
 

 

6 november 2017 

Betreft: Input Wetgevingsoverleg en Begrotingsonderhandeling BUHa-OS 

Geacht kamerlid, 

Met het oog op deze belangrijke overleggen in de Kamer delen wij graag de volgende aandachtspunten 

met u. Wij hopen dat dit u helpt in de voorbereiding en horen het graag als we nog iets kunnen betekenen. 

Begroting Buha-OS 2018 

 Wij zijn verheugd dat het regeerakkoord verwijst naar het terugdraaien van de bezuiniging en 

hopen dat dat ook betekent dat de begroting van 2018 wordt opgehoogd in lijn met ODA normen. 

Daarbij zouden wij graag aandacht vragen voor het belang van structurele investeringen in 

ontwikkeling en mensenrechten, kwesties van een lange adem – juist ook in tijden van crises.   

 Voedselzekerheid en artikel 2 Duurzame Ontwikkeling, Voedselzekerheid en Water:  

o Momenteel zijn er 2 miljard mensen ondervoed en de FAO geeft in een recent rapport 

aan dat de honger in de wereld toeneemt. Toch stelde de vorige regering voor om te 

bezuinigen op artikel 2. Dit lijkt ons gezien de grote uitdagingen van deze tijd en de 

positieve resultaten van de Nederlandse inzet (van overheid tot maatschappelijke 

organisaties) zeer onverstandig. Is de Minister bereid deze bezuiniging terug te 

draaien en extra geld toe te kennen aan voedselzekerheid
1
? 

o De belangrijkste doelgroep bij het uitbannen van honger en het garanderen van 

voedselzekerheid zijn kleinschalige boeren en in het bijzonder boerinnen. Zij produceren 

namelijk tot wel 80% van het voedsel. Lokale voedselproductie wordt bedreigd door 

toenemende schaarste aan land en andere natuurlijke hulpbronnen, door 

klimaatverandering, verstedelijking en onteigening. Daarom is het van belang dat 

blijvend wordt geïnvesteerd in lokale, duurzame voedselproductie gebaseerd op 

agroecologische principes en rechten en behoeften van kleinschalige boerinnen in 

het bijzonder. Dit vereist bottom-up (lokaal, inclusief en vraaggestuurd) en 

gendersensitieve aanpak. Zie ook onze infographic met facts en figures. 

o De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol op het gebied van landrechten voor 

vrouwen en gemeenschappen en met goede resultaten: Wil de nieuwe Minister dit 

voortzetten en zoja hoe? 

Beleidscoherentie voor ontwikkeling  

Beleidscoherentie voor ontwikkeling is cruciaal voor het garanderen van effectiviteit van OS. Goed inzicht 

creëren in gevolgen van verschillende beleidsterreinen op ontwikkelingslanden en op specifieke groepen 

als de allerarmsten en vrouwen is een belangrijke stap op weg naar de duurzame doelen. ActionAid is 

positief over de toezeggingen van het vorige kabinet op beleidscoherentie en de poging deze te 

monitoren, maar vindt dat de jaarrapportage van september 2017 te weinig inzicht geeft in wat er nu 

precies gebeurt en wat de effectiviteit is.  

                                                           
1
 Hoewel het regeerakkoord spreekt van landbouw is het o.i. belangrijk om juist voedselzekerheid na te streven als 

doelstelling waarbij duurzame, inclusieve landbouw een belangrijk onderdeel is, maar niet afdoende. Zie ook FAO 
pilaren van voedselzekerheid:  productie, consumptie, toegang en stabiliteit. Het recht op voedsel is een 
belangrijke uitgangspunt om te zorgen dat juist diegene die het meest honger leiden centraal staan in dit beleid. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/902489/icode/
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/farmers_infographic_actionaid.pdf


 

 

 

 

 

 Voedselzekerheid. Nederlands handel, investeringen, klimaat en energiebeleid is nog niet 

coherent met voedselzekerheidsambities. 

o Het voorkomen van landroof en het garanderen voedselzekerheid in 

bedrijfsleveninstrumentarium is cruciaal. In tegenstelling tot wat het Ministerie in deze 

brief aangeeft, blijkt uit analyses van ActionAid en verschillende mensenrechten 

organisaties dat richtlijnen als de Voluntary Guidelines on Land Tenure, rai en OECD 

guidance on agriculture wel degelijk helpen bij het garanderen van landrechten en 

voedselzekerheid; en dus zouden onderdeel van RVO beleid moeten zijn. 

o Het realiseren van klimaatdoelen zonder negatieve effecten op voedsel betekent 

ook het uitfaseren van biobrandstoffen uit voedselgewassen (palmolie, soja, 

suikerriet, mais etc). Dit was en is een belangrijk punt in de beleidscoherentie-agenda, 

maar ontbreekt in rapportage en huidige inzet Nederlandse overheid  en EU op dit thema. 

o Klimaat-slimme landbouw heeft baat bij heldere sociale en milieucriteria. Uit ActionAid 

onderzoek blijkt dat de term nu vooral tot verwarring leidt en dat we beter kunnen 

investeren in agro-ecologie.  

 Belastingontwijking. Inzet tot nu toe is ontoereikend en pakt kern van het probleem in Nederland 

niet aan. Regeerakkoord biedt kansen om dit beter te doen, míts noodzakelijke 

transparantiemaatregelen niet worden teruggedraaid en belangen ontwikkelingslanden worden 

meegenomen. Uit de Paradise Papers blijkt nogmaals hoe belangrijk dit is. 

o Antimisbruikbepalingen in herziene belastingsverdragen gaan niet ver genoeg en het 

proces moet eerlijker en transparanter zodat ontwikkelingslanden kunnen profiteren van 

investeringen - zie ActionAid’s analyse van belastingverdrag Zambia.  

o Het OESO BEPS-plan komt onvoldoende op voor belangen ontwikkelingslanden. Een 

punt van aandacht hierbij is de internationale belastingconcurrentie, waarbij een ‘race to 

the bottom’ voorkomen moet worden. Zie ook TaxJustice Nederland’s aanbevelingen voor 

maatregelen om hier een einde aan te maken. 

 Verduurzamen waardeketens. Inzet tot nu toe is niet in verhouding met doelstellingen.   

o Convenanten kunnen hier een belangrijke rol in spelen maar zijn niet afdoende. Zo 

dekken zij slechts een deel van de keten en/of duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast is 

ook het verminderen van de vraag/ consumptie cruciaal in het verduurzamen van 

waardeketens en dit ontbreekt nu in de aanpak.  

o Het is (nog) niet duidelijk is of gemaakte afspraken daadwerkelijk leidden tot betere due 

diligence in en verduurzaming van ketens. Hoe wil de Minister dit monitoren en welke 

stappen zal zij nemen wanneer blijkt dat de inzet onvoldoende is om verduurzaming en 

mensenrechten daadwerkelijk te garanderen?  

 

Met vriendelijke groet namens de collega’s bij ActionAid, 

 

Barbara van Paassen 

Hoofd Beleid&Campagnes 

http://www.actionaid.org/publications/climate-smart-agriculture-causes-confusion
http://www.actionaid.org/publications/climate-smart-agriculture-causes-confusion
https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2017/10/ActionAid-analyse-belastingverdrag-Nederland-Zambia.pdf
http://www.taxjustice.nl/assets/wbb-publications/521/TJ_NL_Van%20de%20race%20naar%20de%20bodem%20naar%20eerlijke%20belastingen_22nov.pdf

