 
26 Sommige zones zoals de UEMOA (Economische en Monetaire Unie van West-Afrika) hebben een wetgeving 
en regelgeving uitgewerkt voor de Gedecentraliseerde Financiële Systemen (GFS’en), via bijvoorbeeld de 
zogenaamde “PARMEC”-wet (Projet d’Appui à la Réglementation des Mutuelles d’Epargne et de Crédit) 
(Project ter Ondersteuning van de Regelgeving van de Spaar- en Kredietkassen), die goedgekeurd werd door de 
Raad van Ministers van de UEMOA op de zitting van 17 december 1993 in Dakar.  
27 De krachtlijnen en actiedomeinen inzake microfinancieringsinstellingen komen uitgebreider aan bod in de 
Strategienota “Sociale Economie” en in de Informatienota nr. 25 van DGOS “Eléments de réflexion pour la 
promotion de la microfinance” (Denksporen voor de promotie van microfinanciering”) (Februari 2002).  
28 Die aanpak zal leiden tot de uitwerking van een “Business Plan”.  
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samenspraak met de begunstigden en de intermediaire instelling. De productieve herbelegging van dit 
spaargeld zou hier moeten worden aangemoedigd.  
 
 
Activiteiten:  
 
(185) In alle landen waarmee België relaties onderhoudt op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking is er een “formele” financiële landbouwsector actief. Die bestaat in de 
meeste gevallen naast Gedecentraliseerde Financiële Systemen (GFS’en) of 
Microfinancieringsinstellingen (MFI’s). België geeft er op dat vlak prioriteit aan om de bestaande 
systemen en instellingen te ondersteunen, te versterken en te verbeteren door:  
 

• Niet-financiële steun:  
o bij de evaluatie en de aanpassing van de bestaande of nieuwe wetgevingen en 

regelgevingen;     
o aan de nationale autoriteiten, met name het ministerie van Financiën, om de 

daadwerkelijke uitoefening van de controle over de GFS’en of de MFI’s te 
vergemakkelijken;  

o bij de uitvoering van programma’s om de prestaties van die instellingen en netwerken te 
evalueren (rating);     

o aan het personeel en de beheerders van die instellingen, in de vorm van opleiding in 
beheer (Management Information System) of functionele alfabetisering, …;  

o door de invoering van computersoftware (beheerssoftware die aangepast is aan dit soort 
financiële instellingen, waaronder de software die ontwikkeld werd door de CGAP, de 
FAO of andere overheids- en privé-instellingen, …).  

 
De niet-financiële steun aan microfinancieringsinstellingen kan pas een maximale impact hebben 
als ze gepaard gaat met andere vormen van technische ondersteuning (vulgarisatie, invoering van 
nieuwe technologieën, …) van activiteiten die financiële steun krijgen.      

 
• Financiële steun in de vorm van: 

o bijkomende inbreng van kapitaal in het kredietfonds of het globale dotatiefonds van 
een formele of intermediaire financieringsinstelling voor de landbouwsector. De 
aanvullende kredieten worden via die inbreng toegekend volgens de algemene 
krediettoekenningsvoorwaarden van de instelling.        

o inbreng van kapitaal in de vorm van toegewezen middelen, d.w.z. middelen die ter 
beschikking worden gesteld van de instelling en dienen om precieze kredieten te 
financieren. Dat gebeurt volgens voorwaarden die vastgelegd worden door de 
kredietgevers, die meestal ook het risico op zich nemen.  

o toekenning van waarborgfondsen of garantiebrieven waardoor de begunstigde instelling 
een herfinanciering kan krijgen bij andere nationale of internationale financiële 
instellingen; daarbij moet de traditionele banksector aangemoedigd worden om groepen 
die hij als risicogroepen beschouwt, te benaderen en hun kredieten toe te kennen. 

o een bijkomende inbreng bij gespecialiseerde instellingen in de vorm van risicokapitaal: 
tijdelijke minderheidsparticipaties voor het opstarten en/of financieren van investeringen 
in productieactiviteiten. Deze participaties worden doorverkocht aan ondernemers of 
micro-ondernemers, volgens de voorwaarden die vastgelegd worden tussen de 
gespecialiseerde instelling, de ondernemer en de kredietgever.  

o ondersteuning bij de oprichting door de overheid van herverzekeringsformules, 
rampenfondsen, … ten behoeve van MFI’s.  

 
(186) De reële vraag naar financieringsbehoeften kan evenwel uitgaan van een bevolking, een 
doelgroep die in haar omgeving geen enkele toegang heeft tot formeel krediet of tot een ander 
gedecentraliseerd financieel systeem.   
Wie strategisch redeneert, komt tot de conclusie dat er een nieuwe Gedecentraliseerde Financiële 
Instelling moet en kan opgericht worden. Maar het idee om een instelling op te richten die niet 
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wortelt in het lokale sociale weefsel en waar de begunstigden niet achter staan, moet volledig 
worden opgegeven. Zoniet is de instelling gedoemd om te verdwijnen zodra de door de 
kredietgevers toegekende subsidies worden stopgezet (in het bijzonder de werkingssubsidies).      
 
 
  
5.2.3. TOEGANG TOT RURALE INFRASTRUCTUUR EN WATER   
 
(187) De rurale infrastructuur, en in het bijzonder de verbetering van de irrigatie, kan aanzienlijk 
bijdragen tot de verhoging van de productie en bijgevolg de verhoging van de voedselzekerheid.  
De transportinfrastructuur, de wegen, de opslagsystemen, energie en communicatie maken het 
mogelijk de toegang tot de rurale markten en de inputs te ontwikkelen en zijn dan ook noodzakelijk 
voor de plattelandsontwikkeling.   
Het is trouwens evident dat de drinkwatervoorziening en de verbetering van de sanitaire diensten een 
onmiddellijke weerslag hebben op de gezondheid en dus op de levenskwaliteit van de 
plattelandsbewoners.  
 
(188) Al die elementen van de rurale infrastructuur worden uitgewerkt in een specifieke strategienota 
“basisinfrastructuur”. In wat volgt, vatten we de belangrijkste principes samen waarop de 
ontwikkeling van die infrastructuur gebaseerd moet zijn.  
 
(189) Er moet een bijzondere inspanning worden geleverd om de lokale autoriteiten en 
gemeenschappen te betrekken bij de planning, de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de 
infrastructuur. Bij dit proces is het essentieel om een gelijke participatie van vrouwen te waarborgen, 
vooral dan bij de identificatie van de behoeften, de planning (inclusief de keuze van de plaats) en het 
beheer van de rurale basisinfrastructuur.  
 
(190) Het principe van kostendeling is vooral van toepassing bij basisinfrastructuurwerken. In de 
mate van het mogelijke wordt aan de lokale autoriteiten en/of gemeenschappen een bijdrage gevraagd, 
in materiële vorm of in de vorm van arbeid, voor de begininvestering van de 
basisinfrastructuurprojecten. Deze rechtstreekse participatie heeft tot doel het gevoel van 
betrokkenheid te versterken en de wil tot onderhoud van de infrastructuur te vergroten. Bovendien zal 
een bijdrage van de lokale autoriteiten en/of gemeenschappen aan de infrastructuurwerken tot een 
verantwoordelijker houding leiden bij de keuze van de te bouwen infrastructuur. 
 
(191) Om de duurzaamheid van die infrastructuur te waarborgen, moeten de geleverde diensten op 
een billijke en leefbare manier “getarifeerd” worden (onderhoudskosten en afschrijvingen). De 
tarificatie moet de levensduur van de infrastructuur dekken.  
 
(192) Een ander principe waarop de infrastructuurwerken gebaseerd moeten zijn, is dat er voorrang 
gegeven wordt aan de lokale middelen (arbeidskrachten en materialen). Het is daarbij de bedoeling de 
positieve effecten van de investering op de lokale economie en de werkgelegenheid te optimaliseren. 
 
 
Toegang tot water: irrigatie  
 
 
Actieprincipes       
 
(193) Irrigatielandbouw draagt aanzienlijk bij tot de voedselzekerheid. Ze is goed voor 40 % van de 
mondiale voedselproductie en heeft het mogelijk gemaakt de mondiale voedselproductie tussen het 
midden van de jaren 60 en het einde van de jaren 80 te verdubbelen. Irrigatie is een essentieel 
hulpmiddel om de landbouwers minder kwetsbaar te maken voor onregelmatige of onvoldoende 
neerslag en om de teeltperiode te verlengen. Daardoor is een intensievere productie mogelijk, wat het 
welzijn van de bevolking ten goede komt. Bij de ontwikkeling van irrigatie zijn echter tal van 
ontwerp- en beheersproblemen gerezen die ernstige bodemdegradatie, milieuschade en uitputting van 
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de watervoorraden hebben veroorzaakt. Zo is in India, één van de zwaarst getroffen landen, 36 % van 
de geïrrigeerde grond aangetast.  
 
(194) Momenteel wordt trouwens zowel in Azië als in Afrika betwijfeld of het wel economisch 
haalbaar is om grootschalige projecten te ontwikkelen die als doel hebben een heel gebied te irrigeren, 
aangezien de prijzen van de teelten van basisvoedingsgewassen dalen, de investeringskosten bijzonder 
hoog zijn, … 
 
 
Activiteiten / krachtlijnen  
 
(195) Er moet veeleer prioriteit gegeven worden aan het duurzamer en doeltreffender maken van de 
bestaande irrigatiesystemen en aan de aanleg van kleine, lokaal beheerde irritatiegebieden dan aan 
de oprichting van nieuwe grote of middelgrote netwerken.  
 
