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De financieringskloof aangepakt 
Hoe kan een Belgisch beleid voor private sectorondersteuning de  

familiale landbouw versterken? 
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Coali e tegen de honger 
Sinds 2002 ijveren de Coali e tegen de Honger en haar 20 leden1, met de steun van het Belgisch Fonds 
voor Voedselzekerheid, voor een Belgisch en interna onaal beleid dat werk maakt van het engagement 
om de honger in de wereld uit te bannen. Om haar doelstellingen te bereiken neemt de Coali e tegen de 
Honger actuele standpunten  in rond het Belgische ontwikkelingsbeleid en de Belgische standpunten  in 
interna onale organisa es en fora, organiseert workshops en deba en, hoorzi ngen en interpella es in 
het  federale parlement, neemt deel aan congressen en deba en  rond  landbouwkwes es, en sensibili-
seert het brede publiek rond deze thema’s. De Coali e tegen de Honger wenst ook het debat te voeden 
en een dialoog te bewerkstelligen via Ronde Tafels onder de noemer “Helpt onze hulp tegen honger?”, 
waar diverse actoren samen worden gebracht rond thema’s die direct of indirect verbonden zijn met de 
problema ek van de duurzame familiale landbouw. 

111.11.11, AD Gembloux, Boerenbond, Broederlijk Delen, Caritas Belgique, CNCD-11.11.11, Rode Kruis België, CSA, Entraide et Fraterni-
té, FIAN, FUGEA, Le monde selon les femmes, Louvain Développement, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Magasins du monde, Oxfam Wereld-
winkels, SOS Faim, Trias, Dierenartsen zonder Grenzen en Vredeseilanden.  
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1. Inleiding 

Sinds kort wordt in België het debat gevoerd rond de plaats van de ondersteuning van de private sec‐
tor in het Zuiden binnen het ontwikkelingsbeleid. Dat beleid kwam sinds een jaar sterk onder vuur. Zo 
publiceerde 11.11.11 een kri sche doorlich ng van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ont‐
wikkelingslanden  (BIO) die aanleiding gaf tot een parlementair debat, een versnelde evalua e door 
de Bijzondere Evaluator en de nood blootlegde voor een vernieuwde wetgeving. Sinds kort werkt de 
administra e ook aan een strategienota rond private sector ontwikkeling, die de bestaande nota uit 
2004 moet vervangen.  

Voor de Coali e tegen de Honger is het belangrijk 
dat ook duurzame familiale landbouw prioritair is 
binnen een beleid voor de ondersteuning van de 
lokale private sector, waarvan de landbouw in de 
meeste  partnerlanden  een  cruciale  sector  is. 
Landbouw  en  voedselzekerheid  blij   een  priori-
taire sector voor de Belgische samenwerking. Een 
coherent beleid betekent dan ook dat de strate-
gie gericht op de lokale private sector de doelstel-
lingen van de strategie gericht op de ontwikkeling 
van landbouw en voedselzekerheid versterkt. 
De Coali e tegen de Honger wil dan ook een aan-
tal concrete sugges es aanleveren voor dergelijk 
inclusief  beleid  voor  de  ondersteuning  van  de 
lokale private  sector dat de duurzame    familiale 
landbouw  versterkt.  Op  basis  van  onze  analyse 
moet dat beleid  zich baseren op  volgende  kern-
principes: 
 
 
 

 Private  sectorondersteuning  erkent  de 
cruciale plaats van de familiale landbouw – 
de  grootste  (private)  economische  sector 
in  vele  landen  -  in  het  ontwikkelingspro-
ces,  zowel  economisch,  sociaal  als  ecolo-
gisch. 

 

 Private  sectorondersteuning  ontplooit 
ini a even die  de marginalisering  van de 
familiale  landbouw  omkeert  en  hanteert 
daarbij  een  inclusieve  aanpak  gericht  op 
het  verhogen  van  de  produc viteit  via 
duurzame agro-ecologische prak jken, het 
versterken van de toegang tot lokale, regi-
onale  en  onder  bepaalde  voorwaarden 
ook  interna onale  markten  en  een  bin-
dende  regulering  voor  andere  ketenacto-
ren  (opkopers,  handelaars,  verwerkers, 
distribu e, etc.). 

 
 

Sinds kort wordt in België het debat gevoerd rond de plaats van de ondersteuning van de private sec‐
tor in het Zuiden binnen het ontwikkelingsbeleid. Dat beleid kwam sinds een jaar sterk onder vuur. Zo 
publiceerde 11.11.11 een kri sche doorlich ng van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ont‐
wikkelingslanden  (BIO) die aanleiding gaf tot een parlementair debat, een versnelde evalua e door 
de Bijzondere Evaluator en de nood blootlegde voor een vernieuwde wetgeving. Sinds kort werkt de 
administra e ook aan een strategienota rond private sector ontwikkeling, die de bestaande nota uit 
2004 moet vervangen.  
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 Private sectorondersteuning kan niet zonder 
een ac ef regulerende rol van overheden die 
in  staat  moeten  worden  gesteld  een  echt 
landbouwbeleid te voeren, de eigen markten 
af te schermen en bindende sociale en ecolo-
gische normen op  te  leggen aan verschillen-
de ketenactoren. 

 Private  sectorondersteuning  ontplooit  en 
ondersteunt  ini a even  die  aangepaste  fi-
nanciering  verschaffen  aan  kleinschalige 
landbouwers die  een meer duurzaam  voed-
selsysteem  promoten  door  rechtstreekse 
financiële steun en capaciteitsversterking en 
onrechtstreeks  door  lokale  en  regionale 
overheden  te  ondersteunen  in  de  hervor-
ming en regulering van de financiële sector. 