(196) De programma’s of projecten voor de ontwikkeling van irrigatie- of afwateringssystemen 
moeten bovendien diverse aspecten omvatten en waarborgen: 
 

• Ecologische duurzaamheid: er moet een analyse gemaakt worden van de ecologische impact 
van het irrigatie-/afwateringssysteem. De resultaten van die analyse moeten positief zijn, om 
alle nefaste milieueffecten op lange termijn te voorkomen (uitloging en/of verzilting van de 
bodem, vervuiling en/of uitputting van de grondwaterspiegel, …). Bij projecten voor de 
aanleg van grote irrigatiegebieden moeten systematisch effectenrapporten worden opgemaakt. 

 
• Sociale duurzaamheid / Participatie van de lokale bevolking: de begunstigden/gebruikers 

(mannen en vrouwen) moeten betrokken worden bij alle fasen van de ontwikkeling van een 
irrigatiesysteem, zowel bij de identificatie van de irrigatiebehoeften en de participatieve 
diagnose van de werkingsstaat van het systeem (technische, sociale, economische aspecten) 
als bij het ontwerp, de uitvoering (zie kostendeling), het dagelijkse beheer en het onderhoud. 
De participatie en de betrokkenheid van de gebruikers moeten gewaarborgd worden vooraleer 
de irrigatie-infrastructuurwerken gefinancierd worden, en de impact op hun gebruiksrechten 
moet geëvalueerd worden (in Gambia heeft de invoering van nieuwe irrigatietechnieken voor 
de rijstteelt negatieve effecten gehad op het recht van de vrouwen om sommige percelen te 
gebruiken. De nieuwe technieken hebben de economische opbrengst van de rijstteelt 
verhoogd, en de mannen hebben de controle verworven over de percelen van de vrouwen en 
tegelijk ook over hun activiteiten). Beheer en onderhoud: de gebruikers van het water moeten 
instaan voor het dagelijkse beheer en het onderhoud van de irrigatiegebieden via - bij 
voorkeur al bestaande - lokale structuren, boerenorganisaties, NGO’s, … Die lokale structuren 
moeten daartoe versterkt en georganiseerd worden. Het is eveneens belangrijk een wetgevend 
kader te ontwikkelen om de goede werking van die organisaties te waarborgen.  

                              
• Economische duurzaamheid: heel wat irrigatieprojecten zijn niet zelfrenderend en vereisen 

investeringen van de regeringen of donoren. Het winstoverschot dat de irrigatie oplevert, moet 
echter in elk geval voldoende zijn om de werkings- en onderhoudskosten te vergoeden. 

 

 

 
5.2.4. SPECIFIEKE ACTIES MET BETREKKING TOT TEELTEN 
 
(197) In dit hoofdstuk worden verschillende specifieke kwesties behandeld met betrekking tot teelten, 
met name: moet er voorrang gegeven worden aan interventies voor de teelt van opbrengstgewassen of 
voedingsgewassen, en welke activiteiten moeten worden ondernomen inzake bodembehoud en 
bescherming van gewassen?  
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5.2.4.1. Teelten van opbrengst- en voedingsgewassen  
 
(198) Graangewassen (rijst, tarwe, maïs), “traditionele” graangewassen (gierst, sorghum) en wortel- 
en knolplanten (maniok, …) zijn bijzonder belangrijk voor de voedselzekerheid. De verhoging van de 
productie van die teelten in gebieden met hoog of laag potentieel zal dan ook een vast onderdeel 
moeten vormen van de ontwikkelingsprogramma’s, via een geïntegreerde aanpak van de 
productieketen (optimalisering van de productiefactoren, onderzoek, vulgarisatie, commercialisatie, 
…) die aangepast is aan de productiecontext.    
 
(199) De grote industriële teelten in tropische of evenaarsgebieden (koffie, cacao, thee, rietsuiker, 
katoen, …) vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de wereldhandel in grondstoffen. Ook al is de 
productie van voedingsgewassen prioritair, de uitbouw van die teelten moet overwogen worden in 
landen die over een comparatief voordeel beschikken voor één of meer exportteelten en waarin die 
teelten belangrijke bronnen van deviezen vormen en een hoog rendement opleveren voor de kleine 
bedrijven. De samenwerking moet gericht zijn op de verbetering van deze kleine landbouwbedrijven 
(stimuleren van proefprojecten, leveren van ondersteuning/advies: verbetering van de kwaliteit en de 
regelmaat van de productie, toegang tot microkrediet, betere toegang tot de meest winstgevende 
markten, …). Ook de regularisatie van de prijzen is een beslissende factor. Zodra het land in kwestie 
echter toegang heeft tot een rendabele exportmarkt, moet de Belgische bijstand zich terugtrekken ten 
voordele van de privé-sector, die dan de goede werking van de productieketen moet waarborgen. 
 
 
5.2.4.2. Bodembehoud            
 
(200) Bodemdegradatie is het gevolg van diverse factoren, waaronder menselijke activiteiten (slecht 
grondbeheer, landbouwmethoden die tot bodemerosie leiden, overbegrazing, …) en 
klimaatschommelingen. Die degradatie heeft als rechtstreeks gevolg dat de vruchtbaarheid en de 
structuur van de bodem aangetast wordt, waardoor het rendement aanzienlijk daalt. Dit verschijnsel 
doet zich op grote schaal voor. Er wordt een nieuw concept gehanteerd om de ernst van de situatie uit 
te drukken: woestijnvorming. Woestijnvorming treft ongeveer 1/6 van de wereldbevolking en 70 % 
van de totale oppervlakte aride grond, ongeveer 1/4 van het hele aardoppervlak boven de zeespiegel. 
In 1994 werd een internationale Conventie goedgekeurd om woestijnvorming te bestrijden.  
 
(201) De meeste traditionele systemen (wissellandbouw, nomadisme, …) beschermden de bodem 
tegen degradatie. Die systemen hebben zich echter geleidelijk omgevormd onder demografische druk 
en door de intensivering van de productie. Sinds het koloniale tijdperk zijn tal van 
projecten/programma’s opgestart om te proberen de bodemdegradatie een halt toe te roepen. De acties 
hadden echter in de eerste plaats als doel grondverlies te voorkomen of te beperken, dankzij 
erosiebestrijdende maatregelen zoals het plaatsen van mechanische obstakels, … Ze leverden echter 
op korte termijn geen tastbare resultaten op voor de landbouwproductie, wat bij de landbouwers tot 
desinteresse leidde. Vandaar dat ze die infrastructuur slechts zelden onderhielden, en heel wat van die 
projecten slechts relatief bescheiden resultaten opleverden.  
 
(202) De nieuwe benaderingen zijn er dan ook op gericht bodembenuttingsmethoden te bevorderen 
die het rendement en de winst verhogen (de bodem weer vruchtbaar maken, rationele 
exploitatiemethoden hanteren, …). Erosiebestrijdende maatregelen zijn daarbij geen doel meer op 
zich, maar één van de vele maatregelen. Op die manier wordt de betrokkenheid van de begunstigden 
versterkt. 
 
 
Activiteiten / krachtlijnen  
 
(203) De bodem beter benutten: de kennis van de mechanismen en van de omvang van 
bodemdegradatie verbeteren (database, …), de oorzaken van de slechte bodembenutting opsporen en 
de gepaste corrigerende maatregelen nemen. Er zijn tal van verbeteringen mogelijk:  
 

43 



Strategienota landbouw en voedselzekerheid, mei 2002 

• Nationale strategieën bevorderen (landbouw, bosbouw, … Sommige landen hebben een 
specifieke strategie ontwikkeld voor bodembeheer (Burkina Faso) die bijdraagt tot 
duurzame bodembenutting (geschikt grondstelsel, prijzenpolitiek, …). 

                                     
• Introductie van technologieën die de bodemdegradatie beperken en tegelijk het 

rendement verhogen, om de participatie van de begunstigden te waarborgen: technieken 
die de vruchtbaarheid van de bodem verhogen en gebaseerd zijn op een beter gebruik van 
de voedingselementen van het exploitatiesysteem (aanmoediging van het gebruik van 
organische bemesting, compostering, teeltrotatie en het gebruik van peuldragers, …), 
teelttechnieken die de organische horizont van de bodem zo weinig mogelijk verstoren 
(zo weinig mogelijk of zelfs niet ploegen) en de boom (opnieuw) integreren in de 
productiesystemen (hagen, acaciapark, alley cropping, ….). De gemengde systemen 
(akker- en bosbouw of akkerbouw en veeteelt) en de herwaardering van bepaalde 
traditionele praktijken bieden op dat vlak gunstige perspectieven.  

 
• Structuren bevorderen om de erosie te beheersen, met de beste prijs-

rendementverhouding.  
 

 
5.2.4.3. De bescherming van gewassen en geïntegreerde bestrijding 
 
(204) Parasieten (insecten, mijtachtigen, draadwormen, bacteriële en schimmelziekten, virussen, 
pothoofdplanten) veroorzaken relatief zware verliezen vóór en na de oogst. Zo gaat in de warme 
streken van Afrika, Azië en Zuid-Amerika vaak 25 tot 30 % of meer van de oogst verloren. Een goede 
teeltbescherming is dan ook van cruciaal belang voor een hoger rendement.           
 
(205) In heel wat ontwikkelingslanden is echter soms een overmatig gebruik van pesticiden 
vastgesteld. Dat kan worden verklaard door diverse factoren, zoals een systematisch gebruik op basis 
van het groeistadium van de planten en niet op basis van de behoeften, preventieve behandelingen, 
noodcampagnes tegen veldsprinkhanen enz. Dit overmatige gebruik kan nefaste gevolgen hebben voor 
mens en milieu (gevaar voor vervuiling van de geconsumeerde eetwaren, vermindering van de 
biodiversiteit, nefast effect op de hulpfauna). In sommige gevallen ontstaat ook resistentie tegen 
pesticiden. 
 
(206) Bij het geïntegreerde beheer van de strijd tegen de vijanden van de teelten - ook wel “Integrated 
Pest Management” of IPM genoemd - worden zowel biologische bestrijdingstechnieken gebruikt als 
genetische weerstand, teeltmethoden en het matige gebruik van pesticiden. Het is daarbij de bedoeling 
de door de parasieten veroorzaakte schade onder een economisch aanvaardbare drempel te houden en 
tegelijk de natuurlijke vijanden van de organismen die schadelijk zijn voor planten, zoveel mogelijk te 
bevorderen. Geïntegreerde bestrijding is even rendabel als de traditionele methoden of zelfs 
rendabeler; de rendementsverliezen worden immers gecompenseerd doordat er minder pesticiden 
moeten worden aangekocht. Deze methode heeft een aantal successen opgeleverd (rijstteelten in 
Indonesië en Bangladesh, teelt van de katoenplant in Afrika enz.). De landbouwers kunnen ze echter 
niet toepassen zonder een goede kennis van de biologie van de vijanden van de teelten, de natuurlijke 
hulpmiddelen en de ecologische en economische voorwaarden. Alvorens deze techniek te verspreiden, 
werd een vulgariserende aanpak ontwikkeld: “participatory IPM” of participatieve geïntegreerde 
bestrijding. Deze aanpak wil de boeren inzicht geven in het agro-ecologisch systeem van hun velden 
en hen in staat stellen om zelf te beslissen over hun methode, op basis van de inzichten die de 
experimenten opleveren.  
 
 
Activiteiten / krachtlijnen 
 
(207) De Belgische samenwerking wil de aanbevelingen van de FAO volgen die door de OESO 
overgenomen worden in: “Guidelines for aid agencies in pest and pesticide management”, Parijs 1995, 
DAC. Het gaat om de volgende aanbevelingen:  
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(208) De ontwikkeling en vulgarisatie van geïntegreerde bestrijding in de projecten of programma’s 
voor landbouwontwikkeling bevorderen, zodat er meer landbouwers deze techniek toepassen.  
 

• Preventie: door preventieve bestrijdingsmaatregelen te ontwikkelen (aanbevolen teeltrotatie, 
gebruik van gezond plantaardig materiaal, resistente variëteiten, geschikte bemesting, 
irrigatie, tussentijdse teelten, aanverwante teelten, vangplanten, oogst, behoud en vernietiging 
van de residu’s van de vorige teelten.  

 
• Observatie: door beslissingsondersteunende maatregelen te ontwikkelen, die een essentieel 

element vormen van geïntegreerde bestrijding. De hulp bij de beslissing om de teelten al dan 
niet te behandelen, moet niet alleen gebaseerd zijn op stevige wetenschappelijke inzichten, 
maar ook op een permanente en beschikbare omkadering, waardoor de 
schadelijkheidsdrempels kunnen worden geëvalueerd, om de interventiecriteria te bepalen.  
 

• Interventie: door directe interventiemaatregelen te ontwikkelen: fysieke en teeltcontrole, 
bodembehandeling, gebruik van feromonen, biologische bestrijding en chemische controle. 
Het gebruik van fytosanitaire bestrijdingsmiddelen moet in overeenstemming zijn met de 
geldende wetgeving en moet zowel de doeltreffendheid en selectiviteit van de interventies 
waarborgen als de rendabiliteit van de behandelingen, factoren die de landbouwers 
interesseren; de afwezigheid van residu’s op de geoogste landbouwproducten, een factor die 
de consument belangrijk vindt, en ten slotte de afwezigheid van schadelijke bijwerkingen 
voor de bewerkte grond en voor het milieu in het algemeen, een factor die al wie ijvert voor 
duurzame ontwikkeling, na aan het hart ligt.  

 
(209) Op nationaal niveau het partnerland ondersteunen bij de uitwerking en de ontwikkeling van 
nationale onderzoeksprogramma’s voor geïntegreerde bestrijding. 
  
(210) Ervoor zorgen dat de bevoorrading in fytosanitaire producten altijd gebeurt in overeenstemming 
met de lokale wetgeving en/of de internationale gedragscode voor het gebruik en de distributie van 
pesticiden (FAO).               
 

 

 
5.2.5. SPECIFIEKE ACTIES MET BETREKKING TOT VEETEELT 
 
 
Actieprincipes       
 
(211) Inzake veeteelt was de Belgische samenwerking (NGO’s, multi, bi) de voorbije 20 jaar vooral 
geconcentreerd in Subsaharaans Afrika. Latijns-Amerika kwam op de tweede plaats, gevolgd door 
Azië. Meer dan de helft van de projecten hadden betrekking op dierlijke productie, gevolgd door 
aquacultuurprojecten (20 %), projecten voor dierengezondheid, onderzoeks- en onderwijsprojecten29. 
 
(212) Het staat vast dat veeteelt een fundamentele rol speelt in de armoedebestrijding. Veeteelt 
vervult immers tal van essentiële functies bij de plattelandsgezinnen in de ontwikkelingslanden: op het 
gebied van voeding (voor de huishoudelijke consumptie), economisch (bron van inkomsten, 
diversificatie van de inkomsten, belegging van spaargeld), op het vlak van productie (bron van 
meststoffen, dierlijke energie, …) en sociaal (sociaal-religieuze feesten, maatschappelijke positie). 
Ongeveer 200 miljoen gezinnen halen een flink deel van hun inkomsten uit veeteelt en/of zijn er 
grotendeels van afhankelijk om te kunnen overleven. Veeteelt is een natuurlijk bestanddeel van de 
landbouwproductie.  
 

                                                 
29 ITG (2000). Analyse van de dierlijke-productiesector. Beleidsondersteunend Onderzoek.  

45 



Strategienota landbouw en voedselzekerheid, mei 2002 

(213) Bovendien is de globale vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong de voorbije jaren sterk 
gestegen in de ontwikkelingslanden en zal ze de komende jaren blijven stijgen door de 
bevolkingstoename, de stijging van de inkomsten en de snelle verstedelijking30. Veeteelt is dan ook 
een belangrijke opportuniteit voor de economische ontwikkeling van het platteland, op voorwaarde 
dat de veehouders toegang hebben tot de consumptiemarkten.  
 
(214) Veeteelt wordt echter vaak bekritiseerd wegens haar negatieve impact op het milieu 
(woestijnvorming, overbegrazing, …). Bij een juist inzicht in veeteelt en een juist beheer ervan zijn de 
voordelen voor het milieu en voor de economie echter groter dan de potentiële schade31. In gebieden 
met een sterke bevolkingsgroei leidt de intensivering van de landbouw tot een vermindering van de 
vruchtbaarheid van de bodem. De combinatie met veeteelt (transport, ploegen en bemesten) is dan ook 
noodzakelijk voor een duurzame landbouwontwikkeling.  
 
(215) De omstandigheden waarin de veeteelt gebeurt, lopen zeer sterk uiteen en bepalen de 
productiewijze. 
In aride en semi-aride gebieden is extensieve veeteelt de enige mogelijke manier om deze gebieden, 
die ongeschikt zijn voor teelten, te benutten en bijgevolg de enige mogelijkheid voor de 
herdersbevolking om te overleven.  
 
(216) Een vaak miskend en onderschat want informeel domein is dat van de stedelijke veeteelt. De 
studies die de voorbije jaren zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat stedelijke veeteelt belangrijk 
blijft (in Kenia bijvoorbeeld hebben 51 % van de gezinnen in de zes grootste steden vee). Dat komt 
vooral omdat stadsbewoners in een precaire situatie hun overlevings- en voedingsstrategie vaak 
baseren op het kweken van grote en kleine diersoorten.  
 
(217) In de randstedelijke gebieden ontwikkelt zich meer grootschalige veeteelt om gedeeltelijk te 
voorzien in de rechtstreekse bevoorrading van de stad, naast de stroom die afkomstig is van het 
platteland. Deze economische dynamiek bewijst dat er een duidelijke band bestaat tussen stad en 
platteland, waarbij de periferie fungeert als evolutiezone binnen dit continuüm.  
 
(218) Naast de traditionele veeteelt is uit de participatieve benadering gebleken dat de te kweken 
soorten gediversifieerd moeten worden. Er is immers niet alleen vraag naar de klassieke grote en 
kleine soorten (runderen, bokken, geiten, gevogelte, varkens, …), maar ook naar andere soorten, zoals 
bijen, konijnen en ongewone soorten (de grote rietrat, cavia’s, …)32.  Er moet rekening gehouden 
worden met de sociale, economische en voedingsimpact van die soorten, aangezien ze vaak heilzaam 
zijn voor vrouwen en kinderen. Bovendien draagt het kweken van soorten waar normaal gezien op 
gejaagd wordt en die dus op termijn bedreigd worden, bij tot het behoud van de natuur en de 
biodiversiteit. 
 