 
 
 
 
 

De  Coali e  tegen  de  Honger  wil  graag  in  dialoog 
treden met  beleidsmakers  rond  de  strategie  voor 
private  sectorontwikkeling  en  de  instrumenten, 
waaronder  een  hervormd  BIO,  die  daarvoor  het 
best  geschikt  zijn. Dit dossier beoogt de noden en 
behoe es van familiale landbouwers en hun organi-
sa es  in  het  Zuiden  in  kaart  te  brengen. De  focus 
ligt daarbij  zowel  stroomopwaarts op de produc e 
en  toelevering  als  stroomafwaarts  op  de  ver-
mark ng  en  verwerking  van  landbouwproducten. 
Geografisch hee  deze paper geen specifieke focus 
en  presenteert  cases  uit  verschillende  landen  in 
verschillende  con nenten,  m.n.  Afrika  en  La jns-
Amerika.  In de meeste gevallen  gaat het om  land-
bouweconomieën waar  de meeste  armen  zich  op 
het pla eland bevinden (Sub Sahara Afrika) of tran-
si e-economieën waar het grootste deel van BNP in 
niet-landbouw  sectoren  wordt  gegenereerd  maar 
de meeste armen zich nog steeds in rurale gebieden 
bevinden.2 
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2World Bank (2007) World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington DC, World Bank.   
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2. Private sector en ontwikkeling 

Steeds meer wordt de private sector een belangrijke 
speler in ontwikkelingssamenwerking. Bij sommigen 
veroorzaakt  dat  een  zeker  onbehagen.  Zijn  bedrij-
ven niet enkel uit op winst, vaak  ten koste van ar-
moedebestrijding  en  duurzame  ontwikkeling?  An-
derzijds dragen bedrijven en ondernemingen ook bij 
tot ontwikkeling. Ze zorgen voor investeringen, jobs, 
mensen met  een  stabiel  inkomen  en  broodnodige 
inkomsten  voor  overheden  om  een  adequate  pu-
blieke  sector uit  te bouwen. Een bloeiende private 
sector hee  dus een groot poten eel om bij te dra-
gen aan duurzame ontwikkeling. Dat poten eel kan 
enkel  ontketend worden door  een  ac ef onderne-
mende  en  regulerende  rol  van  overheden.  Goede 
gezondheidszorg en onderwijs zorgen voor gezonde, 
geschoolde  en  produc eve  arbeidskrachten.  Over-
heden  zorgen  ook  voor  economische  en  poli eke 
stabiliteit  en  lange  termijnfinanciering  tegen  voor-
spelbare  voorwaarden  zodat  ondernemerschap 
wordt ges muleerd en de private sector kan groei-
en.  Tegelijker jd  is  ook  de  regulerende  capaciteit 
van overheden van essen eel belang om ervoor  te 
zorgen dat de groei van de private sector gericht  is 

op  duurzame menselijke  ontwikkeling  en  bijdraagt 
aan de doelstellingen van ontwikkeling en armoede-
bestrijding. 
De  private  sector  is,  ook  in  ontwikkelingslanden, 
dermate divers dat haar bijdrage enorm a ankelijk 
is  van de  aard  van de onderneming, de  sector, de 
markt,  etc.  De  private  sector  bestaat  dan  ook  uit 
een  zeer  brede  waaier  van  formele  en  informele 
en teiten,  van  grote  mul na onale  ondernemin-
gen,  over  staatsbedrijven  en  lokale  bedrijven  tot 
micro,  kleine  en  middelgrote  ondernemingen3  en 
een hele reeks sociale ondernemingen. Allen dragen 
op  zeer verschillende manieren en onder  zeer ver-
schillende voorwaarden bij aan duurzame menselij-
ke  ontwikkeling  en  armoedebestrijding.  Een  inclu-
sieve strategie voor de ondersteuning van de priva-
te sector moet dan ook vertrekken vanuit een gron-
dige en contextspecifieke analyse van deze diversi-
teit en het poten eel van verschillende actoren om 
een  daadwerkelijke  ontwikkelingsimpact  en meer-
waarde voor de armste bevolkingsgroepen te gene-
reren. 

3In de vakliteratuur spreekt men meestal van Micro, Small and Medium Sized Enterprises (MSME’s). Er bestaat vandaag geen universele 
defini e van MSME’, al  zijn de meest gebruikte defini es gebaseerd op aantal werknemers, omzet en ac va. Volgens de Wereldbank 
hebben SME’s maximaal 300 werknemers, 15 miljoen USD omzet en ac va  ter waarde van maximaal 15 miljoen USD. Voor de African 
Development Bank  zijn SME’s alle bedrijven met maximum 50 werknemers, voor UNDP  is dat aantal maximaal 200 werknemers. Zie: 
Gibson, T. & van der Vaart, H.J. (2008), Defining SME’s: A Less  Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises  in Developing 
Countries,  Brookings  Global  Economy  and  Development,  h p://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/9/
development%20gibson/09_development_gibson  
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De  landbouw  is de belangrijkste  economische  sec-
tor  ter wereld. Naar  scha ng 2,6 miljard mensen, 
40%  van  de  totale  wereldbevolking,  zijn  recht-
streeks  a ankelijk  van  de  landbouw  voor  hun  le-
vensonderhoud. De  bijdrage  van  landbouwontwik-
keling aan economische ontwikkeling  is  in vele ont-
wikkelingslanden  absoluut  cruciaal.  Verschillende 
studies tonen aan dat groei in de landbouwsector 4 
keer  meer  bijdraagt  aan  armoedebestrijding  dan 
groei in andere sectoren4. 

 
Wanneer  het  inkomen  van  boeren  toeneemt, 
neemt ook de vraag naar specifieke diensten en niet
-landbouwproducten  toe.  Een  verbeterde  land-
bouwproduc e  creëert  ook  een  sterke  vraag  naar 
verwerkende  faciliteiten.  Het  Interna onal  Food 
Policy  Research  Ins tute  (IFPRI)  berekende  het 
‘mul plicatoreffect’  van  de  landbouw  in  Afrika. 
Scha ngen  variëren  tussen  een  toename  van  het 
inkomen  van  60  dollarcent  uit  niet-
landbouwac viteiten voor elke s jging van het inko-
men  uit  landbouw met  1  dollar  in Niger  tot  bijna 
een  verdubbeling  (s jging  van  1,88  USD  van  niet-
landbouwinkomen  voor  elke dollar meeropbrengst 
in de landbouw) in Burkina Faso. In Sub Sahara Afri-
ka is de landbouw inderdaad goed voor 30% van het 

BNP, 40% van de export en voor meer dan 70% van 
de tewerkstelling5. Een belangrijke sleutel tot duur-
zame ontwikkeling en armoedebestrijding ligt dus in 
de landbouw. 
 
Van  de  525  miljoen  landbouwers  ter  wereld  kan 
85% omschreven worden als kleinschalige, familiale 
boeren die  lappen grond bewerken die niet groter 
zijn dan 2 ha6. Het  zijn de  familiale boeren die de 
grootste hoeveelheden voedsel produceren en bijna 
60%  van  het  beschikbare  landbouwareaal  bewer-
ken, vaak op bodems die minder vruchtbaar en on-
voldoende  geïrrigeerd  zijn7.  Ook  de  Speciale  Rap-
porteur  voor  het  Recht  op  Voedsel,  Olivier  De 
Schu er,  erkent  het  poten eel  van  kleinschalige 
familiale  boeren  in  het  creëren  van  tewerkstelling 
met behoud van bestaande ecosystemen8. De klein-
schalige familiale  landbouw  is een absolute sleutel-
sector in het lokaal economisch weefsel in vele ont-
wikkelingslanden. Een bloeiende, produc eve duur-
zame  familiale  landbouw die een waardig  inkomen 
garandeert  voor  de  landbouwers  geldt  bovendien 
als voorwaarde voor de ontwikkeling van een lokale 
markt waar  ook  andere  economische  sectoren  tot 
bloei kunnen komen. 

3. Familiale landbouw als private sector 

4IFAD (2011), IFAD Rural Poverty Report 2011, h p://www.ifad.org/rpr2011/report/e/print_rpr2011.pdf  
5Livingston, G., Schonberger, S. & Delaney, S. (2011), Sub-Saharan Africa: The state of smallholders in agriculture, IFAD, h p://
www.ifad.org/events/agriculture/doc/papers/livingston.pdf 
6Idem. 
7IAASTD, Synthesis Report, 2008, h p://www.agassessment.org/reports/IAASTD/EN/Agriculture%20at%20a%20Crossroads_Synthesis%
20Report%20(English).pdf; Perkins, A., ‘The future for agriculture in Africa’, in: The Guardian, 09-07-2008. 
8De Schu er, O., Agro-ecology and the Right to Food, 2011, h p://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16
-49_agroecology_en.pdf  
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4. Familiale landbouw als hoeksteen van een 

transi e naar een duurzaam voedselsysteem 

Een groeiende wereldbevolking, de toenemende en 
chao sche  verstedelijking,  veranderende  voedings-
gewoontes,  de  hoge  ecologische  voetafdruk  en  de 
klimaatveranderingen,  zijn  grote  uitdagingen  voor 
de  landbouwsector vandaag. Landbouw  is de groot-
ste economische sector ter wereld, en ook één van 
de meest problema sche, want helemaal niet duur-
zaam.  Landbouwproduc e  is  verantwoordelijk  voor 
70 procent van het  totale watergebruik en voor 10 
tot 12 procent van de emissies van broeikasgassen9. 
Rekening  houdend  met  verwerking,  verpakking, 
transport,  etc.  ligt  dat  percentage  nog  veel  hoger. 
Jaarlijks wordt 13 miljoen hectare bos verwoest voor 
de  uitbreiding  van  landbouwgronden  en  komt  de 
produc viteit  van  het  landbouwareaal  sterk  onder 
druk  van  bodemverlies  door  erosie,  verzil ng  en 
andere vormen van bodemdegrada e. De a anke-
lijkheid  van  s kstofmeststoffen  en  pes ciden  zorgt 
ook  voor  een  enorme  a ankelijkheid  van  fossiele 
brandstoffen nodig voor de produc e. Het bestaan-
de wereldwijde voedselsysteem ondermijnt de capa-

citeit om  in de  toekomst voedsel  te produceren.  In 
2050 zullen we met 9 miljard mensen zijn. De vraag 
naar  voedsel,  voeder  en  vezels  zal  dus  toenemen, 
net  zoals  de  consump e  van  vlees  als  gevolg  van 
groeiende welvaart10. 
 
De cruciale uitdaging is dus om de voedselproduc e 
te  verhogen  terwijl  de  ecologische  impact  daarvan 
moet  dalen.  Steeds  meer  studies,  waaronder  het 
IAASTD-rapport  van de Wereldbank  en de Wereld-
voedselorganisa e (FAO) van de VN, stellen vast dat 
een duurzame, familiale landbouw – een landbouw-
model  waarbij  de  voedselproduc e  toeneemt,  de 
uitstoot van broeikasgassen afneemt, de voedselver-
spilling daalt en bodem en water op een duurzame 
manier  in  landbouwproduc e worden  ingeschakeld 
– van groot belang is in het streven naar duurzaam-
heid  en  armoedebestrijding.  Duurzame,  familiale 
landbouw biedt een  reëel antwoord op deze uitda-
gingen: 
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9IPCC, Climate Change 2007: Mi ga on of Climate Change, Chapter 8: Agriculture. 
10FAO, How to feed the world in 2050?, h p://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/
How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf  



 

 9 

 Door gebruik van de  juiste  inputs en technolo-
gieën  is  deze  landbouw  voldoende  produc ef 
om  een  sterk  groeiende wereldbevolking  van 
voldoende voedsel te voorzien. 

 Duurzame  familiale  landbouw  kent  een  veel 
beperktere ecologische impact 

 De economische meerwaarde die zij genereert 
concentreert  zich  meer  bij  de  producent  en 
wordt een katalysator voor de bloei van andere 
economische sectoren.  

 Familiale landbouw schept werkgelegenheid en 
waardige inkomens op het pla eland en is een 
belangrijke  rem  voor  ongebreidelde  stads-
vlucht en schadelijke migra estromen 

 
Kleinschalige familiale landbouw wordt vaak afgedaan 
als een ‘roman sch ideaal’; charmant, maar marginaal 
en gedoemd om dat  te blijven. Steeds meer wint de 
overtuiging veld dat de familiale landbouw gebaseerd 

op  agro-ecologische  produc ewijzen  met  de  juiste 
inputs  en  ondersteunende  voorwaarden  een  echt 
alterna ef  kan  vormen  voor  het  bestaande  voedsel-
systeem. Hun crea viteit en flexibiliteit maakt familia-
le  landbouwers  tot  uitstekende  ondernemers,  op 
voorwaarde dat zij toegang krijgen tot voldoende ka-
pitaal en andere hulpmiddelen om hun boerderijen te 
transformeren tot succesvolle, produc eve en duurza-
me  ondernemingen.  Daarnaast  zijn  ingrepen  buiten 
de  eigenlijke  boerderij  net  zo  belangrijk.  Lokale  en 
regionale markten moeten  toegankelijk,  transparant 
en voldoende uitgebouwd zijn. Dat betekent dat boe-
ren kunnen beschikken over voldoende mark nforma-
e,  transport, opslagfaciliteiten, etc. Bovendien moe-

ten  lokale  en  regionale  overheden  in  staat  zijn  het 
gedrag  van  andere  ketenactoren  (opkopers,  verwer-
kers, distributeurs, etc.)  te controleren en  indien no-
dig corrigeren. 
 