(219) Ten slotte moet in het kader van de veterinaire volksgezondheid eveneens rekening gehouden 
worden met de gezondheidsaspecten van het verbruik van dierlijke producten, vooral dan in het kader 
van de intensivering van de veeteelt en de ontwikkeling van de regionale en internationale handel, en 
met de aspecten die verband houden met dierlijke gezondheidszorg, zowel in zones met een hoog als 
met een laag landbouwpotentieel. 
 

                                                 
30 Delgado, C. et alii  (1999). Livestock to 2020. The Next Food Revolution. 72 pp. Washington, USA - Rome, 
Italy - Nairobi, Kenya: IFPRI - FAO - ILRI 
31 Steinfeld,H., de Haan,C., Blackburn,H.(1996) Livestock-environment interactions. Issues and options. 56 pp. 
And Finding a balance (115 pp.) Brussels, EU, DG DEV 
32  Zie in dit verband het onderdeel “veeteelt” van het ontwikkelingsproject van het departement Mono in Benin, 
waar een deel van de doelgroep wilde beginnen met het kweken van bijen en grote rietratten. 
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Krachtlijnen         
 
(220) De drie belangrijkste doelgroepen zijn:                      
- de herdersbevolking die in de loop der tijden haar strategieën heeft aangepast aan het droge 

milieu, maar die momenteel voor haar overleving sterk afhankelijk is van het beheer van het 
aangetaste milieu; 

- de agroveehouders van kleine bedrijven (small-scale farmers), die aan de basis liggen van de 
integratie van landbouw en veeteelt en dus van het ecologische evenwicht in de agropastorale 
zone;         

- de kwekers en eigenaars van dieren in en rond de steden, die overleven of inkomsten 
verwerven dankzij veeteelt, maar waarvan de activiteit moet worden gezien binnen een globale 
stadsplanningsaanpak.  

 
(221) De levensstandaard van de veehouders en agroveehouders kan pas verhoogd worden als hun 
productie gerationaliseerd wordt. Vandaar dat een analyse van de productieketens de diagnostische 
basis moet vormen om na te gaan welke activiteiten rendabel zijn voor de producent en welke 
begeleidingsmaatregelen er moeten worden genomen binnen die ketens. Die analyse moet het accent 
leggen op de behoeften van de consumenten, die bepalend zijn voor de oriëntatie van de keten en voor 
de eventuele verwerkingen van de ruwe producten (fabricatie van kazen, …). 
 
(222) Het is belangrijk om de noodzakelijke voorafgaande voorwaarden te preciseren voor de 
ontwikkeling van de veeteeltsector: een aangepaste wetgeving, een link met het onderzoek en een 
goed ontwikkelde beroepsopleidingssector. De belangrijkste actuele aspecten inzake onderzoek zijn: 
biodiversiteit, genetische verbetering, opsporing van de risico’s op het gebied van dierengezondheid 
(epidemiologie) en ziekten die kunnen worden overgedragen op de mens (zoönoses). 
 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die verband houden met duurzaam milieubeheer     
 
(223) Aride gebieden: benutting van de kennis van de herders van extensieve veeteelt in precaire 
gebieden, beheer van de fragiele ecosystemen van de droge gebieden, beheer van de waterbronnen 
(putcomités), …  
 
(224) Landbouw- en veeteeltgebieden: 

• Planning van de veeteelt, gezamenlijk beheer door de verschillende producenten (veehouders, 
landbouwers, bosbouwers) en uitwerking van duurzame landbouw-, bosbouw- en 
veeteeltcodes;  

• Ondersteuning van gemengde landbouwbedrijven, waarbij de subproducten van de landbouw 
gebruikt kunnen worden voor de veeteelt, en het werk en de dierlijke mest gebruikt kunnen 
worden voor de landbouw. 

 
(225) Stedelijke en randstedelijke gebieden: introductie van veeteelttechnieken waarbij het dierlijke 
afval beheerd kan worden (bv. door het te gebruiken bij de groenteteelt) en de consumptie van 
organisch huishoudelijk afval gevaloriseerd kan worden (50 % van het afval in de 
ontwikkelingslanden).  

 
(226) In de twee laatste gebieden de integratie van aquacultuur en veeteelt bevorderen. 
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Activiteiten die verband houden met de rationalisering en de verbetering van de productieketen 
 
(227) Betere toegang tot de productiefactoren: dieren (beheer van de voortplanting en dierlijke 
genetica), verbetering van de technieken voor kuddebeheer, voeding (subproducten van teelten en 
agro-industriële subproducten, begrazing) en drinken, dierengezondheid; 
 
(228) Verbetering van de diensten: versterking en ontwikkeling van de drie groepen actoren die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de veeteelt: de producentengroeperingen, de overheidssector 
en de privé-sector, om alle diensten te kunnen leveren die noodzakelijk zijn voor de veeteelt: 
verspreiding van doeltreffende productiesystemen die aangepast zijn aan de lokale context, 
gezondheidsveiligheid (vaccinatiecampagnes en netwerken voor epidemiebewaking, levering van 
diergeneeskundige inputs, ….), levering van veeteeltinputs;  
 
(229) Betere toegang tot krediet voor veeteeltactiviteiten en ontwikkeling van onderling krediet voor 
veeteelt (principe van “warm” geld), versterking van traditionele systemen voor het lenen van dieren, 
vooral bij de herdersbevolking van Subsaharaans Afrika;                       
 
(230) Ontwikkeling van de verwerkende sector (minimelkerijen, kaasmakerijen, …) om een 
toegevoegde waarde te geven aan de productie en de producent sterker te motiveren om zijn 
productietechnieken te verbeteren;            
 
(231) Betere toegang tot de markt van de kleine producenten;      
 
(232) Meer controle op de kwaliteit van levensmiddelen van dierlijke oorsprong binnen de keten 
(veterinaire volksgezondheid) en oprichting van kwaliteitslabels die de kwaliteit van het product 
waarborgen voor de consument en de inspanningen van de beste actoren belonen.  
 
 
Andere inkomstengenererende activiteiten die gericht zijn op de armen 
 
(233) Ontwikkeling van kleinschalige sedentaire veeteelt binnen de arme rurale of stedelijke 
familiebedrijven (productie van neerhofgevogelte of -varkens, kleine herkauwers, melkproductie, 
ongewone soorten), op voorwaarde dat ze weinig investeringen vereisen en passen binnen een 
dynamiek van eigen gebruik en verkoop. 
 
 
 
5.2.6. SPECIFIEKE ACTIES MET BETREKKING TOT BOSSEN EN AGROBOSBOUW 
 
 
Actieprincipes 
 
(234) In de ontwikkelingslanden spelen bossen en bomen een cruciale rol in de 
plattelandsontwikkeling, en dat in de meest uiteenlopende domeinen: allereerst voor de houtproductie, 
en verder ook voor de brandstoffen- en voedselbevoorrading (fruit, veevoeder), de ecologische 
functies (behoud van de biodiversiteit, bescherming tegen erosie, opslag van steenkool) en de sociale 
en culturele functies, …  
 
(235) België heeft verschillende internationale conventies geratificeerd die de nadruk leggen op het 
belang van het behoud van de bossen, voor hun rol als steenkoolreserves (Conventie over 
klimaatverandering), als reserve voor de biodiversiteit (Conventie over biodiversiteit) en voor de strijd 
tegen woestijnvorming (Conventie over de strijd tegen woestijnvorming van 1994).      
 
(236) De Raad van de Europese Unie keurde op 11 november 1999 een resolutie goed over de 
tropische wouden. België moet bijgevolg bijdragen tot de doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
mondiale prioriteiten in de bosbouwsector, met name: de indijking van de ontbossing en de 
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bosdegradatie; de toename van de duurzaam beheerde bosgebieden; de bevordering van een billijke 
verdeling van de winsten in de bosbouwsector, … 
Verder legt de EU de nadruk op de steun bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging van nationale 
bosbouwprogramma’s door de partnerlanden, door de versterking van de capaciteiten van de 
partnerlanden, zowel in de overheidssector als in de privé-sector.  
 
(237) De interventie van België in de bosbouwsector is de voorbije jaren beperkt gebleven en bestond 
vooral uit grootschalige herbebossingsprojecten (Peru, Kaapverdische eilanden, Rwanda) en 
geïntegreerde landbouw- en bosbouwprojecten.  
 
(238) In het bijzondere kader van programma’s voor plattelandsontwikkeling zal de Belgische 
strategie gericht zijn op het behoud en de ontwikkeling van de rol van bomen en bossen voor het 
welzijn van de plattelandsbevolking. Daarbij moet rekening gehouden worden met de specifieke 
behoeften van vrouwen op het gebied van bosbouwproducten.  
 
 
Activiteiten / krachtlijnen 
 
(239) Een duurzaam bosbeheer ontwikkelen door mee te werken aan de bosbeheerplannen, 
inventaris, de verbetering van de bosbouw- en houtexploitatietechnieken, capacity building, … om de 
talrijke functies van bossen en bomen te behouden en te bevorderen.  
 
(240) De partnerlanden helpen bij de uitwerking en uitvoering van een duurzaam bosbouwbeleid 
(beleid inzake bodembenutting en -planning, grondeigendom en bosbouwconcessies, fiscaal beleid, 
…). Bevordering en ondersteuning van de invoering van “ecolabeling”-systemen (bv.: “green label” 
voor tropisch zaaghout en hout in gebieden met een gematigd klimaat).  
 