De familiale landbouw hee  een structureel probleem  

De marginale posi e  van de  familiale  landbouw binnen het  voedselsysteem hee  ook  en  vooral meer 
structurele oorzaken dan een inefficiënte produc e en gebrekkige vermark ng. In de nasleep van het be-
leid  van  ‘structurele  aanpassing’  vanaf  de  jaren  1980 werden  lokale markten,  ook  voor  landbouwpro-
ducten, geliberaliseerd. Dat ze e de deur open voor grote binnen- en vooral buitenlandse opkopers, han-
delaars,  kapitaalverstrekkers,  etc.  Dat  liberaliseringsbeleid  ging  gepaard met  een  vermindering  of  af-
schaffing  van de douanebelemmeringen,  subsidieregels,  importbeperking  en beschermingsmaatregelen 
voor de interne markt. Op die manier konden vele ontwikkelingslanden geen eigen landbouwbeleid meer 
voeren zoals Europa en de VS dat eerder wel deden voor hun eigen voedselproduc e. Voor familiale land-
bouwers werd het vaak onmogelijk om met goedkope  importproducten te concureren. Zonder een echt 
landbouwbeleid op basis van marktafscherming door middel van  importheffingen en  investeringssteun, 
hee  de duurzame  familiale  landbouw geen kans. Vanuit een perspec ef van een coherent beleid voor 
ontwikkeling  is  een progressief Belgisch  standpunt nodig dat pleit  voor mogelijkheden om markten  te 
beschermen tegen goedkope import via invoerquota en invoertaksen in combina e met investeringen in 
duurzame landbouwontwikkeling, m.n. in Low Income Food Deficit Countries. 
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Vandaag  wordt  de  meerderheid  van  het  voedsel 
wereldwijd  geproduceerd  door  kleine,  familiale 
landbouwers.  Paradoxaal  genoeg  is  80%  van  de 
mensen die honger  lijden  familiale boer of boerin. 
Hun inkomen uit landbouwac viteiten volstaat vaak 
niet  om  in  het  levensonderhoud  van  hun  gezin  te 
voorzien.  De  sleutel  tot  armoedebestrijding  en 
voedselzekerheid  is een substan ële verhoging van 
het ne o inkomen uit landbouwac viteiten o.m. via 
duurzame,  gediversifieerde  en  produc eve  land-
bouwtechnieken en een verbeterde mark oegang. 
 
De  inefficiën e van de familiale  landbouw zoals die 
vandaag bestaat in ontwikkelingslanden, is vaak een 
gevolg van een beperkte beschikbaarheid van aan-
gepaste en duurzame  landbouwinputs, de druk van 
stringente  en  onaangepaste  kwaliteitscriteria  voor 
producten  en  een  gebrekkige  toegang  tot  lokale, 
regionale en  interna onale markten. Kleine boeren 
zijn niet in staat die beperkingen te omzeilen omdat 
ze,  anders  dan  de  agro-industriële  spelers,  onvol-
doende toegang hebben tot produc eve landbouw-
gronden,  aangepaste  kredieten  aan  voorspelbare 
voorwaarden en instrumenten om risico’s te beper-
ken, infrastructuur, technologie en mark nforma e. 
 
Ondersteuning van de kleinschalige ondernemers bij 
uitstek – de familiale boeren – vergt dus een aanpak 
van  deze  beperkingen.  Van  essen eel  belang  zijn 

dan ook de ontwikkeling en implementa e op grote 
schaal  van  aangepaste  kredietverlening  en mecha-
nismen voor risicobeperking.  
 
Private  sectorondersteuning  moet  zich  dan  ook 
maximaal  inze en  op  de  transi e  van  een  overle-
vingslandbouw naar een meer duurzame, marktge-
richte  landbouw. Dat betekent ook dat de verschil-
lende  actoren  van  de  Belgische  samenwerking  de 
partnerlanden  en  lokale maatschappelijke  actoren 
(syndicaten, coöpera even, lokale ngo’s, …) moeten 
ondersteunen in de realisering van programma’s die 
de  voorwaarden  scheppen  voor  een  lokale  private 
voedingssector met  oog  op  het  bereiken  van  een 
duurzame voedselsoevereiniteit.  
 
In ontwikkelende landbouweconomieën zien we dat 
grote, agro-industriële ondernemingen steeds meer 
ac viteiten  in de  voedselketen met  grotere  toege-
voegde  waarde  ‘overnemen’.  De  rol  van  de  boer 
wordt gereduceerd tot louter leverancier van grond-
stoffen en arbeid. Dat maakt de  landbouw  tot één 
van de meest  risicovolle en minst  rendabele ac vi-
teit in de voedselketen. Inze en op de transi e naar 
een meer duurzaam en marktgericht model voor de 
kleinschalige  familiale  landbouw  is één van de mo-
gelijke pistes om dat proces om te draaien.   

5. Nood aan meer ondersteuning en 

mark oegang voor familiale landbouwers 
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Om de kloof  te overbruggen kunnen marktgerichte 
oplossingen gericht op de lokale private sector een 
belangrijke  rol  spelen.  Goede  marktgerichte 
oplossingen moeten  een  antwoord  bieden  op het 
grote  onevenwicht  tussen  familiale,  duurzame 
landbouwers  en  dominante  agro-industriële 
ondernemingen.  Voor  ontwikkelingssamenwerking 
is een belangrijke  rol weggelegd  in het  s muleren 
en  ac ef  ondersteunen  van  nieuwe 
samenwerkingsvormen  tussen  lokale  bedrijven, 
producentenorganisa es,  financiële  en  niet-

financiële  dienstverleners  en  overheden.  Die 
aanpak moet gecomplementeerd worden met een 
coherent  ontwikkelingsbeleid  dat  de  familiale, 
duurzame landbouw versterkt. Daarin spelen zowel 
de  overheid,  private  ondernemingen, 
producentenorganisa es en ngo’s een rol.  

Kleinschalige  landbouwers en veetelers worden  in de agrovoedingsketen geconfronteerd met bedrijven 
die almaar meer economische macht verwerven. Een  steeds groter aantal  familiale  landbouwbedrijven 
staan  tegenover een beperkt aantal  toeleveranciers, handelaars en verwerkers.  In West-Europa zijn bij-
voorbeeld slechts 110 inkoopcentrales verantwoordelijk voor 85% van de voedselaankopen. Zij verbinden 
3,2 miljoen producenten met 160 miljoen consumenten. Een kwart van de volledige voeding- en drank-
verkoop in de wereld is in handen van amper  en bedrijven, en zomaar eventjes 8% van wat mensen aan-
kopen in de hele wereld, wordt aangescha  in een Wal Mart-supermarkt11. Supermarkten en inkoopcen-
trales worden steeds mach ger en gebruiken hun economische macht vaak om hun marges te vergroten 
ten nadele van de familiale boeren, die geen kant op kunnen omdat hun onderhandelingsposi e zwak is 
geworden  .  In de veehouderij  is het nog dras scher gesteld en zijn er slechts een handvol grote spelers 
over. Bijvoorbeeld in de sector van fokmateriaal (gene ca), leveren slechts 2 Europese bedrijven 90% van 
de gene ca van  legkippen wereldwijd. De ver cale  integra eteelt  in de veehouderij vormt ook een be-
dreiging voor de familiale landbouw. Hierbij bepalen integratoren, slachthuizen en/of veevoederbedrijven 
welke en hoeveel dieren wanneer gefokt en geleverd worden, en welk voeder en medica e moet worden 
gebruikt. Dit  reduceert veehouders contractueel  tot arbeiders met  lage  lonen die  in het slechtste geval 
ook de financiële en produc erisico’s moeten dragen. 
 
Markten overal  ter wereld  zijn de  laatste 20 à 30  jaar  sterk gemoderniseerd en geherstructureerd. De 
concentra e en ver cale integra e binnen die markten vindt, net zoals in Europa en de Verenigde Staten, 
ook met een versneld tempo plaats in La jns-Amerika en Azië. Sinds 2000 ligt het aandeel van voedsel dat 
via supermarktketens wordt verkocht  in La jns-Amerika ergens tussen 50 en 60% en benadert daarmee 
het aandeel  in een  land als Frankrijk of zelfs de VS12. Die evolu e gaat gepaard met een marginalisering 
van de  kleinschalige,  familiale  landbouw  in het  Zuiden.  Zij beschikken  immers niet over de benodigde 
schaalvoordelen die nodig zijn om spelers hogerop in de keten te bevoorraden. De ‘economies of scale’, 
die vereist zijn om de grote spelers te kunnen bevoorraden, en de kwaliteitsstandaarden en –normen die 
door die spelers gehanteerd worden (GlobalGap, HACCP etc.) vormen een bijkomende drempel. Voor Sub
-Sahara Afrika blijven de  informele, niet-gemoderniseerde markten voorlopig nog het overgrote aandeel 
van de voedselverkoop voor hun rekening nemen. Maar in landen zoals Zuid-Afrika en Kenia en in de gro-
te Afrikaanse steden verandert die situa e in snel tempo13. 
 

Mark oegang: een kwes e van macht? 

11MacMillan, T., Power in the food system, Understanding trends and improving accountability, 2005.  
12Ruben, R, Slingerland, K. & Nijhoff, H. (eds.) (2006), The Agro-Food Chains and Networks for Development. New York, Springer, p. 87.  
13www.regoverningmarkets.org  
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Vandaag  zien  we  dat  de meeste  ac viteiten  voor 
private  sectorondersteuning  zich  richten  op  reeds 
‘marktklare’  actoren.  Familiale  boeren  opereren 
echter  vaak  in  onderontwikkelde  marktsystemen, 
waar  de  kosten  en  risico’s  van  ondernemerschap 
een rem vormen op commerciële  investeringen. De 
toegang  tot verschillende vormen van  investerings-
kapitaal  is dan ook beperkt. Hoewel microfinancie-
ringssystemen ondertussen wijd verspreid en in vele 
gevallen hun nut bewijzen, bieden ze vooral rela ef 
beperkte, individuele kredieten aan boeren met een 
korte loop jd en hoge interestvoet. Grotere kredie-
ten  met  langere  loop jden  en  dur apitaal  voor 
nieuwe  ini a even  in  de  collec eve  vermark ng, 
verwerking  en  verhandeling  van  producten  blijven 
nagenoeg onbereikbaar voor georganiseerde, klein-
schalige landbouwproducenten.  
 
Commerciële bankinstellingen zijn bovendien onvol-
doende georganiseerd of vinden dat het verwachte 
rendement  het  investeringsrisico  niet  kan  verant-
woorden. Een goede  inscha ng van het  risico ver-
bonden aan financiering van KMO’s drij  de  trans-
ac ekosten  in de hoogte. Voor de bank  is het dan 

ook interessanter om de bedragen van de toegeken-
de  kredieten  zo  hoog  mogelijk  te  houden,  zodat 
kleinere  bedrijven  met  rela ef  beperkte  financie-
ringsnoden uit de boot vallen.  In Afrika vloeit min-
der dan 1% van de commerciële kredieten naar de 
landbouwsector14.  Buitenlandse  leningen  en  inves-
teringskapitaal  zijn  vaak  enkel  toegankelijk  voor 
grootschalige agro-industriële ondernemingen.  
 