(241) Agrobosbouw ontwikkelen in het kader van projecten voor plattelandsontwikkeling: 

• De mogelijkheden bestuderen van economische integratie van landbouw en 
bosbouw/boomkwekerij en de landbouwers aanmoedigen om aan bosbeheer en aan 
boomkwekerij te doen om bestaansmiddelen te verwerven;       

• Alternatieven ontwikkelen voor de landbouwmethoden die bijdragen tot woudontginning, om 
ontbossing en bosdegradatie te bestrijden, …                     

 
(242) In aride en semi-aride gebieden en bergachtige gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 
programma’s ontwikkelen voor bodembehoud, bebossing en herbebossing, om droogte en 
woestijnvorming te bestrijden. Versnelde bebossings- en herbebossingsprogramma’s uitvoeren die 
vooral betrekking hebben op de aanleg van groene gordels. Daarbij snelgroeiende xerofiele soorten 
gebruiken - in het bijzonder inheemse soorten - onder meer peuldragers, in combinatie met land- en 
bosbouwprojecten op lokaal niveau. 
 
 
 
5.2.7. SPECIFIEKE ACTIES MET BETREKKING TOT AQUACULTUUR EN VISVANGST 
 
 
Actieprincipes 
 
(243) De visteelt speelt een belangrijke rol in de voedselproductie, bij het verwerven van inkomsten 
en als bron van tewerkstelling. Er zijn drie grote visproductiemethoden: (i) de kust- en zeevisvangst, 
(ii) de continentale visvangst en (iii) aquacultuur. Elk van deze methoden heeft specifieke kenmerken. 
Visvangst exploiteert de natuurlijke hulpbronnen, en de acties moeten in de eerste plaats gericht zijn 
op het duurzame beheer van het visbestand, de promotie van duurzame visvangst (op basis van de 
FAO-gedragscode voor een verantwoordelijke visvangst) en de bescherming van de belangrijke 
ecosystemen (voortplantingsgebieden, …). Aquacultuur daarentegen is een belangrijke 
landbouwactiviteit voor de diversificatie van de plattelandsproductie. Ze zal nog voortdurend 
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belangrijker worden door het dalende visbestand in tal van gebieden. Ze wordt beoefend volgens de 
algemene regels van de veeteelt. De acties moeten in de eerste plaats gericht zijn op vulgarisatie en 
plattelandsontwikkeling.  
 
(244) Vrouwen leveren een aanzienlijke bijdrage tot de visvangstsector, en dat in alle fasen: fabricatie 
en herstelling van visuitrusting, bereiding van de voeding, voorbereiding van de visvangst, en 
bewaring en verwerking van de opbrengst ervan. Elke actie in de visvangstsector moet dan ook 
rekening houden met genderkwesties. 
 
(245) Kust- en zeevisvangst levert de grootste opbrengst op. Deze vorm van visvangst vereist echter 
aanzienlijke investeringen (schepen, netten, havens) en wordt wereldwijd gecontroleerd door grote 
(Russische, Argentijnse, Japanse, Franse, Portugese enz.) rederijbedrijven. De kustbewoners vissen 
met veel bescheidener materiaal en hebben niet de middelen om de grote reders met succes te 
beconcurreren. Hun actieradius rond een haven is beperkt, en de ecologische druk neemt toe, want het 
visbestand slinkt er. De wetgeving inzake zeevisvangst is niet altijd aangepast aan de realiteit. De 
problematiek van de zee- en kustvisvangst is één van de prioriteiten van de strategische plannen van 
de EU en de FAO.  
 
(246) Continentale visvangst levert een rijke visoogst op voor de lokale markten. Buiten de 
gecontroleerde visvangst op de grote meren (Tanganyikameer, Victoriameer, Titicacameer, 
Karibameer, Voltameer) is er over de precieze omvang van dit soort activiteit en de betekenis ervan 
voor de voedselzekerheid echter zeer weinig geweten. Deze visvangst wordt immers beoefend in de 
semi-clandestiniteit door miljoenen vissers, meestal nomaden, die de trek van de vissen in de rivieren 
over lange afstanden volgen. 
 
(247) Een ernstig probleem is de druk op de vispopulatie. Die is zo groot geworden dat sommige van 
die rivieren niet meer bevist kunnen worden. Daardoor zijn de vissers gedwongen om naar andere 
bekkens te trekken, wat tot etnische conflicten leidt. Zo worden de meeste bekkens in Ivoorkust 
geëxploiteerd door Malinese vissers.                              
De continentale visvangst krijgt nog met andere problemen af te rekenen: het feit dat er geen 
gecontroleerde wetgeving en geen goed opgeleide ambtenaren zijn (vernietiging van de paaiplaatsen, 
visvangst met verboden tuigen, netten met te kleine mazen), gebrek aan statistieken. De 
bewaringstechnieken worden vaak slecht toegepast (rudimentair drogen of roken)….  
 
(248) Aquacultuur is de techniek om waterorganismen te kweken in gecontroleerde systemen. In 
tegenstelling tot de visvangst is aquacultuur gericht op de productie van enkele soorten van een 
welbepaalde grootte en voor een specifieke markt, niet in verschillende grootten en vormen. 
Viskwekers zijn dan ook geen nomaden zoals de vissers, maar boeren die over terreinen beschikken 
die zich goed lenen tot dit soort kweek. 
 
(249) Aquacultuur dekt een uitgebreide waaier organismen (algen, garnalen, mosselen, vissen, 
krokodillen, …), productiewijzen (vijvers, kooien, omheinde ruimten, …) en intensiteitsgraden 
(extensief, semi-extensief, intensief, aanverwante kweekvormen, polycultuur, monocultuur). Hoewel 
aquacultuur momenteel slechts een klein deel van de visvangstproductie vertegenwoordigt, wordt de 
productietoename gedurende de voorbije twee decennia geraamd op 11 % per jaar. Azië, waar 
piscicultuur al decennia lang beoefend wordt, is goed voor ongeveer 90 % van de jaarlijkse productie 
in de aquacultuur; Afrika en Latijns-Amerika hinken ver achterop.  
 
(250) De spectaculaire stijging van de garnaalproductie in sommige Latijns-Amerikaanse en 
Aziatische landen, die in toenemende mate bijdroeg tot het nationale inkomen van die landen, begint 
nefaste bijwerkingen te vertonen voor het milieu: gebrek aan zoetwater en verzilting van de kustzone 
in Indonesië, vernietiging van de mangroven en een dodelijke garnaalepidemie in Ecuador, …                        
 
(251) Toch blijkt rurale aquacultuur in verschillende gebieden een rendabele kweekvorm, aangezien 
ze eenvoudig toe te passen is en goedkoper is in vergelijking met andere kweekvormen. Zo wordt 
planktonetende vis, zoals tilapia, beschouwd als een van de beste voedselomzetters en dus als een 
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minder dure bron van dierlijke eiwitten. Bovendien heeft aquacultuur het voorbije decennium een 
nieuw elan verworven, dankzij de privatisering van de centra voor het uitzetten van pootvis (in het 
verleden waren heel wat van die centra in staatshanden en werden ze geconfronteerd met problemen 
van duurzaamheid). Deze nieuwe aanpak lijkt duurzame resultaten op te leveren in de gebieden waar 
ze toegepast wordt. Een andere gunstige factor voor piscicultuur is het feit dat het aantal geschikte 
sites in een dorp beperkt is, waardoor de meeste viskwekers zonder concurrentie hun activiteiten 
kunnen uitbouwen. Rurale piscicultuur is een troef voor de boeren die ze kunnen beoefenen: ze 
brengen een vers, eiwitrijk product op de markt dat goedkoper is dan vlees.  
 
(252) De belangrijkste problemen bij de ontwikkeling van aquacultuur zijn: de correcte bouw van de 
kweekstructuren, de productie van pootvis en voedsel, en het beheer van de viskweekhoeve.  
 
 
Activiteiten / krachtlijnen 
 
 
Zee- en kustvisvangst          
 

(253) Krachtlijn          
Via een betere regelgeving en een betere controle van het visbestand een duurzame artisanale 
visvangst plannen en het inkomen van de vissers verhogen.  
 
(254) Activiteiten 
De Belgische samenwerking zal bij voorkeur actief zijn in dit domein door deel te nemen aan de 
programma’s van de FAO en de EU.  

 
Continentale visvangst  

 
(255) Krachtlijn   
Via een betere kennis van het visbestand een duurzame continentale visvangst plannen en het 
inkomen van de vissers verhogen.                      
 
(256) Activiteiten 
• Toegepast onderzoek: hydrobiologische en limnologische studies van de stroombekkens en 
de kleine meren, om het natuurlijke milieu, de paaiplaatsen en de vistrekken te kennen;  
• Opleiding van de water- en bosbeheerders inzake statistieken, participatieve controle en 
beheer;             
• Participatieve opleiding van de vissersgroepen in duurzame visvangstmethoden, 
bescherming van de kwetsbare gebieden en beheer van het visbestand;  
• Verbetering van de naoogsttechnieken en de aanlegsteigers, om naoogstverliezen te 
vermijden, een beter product op de markt te brengen en op die manier het inkomen te verhogen.  
 

Aquacultuur  
 

(257) Krachtlijn         
De aquacultuur in de daartoe geschikte gebieden bevorderen, en op die manier de dierlijke 
productie diversifiëren, het inkomen van de boeren verhogen en nieuwe banen scheppen.  
 