Er  is dus sprake van een tweedimensionale kloof  in 
de markt. Enerzijds een  ‘loca e-dimensie’; het gaat 
om  investeringen  in  rurale bedrijven die  voor  con-
ven onele  financiers  te  ver  zijn  afgelegen wat  het 
risico moeilijk in te scha en maakt en de transac e-
kosten  doet  toenemen.  Anderzijds  is  er  een  ook 
‘schaal-dimensie’;  de  benodigde  bedragen  zijn  te 
groot voor de klassieke microfinanciering en te klein 
om het voor commerciële financiers aantrekkelijk te 
maken. Het  is moeilijk daar een exact bedrag op te 
kleven  omdat  dit  natuurlijk  sterk  van  de  context 
a angt. Over het algemeen spreken we van finan-
cieringsnoden ergens  tussen   10.000 USD en 1 mil-
joen USD (ca. € 7 500 tot € 750 000).15

 

6. De financieringskloof overbruggen 

14Doran, A., McFadyen, N. & Vogel, R., The Missing Middle in Agricultural Finance. Relieving the capital constraints on smallholder groups and other 
agricultural SMEs, Oxfam Research Report, 2009, h p://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/
documents/1265970373820_research_agricultural_finance.pdf  
15Milder, B. (2008), Closing the gap: Reaching the missing middle and rural poor through value chain finance, in: Enterprise Development and Micro‐
finance, 19, 4, pp. 301-316.  
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Het dichten van bovengeschetste financieringskloof 
vergt  een  diverse  en meersporige  aanpak  om  het 
complex  patroon  van  vraag,  aanbod  en  infrastruc-
tuur op elkaar af te stemmen. Een beleid voor priva-
te sectorontwikkeling mag niet enkel gericht zijn op 
het  niveau  van  lokale/na onale  bedrijven,  (para)
statale instellingen en lokale organisa es (via finan-
ciering,  technische  assisten e  en  capaciteitsop-
bouw), maar ook op de gehele keten en marktsys-
teem. Ketengerichte interven es16 focussen op rela-
es  tussen ondernemingen en beva en een brede 

waaier  ac viteiten  die  als  doel  hebben  de  keten 
inclusiever te maken en toegankelijk voor kleinscha-
lige  producenten.  Dergelijke  ketengerichte  aanpak 
zorgt  ook  voor  de  ontwikkeling  van  ac viteiten  in 

niet-landbouw  sectoren met  grotere  produc viteit 
en hogere  inkomens. Het  gaat om het  veranderen 
en versterken van rela es tussen verschillende acto-
ren  en de  stroom  aan  informa e, hulpbronnen  en 
goederen  in  de  keten  te  versterken.  Daar  binnen 
moet aandacht  zijn voor andere  componenten van 
het marktsysteem,  zoals de  rol  van overheden,  in-
frastructuur,  etc.,  zodat markten  ook  voor  de  ge-
marginaliseerde producenten iets opleveren. Verder 
moet er ook opgelet worden dat de  familiale boe-
renbedrijven  niet  in  een  zogenaamde  “debt-trap” 
terechtkomen, waardoor het  ini eel genomen kre-
diet de druk vergroot om  steeds aan  schaalvergro-
ng te doen doen via een nieuw krediet om de eer-

der opgenomen kredieten terug te betalen.17 

16Met een ‘keten’ bedoelen we de opeenvolgende ac viteiten van verschillende personen, organisa es, bedrijven, etc. gericht op het 
gezamenlijke produceren van een uiteindelijk resultaat. In het geval van de landbouw gaat het dus om de verschillende stappen tussen 
het veld (inputs, land, arbeid, …) en bord (opslag, transport, bewaren, verwerken, verpakken, distribu e, etc.).  
17Mathias, E. (2012) Livestock out of balance: from asset to liability in the course of the livestock revolu on. TradiNova Livestock. Pub-
lished by the League of Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development (h p://www.pastoralpeoples.org/wp-content/
uploads/2012/04/Livestock-from-asset-to-liability-11.pdf)   
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In de streek van Bas-Congo hadden familiale boeren tot 20 jaar geleden nog inkomsten uit palmolie of 
koffie, maar die markten verdwenen gaandeweg door de crisis die het  land doormaakte. Cacao bleef 
over als enige  inkomstenbron. COCAMA, een organisa e van zo’n 480 familiale cacaoboeren, wil een 
goede kwaliteit cacao produceren waarvoor haar  leden een correcte prijs ontvangen. Het proces van 
professionalisering van COCAMA wordt sedert een paar jaar door TRIAS ondersteund. De investeringen 
die de organisa e deed, in menselijk kapitaal (vormingen, kwaliteitsverantwoordelijken, een democra-
sch  bestuurde  organisa e),  infrastructuur  (fermenta e-  en  drooginstalla es),  verkoop  (tot  nu  toe 

exclusief naar de Belgische markt)  leverden 3 volle containers aan een goede prijs op  in vergelijking 
met de “buren” die nog steeds a ankelijk zijn van lokale opkopers. Maar er is nog veel werk: de rende-
menten kunnen beter, de kosten zijn te hoog, de kwaliteit moet constanter, de verwerking moet ge-
controleerd worden, de weg naar de markt blij   lang en  las g, en gebrek aan  commercieel  krediet 
maakt dat de organisa e moeilijk kan concurreren met andere kopers in de streek. 
 
Het genereren van inkomsten, in de context van Congo, op basis van een collec ef model van verwer-
king en vermark ng is geen sinecure. Nochtans is het poten eel er wél: boeren weten hoe ze moeten 
produceren, de infrastructuur bestaat om die kwaliteit te garanderen die de markt vraagt en de prijzen 
op de interna onale markt zullen de volgende jaren volgens de cacaokenners blijvende kansen bieden 
aan boeren om net die investering in kwaliteit te “belonen”. Een prach g project dus om te investeren 
met een realis sch zicht op duurzame impact (Bron: TRIAS). 

Cacao uit Congo 

Het  ‘missing middle’  is  niet  enkel  een  gevolg  van 
gebrekkige marktwerking aan de aanbodzijde, maar 
ook  aan  de  vraagzijde.  Slechts  één  derde  van  de 
kleinschalige  boeren  is  verenigd  in  structuren  en 
producentenorganisa es die grotere kredieten kun-
nen absorberen, het risico aandurven en onderpand 
voor kredieten kunnen aanleveren. Producentenor-
ganisa es die kleinschalige boeren verenigen maken 
het mogelijk  risico’s  en  kosten  te  delen  en  onder-
handelingscapaciteit  te  versterken. Naast  het  aan-
bieden  van  aangepaste,  innova eve  financiering 
voor  kleinschalige  landbouwers,  moet  een  beleid 
voor  private  sectorondersteuning  ook  inze en  op 
het versterken van producentenorganisa es en hun 
managementcapaciteit. 