(258) Activiteiten 
• Opleiding van de viskwekers, de begeleiders en de vulgarisators;    
• Opleiding van de ondersteunende beroepen (infrastructuurspecialisten, constructeurs, 
voedseldistributeurs, vulgarisators, pootvisproducenten);      
• Organisatie van de producenten, en (zo nodig) betere toegang tot krediet; 
• Toegepast onderzoek naar de selectie van de stammen of de verfijning van de reproductie- 

en productiemethoden.  
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5.3. TOEGANG TOT DE MARKT 
 
 
Actieprincipes        
 
(259) Een efficiënte markt heeft als hoofddoel tot een doeltreffend commercialisatie-, verwerkings- 
en distributiesysteem te komen tegen een lage kostprijs, om de consument overvloedige, gevarieerde 
en toegankelijke voedingsproducten aan te bieden en tegelijk de producenten een billijke prijs te 
waarborgen.  
 
(260) Vandaag worden de lokale markten steeds meer beïnvloed door de internationale markt, door 
de liberalisering van de handel in landbouwproducten die het gevolg is van de structurele 
aanpassingsprogramma’s en het Landbouwakkoord van de WTO (zie § economische context). De 
arme bevolkingslagen en de kleine landbouwers worden rechtstreeks getroffen door die hervormingen 
en kunnen niet concurreren met goedkopere importproducten.  
 
(261) Het is dan ook van cruciaal belang om die hinderpalen uit de weg te ruimen, niet alleen op 
internationaal maar ook op nationaal niveau, zodat de kleine landbouwers en de arme 
plattelandsbewoners kunnen deelnemen aan de nieuwe economische context en toegang krijgen tot de 
nieuwe markten. Een goede organisatie van de privé-sector, die een aantal taken moet overnemen van 
de overheid, en van de overheidssector, die zich moet beperken tot een faciliterende en regulerende 
rol, is primordiaal om een betrouwbaar distributiesysteem te waarborgen.  
 
(262) Een doeltreffende commercialisatie na de oogst is buitengewoon belangrijk bij elk project voor 
de valorisatie van teelten of andere landbouwproducten. Heel wat ontwikkelingsprojecten zijn een 
mislukking gebleken omdat ze te weinig rekening hielden met dit aspect.   
 
(263) Momenteel ontstaan er commercialisatieketens als alternatief voor het traditionele systeem, die 
rechtvaardiger zijn voor de producenten. Het is dan ook belangrijk die ketens te ondersteunen.  
 
(264) Initiatieven op het vlak van billijke handel, waarbij een distributiesysteem wordt ingevoerd 
parallel met de traditionele handel, van producent tot consument, om het inkomen van de kansarme 
producentengroepen in de ontwikkelingslanden te verhogen, is een doeltreffend middel om een 
duurzame en billijke commercialisatieketen te waarborgen33. 
 
(265) De vraag naar biologische landbouw in de ontwikkelde landen neemt volop toe, en er worden 
tal van privé-ketens opgericht (fair trade, supermarkten, …). De producenten in de 
ontwikkelingslanden zijn doorgaans sterk geïnteresseerd in biologische productie, aangezien de 
prijzen die aangeboden worden voor die producten veel hoger liggen dan die van de traditionele 
productiewijzen (voor koffie bijvoorbeeld ligt de verkoopprijs bijna twee keer zo hoog). Het 
belangrijkste probleem voor deze boeren is echter de certificatie. Zonder certificatie kan een product 
onmogelijk het biolabel krijgen. Ze vereist regelmatige controles en is dan ook duur. Biologische 
productie houdt nog andere verplichtingen in (het biolabel kan pas verkregen worden na 3 jaar 
biologische productie, technische kennis, …) en vereist een zeker organisatieniveau vanwege de 
producenten.   
 
 
Activiteiten / krachtlijnen 
 
(266) De kleine producenten helpen om toe te treden tot de ketens voor de commercialisering van 
biologische producten, door de certificatie te ondersteunen en advies te geven.  
 

                                                 
33 De Belgische strategie om “fair trade” te ondersteunen, wordt belicht in de strategienota “Sociale Economie”.    
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(267) Op niveau van het partnerland: de ontwikkeling van de systemen voor de commercialisatie 
van de producten en de bevoorrading van de inputs, gebaseerd op de privé-sector, bevorderen, en er 
tegelijk voor zorgen dat de overheid een gunstig klimaat schept voor de privé-sector:  
 

• De ontwikkeling van de privé-sector en van de landbouworganisaties ondersteunen om ketens 
uit te bouwen voor de commercialisatie en de verwerking van hun primaire producten, en 
steun bieden bij de bevoorrading in inputs (meststoffen, fytosanitaire producten, zaaigoed, en 
voor de veeteelt, in diergeneeskundige producten en veevoer, …), via directe hulp aan de 
privé-sector, toegang tot krediet, opleiding, …. Monopoliesituaties (coöperaties, …) moeten 
evenwel vermeden worden, en de exploitant moet de vrijheid behouden om zelf zijn 
tussenpersoon te kiezen.  

 
• De Staat ondersteunen in zijn nieuwe faciliterende rol:  

o Scheppen van een stabiele en transparante macro-economische omgeving waarin 
producenten, handelaars en verwerkers rendabel kunnen werken (zie strategische as);                         

o Diensten ter ondersteuning van de privé-sector: oprichting van diensten die informatie 
geven over de markten, waardoor de landbouwers en handelaars met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen over de productie en de commercialisering; 
toegang tot krediet; de capaciteiten van de vulgarisatiediensten met betrekking tot de 
commercialisatieaspecten uitbreiden; opleiding in beheer, … 

o Bouw en onderhoud van infrastructuur: wegen, rurale en stedelijke markten (zie § 
infrastructuur);  

en zijn regulerende rol: 
o kwaliteitscontrole (certificatie en tests), …       

 
(268) De kleine exploitanten integreren in de markt door: 
 

• De productie af te stemmen op de behoeften van de consument,      
    

• De kosten tussen producent en consument te drukken (door de toegevoegde waarde die uit de 
verwerking wordt gehaald, te verhogen, de transport- en opslagsystemen te verbeteren, 
commerciële links te creëren tussen de kleine exploitanten en de privé-sector en de 
capaciteiten van de exploitanten te verhogen). Alvorens de operaties na de oogst te 
verbeteren, moet men echter een goed inzicht hebben in de werking van het 
commercialisatiesysteem, om zinvolle en economische rationele verbeteringen op te sporen.  

 
 
 
5.4. VOEDSELHULP 
 
 
Actieprincipes 
 
(269) Op de Wereldvoedseltop in november 1996 en de Wereldvoedseltop vijf jaar later, in juni 2002 
in Rome, werd het beleid inzake voedselzekerheid geëvalueerd en werd een impuls gegeven om 
nieuwe denkpistes uit te werken voor voedselhulp. Voedselhulp heeft als doel de voedselbevoorrading 
van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te waarborgen, een ontwikkelingsbeleid te ondersteunen en 
bij te dragen tot voedselzekerheid en armoedebestrijding in de begunstigde landen. Vandaar dat men 
wil evolueren van een aanbodlogica (de voedselhulp is vaak overvloediger wanneer de markten met 
een overschot zitten) naar een vraaglogica (een afdoend antwoord bieden op de problemen) en de 
interventies doeltreffender wil maken.  
 
(270) De Europese Unie heeft zich trouwens aangesloten bij die filosofie met haar verordening 
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter 
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ondersteuning van de voedselzekerheid vanaf 199634. Deze verordening is juridisch bindend voor alle 
lidstaten. De strategische elementen van dit beleid zijn:                        
• Het verband tussen armoede en voedselzekerheid;  
• De toegang van de kwetsbare bevolkingsgroepen tot voedsel;          
• De toename van de regionale en/of lokale aankopen;  
• De noodzaak van ad hoc-voedselhulp; 
• Een voedselzekerheidsbeleid als basis van een nationale of regionale ontwikkelingsstrategie. 
 
(271) Onder het Belgische Voorzitterschap heeft de Europese Unie zich daar resoluut toe 
geëngageerd, om ervoor te zorgen dat “het voedselhulp- en voedselzekerheidsbeleid van de 
Gemeenschap nuttig en doeltreffend is, en deel uitmaakt van de armoedebestrijdingsstrategieën”. Het 
Voorzitterschap van de Raad heeft daartoe onder meer besloten dat “voedselhulp in natura geen 
geschikt instrument is om voedselzekerheid te bereiken op lange termijn”, en om “prioriteit te geven 
aan lokale en regionale aankopen en driehoekstransacties, om tegemoet te komen aan de 
voedselhulpbehoeften in natura.” Dit voedselhulp- en voedselzekerheidsbeleid van de Europese Unie 
en bijgevolg ook van België maakt het mogelijk “zowel de tijdskloof als de logistieke kloof tussen 
noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling te dichten”35.  
 