Investeringen  in  innova eve  producentenorganisa-
es die de  lokale en regionale mark oegang en de 

concurren eposi e  van  kleinschalige  landbouwers 
kunnen beïnvloeden en  versterken,  zijn nodig. Een 

beleid voor private  sectorondersteuning kan  inves-
teren  in producentenorganisa es of gespecialiseer-
de  ondernemingen  en  organisa es  die  diensten 
leveren  aan  producentenorganisa es:  ‘business 
development’  via  opleiding,  advies,  toegang  tot 
technologie, toegang tot financiering, lobbying voor 
een  inclusief beleid voor de private sector, s mule-
ren van  lokale en na onale afzetmarkten voor pro-
ducentenorganisa es  (programma’s  voor  school-
maal jden,  gegarandeerde  afname  via  lastenboe-
ken voor openbare aanbestedingen, …), creëren van 
na onale en regionale normen en labels die bereik-
baar  zijn  voor  lokale producenten  en ondernemin-
gen,  etc.  Bovendien  kunnen  producentenorganisa-
es ges muleerd worden om ac viteiten te ontwik-

kelen  die  een  hogere  meerwaarde  genereren  en 
een  sterkere marktposi e  voor de  individuele pro-
ducenten afdwingen, zoals een  lokale verwerkende 
nijverheid voor hun produc e. 

6.1 Ondernemerschap versterken  
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Het ‘missing middle’ is ook en vooral een gevolg van 
de  grote  transac ekosten  voor  leninggevers  en  in-
vesteerders. Die  transac ekosten, alsook het  risico 
van  de  investeringen,  neemt  af wanneer  de  infra-
structuur  van  de  financiële  sector  verbetert.  Een 
beleid  voor private  sectorondersteuning moet  zich 
dan  ook  richten  op  het  versterken  van  de  lokale 
financiële  infrastructuur  om  transac ekosten  en 
risico’s  te beperken.  Er  zijn  zeer  verschillende ma-
nieren denkbaar waarop de financiële infrastructuur 
kan versterkt worden, vaak in nauwe samenwerking 
met de lokale banksector en lokale overheden: 

 Ondersteunen  van  gespecialiseerde,  innova-
eve  dienstverleners,  die  familiale  landbou-

wers kunnen helpen nieuwe markten aan te 
boren, en  specifieke diensten  kunnen  verle-
nen aan  familiale boeren en producentenor-
ganisa es.  

 Versterken  van  vormen  van  krediet waarbij 
geen onderpand vereist  is, zoals  leasing, fac-
toring, contrac inanciering en warrantage. 

 Risicodeling  via  gedeeltelijke  kredietgaran-
es  die  commerciële  banken  aanmoedigen 

om  lange  termijnfinanciering  voor  bedrijfs-
ontwikkeling op de markt aan te bieden.  

 Samenwerkingen  met  landelijke  leningge-
vers,  zoals  commerciële  banken  en  banken 
voor landbouwontwikkeling, met oog op een 
effec eve  organisa e  op  lokaal  niveau  en 
s muleren van partnerschappen met sociale 
investeerders, ngo’s, etc. 

 Investeren  in  vormen  van  verzekering  die 
aangepast zijn aan noden van de kleinschali-
ge  landbouw,  zoals  ‘crop  insurance’,  ‘index 
based weather Insurance, etc.  

 Samenwerking met na onale en lokale over-
heden die in bepaalde gevallen kan optreden 
als  financier  van  producentenorganisa es 
(daar waar  de markt  daar  niet  in  slaagt  of 
tegen  onhaalbare  voorwaarden),  als  doel-
treffende  regulator  van  de  lokale  financiële 
sector en als  ‘risico-mi gator’, bv. via garan-
everlening. 

 
 
 
 
 

6.2 De lokale ‘financiële infrastructuur’ versterken 
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De  Belgische  ontwikkelingssamenwerking  deelt  de 
groeiende  consensus  dat  de  private  sector,  met 
nadruk  op  de  ontwikkeling  van  de  lokale  private 
sector,  een  belangrijke  rol  te  spelen  hee   in  een 
post-MDG  jdperk.  Het  Belgisch  beleid  doet  dan 
ook  inspanningen om hier een goed beleid en aan-
gepaste  instrumenten  rond  uit  te  tekenen.  DGD 
werkt  momenteel  aan  een  nieuwe  strategienota 
over steun voor en bevordering van lokale privésec-
tor  in  partnerlanden,  en  het  belangrijkste  instru-
ment dat België hiertoe voor handen hee , de Bel-
gische  Investeringsmaatschappij  voor  Ontwikke-
lingslanden  (BIO),  ondergaat  op  dit  moment  een 
grondige evalua e  in opdracht van de overheid als 
meerderheidsaandeelhouder.  De  overheid  staat 
voor  de  uitdaging  de  voorwaarden  waaronder  zij 
kapitaal aan BIO beschikbaar stelt te herdefiniëren. 
  

De Coali e  tegen de Honger  ijvert  voor de onder-
steuning  van  familiale  boeren  en  boerinnen,  en 
stree   naar  duurzame  landbouwontwikkeling. 
Landbouw is bij uitstek een sector binnen ontwikke-
lingssamenwerking  waarbij  de  ondersteuning  van 
de  lokale  privésector  belangrijk  is.  Landbouw  is 
immers de belangrijkste bron  van  inkomsten  voor 
een gescha e 86 procent van de drie miljard pla e-
landsbewoners  in ontwikkelingslanden. 80 procent 
van de meer dan 1 miljard mensen die honger  lij-
den, zijn landbouwers.  
 
De  Coali e  vraagt  de  Belgische  overheid  dan  ook 
om bij de ontwikkeling van een nieuw beleid voor 
private  sectorontwikkeling  de  noodzakelijke  aan-
dacht te geven aan beleidsmaatregelen ten gunste 
van familiale landbouwproducenten.  
 