 
Activiteiten/Krachtlijnen       
 
(272) België past, overeenkomstig de Verordening van 1996 en de conclusies van het Voorzitterschap 
van de Raad van december 2002, een strategie toe om de voedselhulp te integreren in een 
voedselzekerheidsbeleid, en heeft de activiteitsdomeinen uitgebreid die onder voedselhulp in strikte 
zin vallen:  
 
 Voedselhulp in natura voorbehouden voor crisis- en postcrisissituaties. Deze hulp heeft als doel te 

voldoen aan de overlevingsbehoeften;         
 Voorrang geven aan lokale of regionale operaties voor voedselaankoop, om op die manier te 

profiteren van de natuurlijke complementariteit tussen landen die deel uitmaken van eenzelfde 
regio;  
 Programma’s ontwikkelen ter ondersteuning van de voedselzekerheid, zoals de levering van 

zaaigoed, meststoffen, werktuigen, andere inputs en basisproducten, de aanleg van 
reservevoorraden, technische en financiële bijstand;  
 Budgettaire hulp verlenen, zodat de begunstigde landen hun bevoorradingstekorten kunnen 

wegwerken door aankopen te doen op de lokale, regionale of internationale markt.          
 

                                                 
34 PB L 166, Verordening (CE) nr. 1292/96 van 27 juni 1996 inzake voedselhulpbeleid en voedselhulpbeheer en 
bijzondere operaties ter ondersteuning van de voedselzekerheid.  
35 Doc. 11737/01, “Ontwerp van conclusies van de Raad inzake de evaluatie en toekomstige oriëntatie van 
Verordening (CE) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 inzake voedselhulpbeleid en voedselhulpbeheer en 
bijzondere operaties ter ondersteuning van de voedselzekerheid”.  
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(273) België levert zijn bijdrage inzake voedselhulp in het kader van de Internationale 
Conventie over voedselhulp uit 1999 en volgt de Europese verordening. België levert 
jaarlijks 30.000 ton graanequivalent36. Deze bijdrage wordt verdeeld via diverse 
interventiekanalen:  
 
Directe hulp (aan de partnerregering).  
• Preventieve structurele voedselhulp in de vorm van financiële of budgettaire hulp, als de 

analyse van de bevoorrading van het land in kwestie aanwijzingen oplevert in die zin.  
• Noodvoedselhulp in crisis- of postcrisissituaties, die geleverd wordt door BTC.  
 
 
Dankzij dit beleid kunnen de lokale handel en de regionale economie ondersteund worden.  
 
Indirecte hulp (die toevertrouwd wordt aan partnerorganisaties: multilaterale organisaties of 
NGO’s37). 
• Noodvoedselhulp na natuurampen of menselijke rampen. Het WFP, het ICRC, de 

UNRWA en de NGO’s zijn de belangrijkste partners van dit soort hulp. De projecten voor 
verlengde spoedinterventie en de herstelprojecten van het WFP zijn operaties om tegemoet 
te komen aan de voedingsbehoeften van vluchtelingen, gerepatrieerden en interne 
ontheemden.                

• Voedselhulp als ontwikkelingsproject, via de geïntegreerde programma’s van de 
schoolkantines en de operaties “voedsel in ruil voor arbeid” van het WFP.    

• Voedselhulp als onderdeel van een continuüm van noodhulp, wederopbouw en 
ontwikkeling, via projecten voor landbouwherstel die gericht zijn op de distributie van 
zaaigoed en landbouwwerktuigen. Deze projecten gaan uit van de Dienst Noodoperaties 
van de FAO (FAO/TCEO). De heropbouw van de systemen voor de productie van 
voedingsgewassen en de landbouwproductie is noodzakelijk voor het herstel van de rurale 
levensonderhoudsystemen en is een voorwaarde voor het herstel van duurzame 
ontwikkeling. Dankzij dit partnerschap kunnen niet alleen mensenlevens gered worden, 
maar krijgen ook duizenden chronisch kwetsbare mensen de kans om uit de helse 
armoedecirkel te geraken via het herstel van de landbouwactiviteit.  

• Projecten voor voedsel- en voedingszekerheid via de NGO’s.         
 
Voedselhulp wordt altijd geleverd in de vorm van giften aan de begunstigde landen, welke 
vorm ze ook aanneemt. We moeten hierbij opmerken dat België niet-gebonden voedselhulp 
levert aan de minst ontwikkelde landen38. 

                                                 
36 Graan- of tarwe-equivalent is een standaardmaateenheid voor voedselhulp.  
37 De NGO’s - zowel internationale als nationale - houden zich het grootste deel van de tijd bezig met de 
distributie op het terrein.  
38 Ter informatie: u vindt de aanbevelingen van het DAC over ongebonden officiële ontwikkelingshulp aan de 
minst ontwikkelde landen op de volgende website: 
http://www.oecd.org/media/communique/cad_recommandation.pdf. 
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IV. SAMENHANG EN COMPLEMENTARITEIT TUSSEN DE BELGISCHE STRATEGIE 

EN DE STRATEGIE VAN DE ANDERE ACTOREN VAN DE INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 

 
 
 
(274) Dit hoofdstuk bevat een bondige analyse van de samenhang en de complementariteit tussen de 
Belgische strategie inzake landbouw en voedselzekerheid en de activiteiten van andere actoren van de 
internationale samenwerking, in het bijzonder die van de Europese Unie.  
 
 
Strategieën van de internationale geldschieters: tendensen  
 
(275) Het eerste wat we moeten opmerken, is dat de meeste internationale geldschieters (Wereldbank, 
de Europese Gemeenschap, …) de ontwikkeling van de landbouwsector benaderen in het ruimere 
kader van plattelandsontwikkeling. 
De prioriteiten van de verschillende donoren vertonen steeds meer gelijkenissen. Armoedebestrijding 
is het hoofddoel van de meeste geldschieters, en de prioriteiten zijn: ecologische duurzaamheid, 
gelijkheid man-vrouw, de participatie van de begunstigden, de versterking van de instellingen, … De 
strategie van België past volledig binnen die nieuwe tendensen van de internationale samenwerking. 
In welke principes of acties die thema’s vertaald worden, hangt uiteraard af van de gevoeligheid van 
elke donor.  
 
 
Het beleid van de Europese Gemeenschap  
       
(276) De Europese Gemeenschap voltooide halverwege 2001 haar strategie inzake 
plattelandsontwikkeling, in de vorm van een beleidsoriënterend document: “Europees beleid ter 
ondersteuning van plattelandsontwikkeling, februari 2000”, en van 3 subsectorale strategienota’s over 
landbouw, veeteelt en visvangst. Deze strategie moet als leidraad dienen voor de lidstaten, maar is 
juridisch niet bindend. Inzake bosbouw is de strategie van de Europese Gemeenschap beter 
uitgewerkt. De Raad van de Europese Unie keurde op 11 november 1999 een resolutie goed waarin de 
prioriteiten en activiteiten van de lidstaten zijn vastgelegd inzake tropische wouden.   
 
(277) De strategie voor plattelandsontwikkeling van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op 6 
pijlers:  
1. Politiek empowerment;      
2. De oprichting van democratische, verantwoordelijke, gedecentraliseerde en doeltreffende 

instellingen ondersteunen; 
3. Een economisch beleid ondersteunen dat de economische groei bevordert in de 

plattelandsgebieden;  
4. De individuele troeven versterken;  
5. Het beheer van de natuurlijke hulpbronnen duurzamer maken;  
6. Het beleid van de Europese Unie meer samenhang geven.          
 
(278) Deze 6 pijlers worden vervolgens vertaald in specifieke actiedomeinen voor landbouw, veeteelt 
en visvangst. Uit een bondige analyse blijkt dat de Belgische strategie aansluit bij die strategie. De 
Europese Gemeenschap legt immers de nadruk op de domeinen waarin ze een comparatief voordeel 
heeft ten opzichte van de bilaterale donoren, dankzij haar grotere financiële slagkracht (bv. politiek 
empowerment, …) of haar politieke situatie binnen de Europese Unie (samenhang van het beleid van 
de Europese Unie). 
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V. TIJDSSCHEMA EN MIDDELEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE 
STRATEGIE 

 
 
 
1. MIDDELEN  
 
 
Financiële middelen: voor een trendombuiging zorgen 
 
(279) Uit de analyse van de bijdrage van de Belgische hulp aan de landbouwsector (zie hoofdstuk II) 
blijkt dat die bijdrage in absolute waarde sinds 1987 relatief stabiel is, maar dat het aandeel van de 
Belgische hulp aan de landbouwsector ten opzichte van de totale Belgische hulp (in percentage) een 
uitgesproken dalende trend vertoont.  
 
(280) Gezien het belang van de landbouwsector als motor van plattelandsontwikkeling en voor 
voedselzekerheid en tewerkstelling, is het van cruciaal belang om die huidige trend om te buigen. 
Het gaat daarbij om het bereiken van de millenniumdoelstellingen39.  De Belgische Samenwerking 
zal haar bijdragen tot deze sector geleidelijk verhogen, zodat het deel van het budget dat ervoor 
wordt uitgetrokken, beter het belang van deze sector weergeeft en zijn relatieve aandeel in het Bruto 
Binnenlands Product van de partnerlanden.  
 
(281) Er zal nagegaan worden of deze verhoging van het budget voor de landbouwsector 
daadwerkelijk wordt nageleefd, om er zeker van te zijn dat landbouw en voedselzekerheid een 
prioriteit blijven voor België.    
 
 
Menselijke middelen  
 
(282) Krachtens de hervorming van de Administratie voor de samenwerking in 1998 werd binnen 
DGOS een directie strategieën opgericht, die als taak heeft de strategieën van de Belgische 
internationale samenwerking voor te bereiden en ze te integreren bij de concrete uitvoering van het 
beleid. Het personeel van deze directie zal op korte termijn moeten worden uitgebreid om alle taken 
van deze dienst strategie te kunnen uitvoeren, met name: de uitvoering van de strategie waarborgen en 
sectorale expertise bieden aan de Administratie. De strategiedesk moet namelijk een cel oprichten die 
technische ondersteuning biedt aan de samenwerkingsattachés en de geografische diensten van 
DGOS.  
 
 
2. METHODE VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRATEGIE 
 
 
Voorrang geven aan de partnerlanden waar de landbouwsector prioritair is   
 
(283) Bij de bepaling van de concentratiesectoren van de Belgische samenwerking in de 
partnerlanden is het essentieel om voorrang te geven aan landbouw en voedselzekerheid in de landen 
waar die sectoren belangrijk zijn in de strijd tegen armoede en voedselonzekerheid. Er bestaan 
verschillende indicatoren om de partnerlanden te selecteren waar een interventie in die sectoren 
prioriteit moet krijgen. De ontwikkeling van de landbouwsector moet namelijk een des te 

                                                 
39 “We hebben ook besloten het percentage van de wereldbevolking waarvan het inkomen minder bedraagt dan 
één dollar per dag en het percentage hongerlijders (....) tegen 2015 te halveren.” (citaat uit de 
Millenniumverklaring)  
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belangrijker plaats krijgen wanneer de situatie inzake voedselzekerheid zorgwekkend is en een 
groot deel van de bevolking in de landbouw werkt. Bovendien geeft het aandeel van de landbouw 
in het BBP het belang aan van de landbouwsector in de economie van het land, een element waar 
eveneens mee rekening moet worden gehouden. Deze drie indicatoren vormen een eerste analyse die 
in elke landenstrategienota zal worden verfijnd door rekening te houden met andere elementen zoals 
de specificiteit en de geschiedenis van het land, de prioriteiten die de partners hebben vastgelegd, het 
beleid van de andere donoren, de conflictsituatie, de evolutie naar een programma-aanpak die een 
sectorale concentratie vereist, …  
 
(284) De tabel in bijlage 1 bevat de gegevens voor deze drie indicatoren in de partnerlanden van de 
Belgische samenwerking. Wat het percentage arbeidskrachten betreft dat werkzaam is in de 
landbouwsector: behoudens de Maghreblanden en enkele uitzonderingen werkt de grote meerderheid 
van de bevolking van de partnerlanden in de landbouwsector. Inzake voedselzekerheid zijn er heel 
sterke verschillen. In één derde van de partnerlanden is meer dan 35 % van de bevolking ondervoed, 
in een ander derde is tussen 20 en 34 % van de bevolking ondervoed, en in het laatste derde is minder 
dan 19 % van de bevolking ondervoed. In de meeste Afrikaanse landen is de situatie bijzonder 
alarmerend, net als in sommige Aziatische landen zoals Bangladesh en Cambodja. Bovendien is de 
voedselsituatie in meer dan een derde van de partnerlanden aanzienlijk verslechterd.    
Wat ten slotte het aandeel van de landbouw in het BBP betreft, zijn er eveneens heel sterke verschillen 
tussen de partnerlanden: van een paar procent tot meer dan 50 % van het BBP. In de meeste 
Afrikaanse landen blijft landbouw hoe dan ook de belangrijkste pijler van de economie.  
 
 
Aanpassing van de strategie:  
 
(285) Deelnemen aan de nationale en internationale dialoog over de landbouw- en 
voedselzekerheidsproblematiek in de ontwikkelingslanden: de dienst strategie neemt deel aan de 
nationale en internationale workshops, conferenties en forums (Europese Unie, WB, FAO, …) die 
relevant zijn voor zijn bevoegdheden. Bv.: Europese bijeenkomst over plattelandsontwikkeling, groep 
veeteeltdeskundigen op Europees niveau, initiatief van Neuchâtel (denktank over 
landbouwvulgarisatie), … 
 
(286)  Nagaan hoe de internationale concepten terzake evolueren: de dienst strategie analyseert de 
strategische en thematische documenten van de verschillende internationale donoren in deze materies.  
 
(287) Lessen trekken uit de uitvoering van de projecten/programma’s in deze materies: de dienst 
strategie neemt kennis van de relevante monitoringverslagen en van de conclusies en aanbevelingen in 
de evaluaties van de prestaties terzake, om er lessen uit te trekken en ze te integreren in zijn 
beleidsondersteunend werk.  
 
 
Technische ondersteuning/advies  
 
(288) In het kader van de bilaterale samenwerking voert de dienst strategie de hieronder beschreven 
taken uit om te waarborgen dat er rekening gehouden wordt met de strategie:  
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Projectcyclus Taken dienst strategie   

Landenstrategienota Geeft advies over de landenstrategienota’s, om er zeker van te zijn 
dat ze voldoende rekening houden met de sectorale strategieën.     

Programmering – Indicatief 
samenwerkingsprogramma 
(ISP)  

Geeft advies over de projecten van het ISP via het 
Interdirectieforum (IDF), om er zeker van te zijn dat ze voldoende 
rekening houden met de sectorale strategieën.  

Identificatie/formulering  De dienst strategie wordt om advies gevraagd in het kader van de 
voorbereiding van de interventies, in het stadium van de 
identificatie en/of van de formulering.  

Tenuitvoerlegging “BTC respecteert het beleid en de strategieën van de 
internationale samenwerking waarvan de instrumenten haar zijn 
meegedeeld (1).” 
De dienst strategie kan op verzoek van de attaché advies geven 
over de eventuele noodzaak om een aan de gang zijnde prestatie 
aan te passen.  

Evaluatie  De deskundigen van de dienst strategie nemen op verzoek van de 
dienst evaluatie of de geografische dienst deel aan evaluaties van 
samenwerkingsprestaties.  

(1)  Beheerscontract Art.5 §2.  
 
 
(289) De strategiedesk zal in het kader van de ontwikkeling van de programma-aanpak de attachés 
bijstaan bij de analyse van het beleid van de partnerlanden. Inzake identificatie komt het er immers 
niet langer op aan de doelstellingen en resultaten van de Belgische steun te identificeren, maar in de 
eerste plaats om samen met andere donoren deel te nemen aan de politieke dialoog om de kwaliteit 
van het beleid, de doelstellingen, het uitgavenkader, de samenhang van de jaarprogramma’s, … te 
evalueren.  
 
(290) De strategienota heeft volgens de wet een oriënterend karakter in het kader van de 
multilaterale en indirecte bilaterale samenwerking. Toch moeten de dienst strategie en de 
betrokken diensten hun strategische visies op elkaar afstemmen, om de samenhang van de strategieën 
te waarborgen.               
 
 
Verspreiding en opleiding  
 
(291) Aanspreekpunt: de dienst strategie vormt een referentiebibliotheek met boeken en documenten 
over de “beste praktijken” inzake landbouw en voedselzekerheid. Deze bibliotheek staat ter 
beschikking van de dossierbeheerders.  
 
(292) Mechanismen uitwerken voor de verspreiding van de informatie die de dienst D 20 heeft 
verzameld.  
 
(293) Website: bijwerken door de dienst strategie van de gegevens op de site van DGOS in de 
betrokken materies.  
 
(294) Interne opleiding op aanvraag, bijvoorbeeld tijdens de diplomatieke dagen en de stages van de 
attachés, en op interdirectioneel niveau. Inzake opleiding is het wenselijk om samen te werken met 
BTC.  
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Tabel: Belang van ondervoeding en van de landbouwsector in de 25 partnerlanden (De landen 
zijn geklasseerd op basis van het huidige % ondervoeden):  
 
 

 
 

 % 
landbouw 

/BBP 

% 
arbeidskrachten
in de landbouw 

(1990) 

 
Ondervoede bevolking 

 

LAND Totale 
bevolking 

1997 
(miljoen) 

  % 
bevolking 

1979-
1981 

 

% 
bevolking 

1990-
1992 

% 
bevolking 

1996-
1998 

Ondervoede 
bevolking 
1996-98 
(miljoen) 

Burundi 6.4 52.2 91.7 39 44 68 4.3
DR Congo 48 57.9 67.8 38 37 61 29.3
Mozambique 18.4 33.0 82.7 54 67 58 10.7
Ethiopië 58.2 52.3 86.2 na na 49 28.4 
Niger 9.8 40.7 na 34 42 46 4.5
Tanzania 31.4 44.8 84.4 23 31 41 12.7
Rwanda 6 45.7 91.7 24 37 39 2.3
Bangladesh 122.7 25.3 66.4 42 35 38 46.8
Cambodja 10.5 50.6 73.8 61 41 33 3.4
Burkina 
Faso 

11 31.4 92.4 64 32 32 3.5

Mali 10.4 46.5 85.8 60 24 32 3.4
Uganda 20 44.4 84.5 32 23 30 6
Laos 5 52.6 78.1 32 31 29 1.5
Bolivia 7.8 18.4 na 26 25 23 1.8
Senegal 8.8 18.0 76.7 20 21 23 2
Vietnam 76.4 25.4 71.3 33 28 22 16.5
Peru 24.4 7.2 na 28 40 18 4.4
Benin 5.6 37.9 63.5 37 21 14 0.8
Ivoorkust 14.1 26.0 60 8 15 14 1.9
Algerije 29.4 11.4 26.1 9 5 5 1.4
Marokko 26.9 14.8 44.7 10 5 5 1.4
Ecuador 11.9 12.2 11 8 5 0.5
Palestina     
Zuid-Afrika 42.1 3.8 13.5   
SADC     

 
Bron: « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2000 », FAO, p27&28 en «Rural development 
indicators handbook » WB. 
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