 

7. Aanbevelingen: Hoe kan het Belgisch ont-

wikkelingsbeleid bijdragen aan private sector-

ondersteuning ten gunste van familiale land-

bouw? 
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In Peru ondersteunt SOS Faim twee koffiecoöpera even – Naranjillo (4 500 leden) en La Florida (1 200 leden) 
– die jaarlijks voor 15 à 20 miljoen dollar koffie exporteren. De financieringsnoden van de coöpera es situe-
ren zich zowel op lange termijn, voor investeringen in verwerkingsinstalla es, als op korte termijn, voor voor-
a etaling aan de leden die aan de coöpera es leveren. Vandaag kunnen de coöpera es beroep doen op een 
aantal sociale investeerders uit het Noorden (zoals Alterfin en Oikocredit) om de oogst te financieren, wordt 
een deel  van de winsten  geherinvesteerd  in  infrastructuur en werden eigen  spaar- en  kredietcoöpera es 
opgericht  (Credinaranjillo en Crediflorida). Deze spaar- en kredietcoöpera es werken samen met bepaalde 
sociale investeerders zoals het Franse SIDI. Bovendien maken beide coöpera even deel uit van de Café Cacao 
Peru, een vereniging die technische ondersteuning biedt aan kleinschalige producenten, m.n. management-
opleidingen, technische assisten e op vlak van biologische produc e en kwaliteitsverhoging. De coöpera e-
ven zijn vandaag vooral op zoek naar middelen voor de ontwikkeling en consilida e van spaar- en kredietac -
viteiten, m.n. kredietlijnen (Crediflora en Credinaranjillo scha en hun jaarlijkse noden tussen 600 000 en 1,5 
miljoen dollar) of par cipa es in het eigen vermogen van de coöpera eve spaar- en kredie nstellingen (voor 
Crediflorida bedraagt de vraag € 820 000) (Bron: SOS FAIM). 

Spaar– en kredietcoöpera es in Peru 

I. Een Belgisch ontwikkelingsbeleid voor private sector on-

dersteuning moet resoluut de kaart durven trekken van in-

vesteren in duurzame, familiale landbouw 

Landbouw is één van de vijf prioritaire sectoren van 
de  Belgische  ontwikkelingssamenwerking,  in  veel 
partnerlanden  behoort  landbouw  tot  één  van  de 
prioritair  gekozen  sectoren. De  huidige  strategie‐
nota  voor  de  sector  landbouw  en  voedselzeker‐
heid, die de visie en prioriteiten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking hieromtrent vastlegt, 
stelt duidelijk dat België op het gebied van  land‐
bouw de  familiale  landbouw  steunt “teneinde bij 
te dragen tot de voedselzekerheid van de bevolking 
in onze partnerlanden en tot een duurzame econo-
mische  groei  die waardig werk  creëert”. Wat  be-
tre  prioriteiten wordt op vlak van het verbeteren 
en  veiligstellen  van  landbouwproduc e  onder  an-
dere de ontwikkeling en/of versterking van financi-
ële diensten genoemd. Op het vlak van commercia-
lisering van de produc e wordt het verbeteren van 
de mark oegang  van de  lokale produc e door de 
ondersteuning van ondernemers en landbouwvere-
nigingen of –organisa es  in domeinen zoals de  lo-
kale  verwerking  van  landbouwproducten  en  de 
commercialisering  van  producten  als  belangrijk 
genoemd.  Dit  interven edomein  omhelst  meer 
bepaald  “(1)  steun  voor  producentenorganisa es 
die  in  groep  verkopen, met  als  doel  de  stabiliteit 

van het aanbod, zowel kwan ta ef als kwalita ef, 
te verhogen; (2) steun voor het opze en van infor-
ma esystemen over marktprijzen en opportunitei-
ten;  (3)  het  ontwikkelen  van  zakelijke  partner-
schappen tussen producenten en handelaars […]” 
 
Voor de coheren e en efficiën e van het beleid,  is 
het  belangrijk  dat  de  Belgische  ontwikkelingssa-
menwerking haar beleid voor private sector onder-
steuning  voert  in  lijn met deze  strategienota  voor 
de sector  landbouw. Ook een organisa e als BIO – 
die de Belgische overheid als belangrijkste aandeel-
houder hee  en een groot aandeel van het Belgisch 
ontwikkelingsbudget  ontvangt  dat  ook  geïnves-
teerd wordt  in de  landbouwsector – moet de stra-
tegienota respecteren, en  in haar werking en stra-
tegieën  de  nodige  aandacht  hebben  en middelen 
investeren  voor  de  ondersteuning  van  familiale 
landbouwers  met  ondernemingszin.  Investeren  – 
zowel  rechtstreeks  in  producentenorganisa es  als 
onrechtstreeks  (met  lokale overheden)  in een her-
vorming en regulering van de  lokale financiële sec-
tor - in kleinschaligere, familiale landbouw, is imers 
ook investeren in duurzaamheid. 
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In de landbouwsector in ontwikkelingslanden stellen 
we vast dat er een kloof heerst tussen kleine  lenin-
gen  via microfinanciering  en  grote  ondernemingen 
die rela ef gemakkelijk toegang hebben tot krediet, 
de  zogenaamde  ‘missing middle’. Voor de financie-
ring van startende of uitbreidende landbouw KMO’s 
liggen de transac ekosten en de inscha ng van het 
risico te hoog (vb. risico op misoogsten door droogte 
of overstromingen). Ambi euze  landbouwers  in het 
Zuiden  blijven  botsen  op  de moeilijke  toegang  tot 
krediet  wat  ontwikkeling  en  armoedebestrijding 
sterk belemmert.  
 
Het  is  belangrijk  dat  de  Belgische  ontwikkelingssa-
menwerking  in haar nieuwe  strategienota hier  een 
antwoord op biedt, en prioriteit maakt van de ont-
wikkeling  van aangepaste  strategieën om de finan-
cieringskloof aan  te pakken. De  strategienota moet 
duidelijk  specifiëren  welke  financieringsinstrumen-
ten  voor  de  ‘missing  middle’  van  toepassing  zijn, 
welke  actoren  hierbij  betrokken  moeten  zijn,  hoe 
deze bijdragen tot ontwikkeling, enz. 
 
BIO hee  zich  in het verleden steeds gericht op  in-
vesteringen  in  de  agro-industrie,  en  te  weinig  op 

deze ‘missing middle’ investeringen. Voor een instel-
ling als BIO is dat ook niet de gemakkelijkste weg: ze 
beschikt  over  beperkte  informa e  van  het  lokale 
bedrijfsleven,  hee   weinig  zicht  op  de  specifieke 
realiteit van familiale  landbouwproducenten en hun 
ondernemingen,  de  transac ekosten  voor  selec e, 
‘gepaste zorgvuldigheid’ en monitoring  liggen hoog, 
ze hebben geen mensen ter plaatse voor de contac-
ten en opvolging,… Er  is wel sprake geweest van de 
Athena-faciliteit,  een  samenwerking  tussen  BIO  en 
het  Centrum  voor Ontwikkeling  van  het  Bedrijfsle-
ven  (COB), via de welke BIO  leningen  zou verstrek-
ken aan ‘zeer kleine maatschappijen’ en KMO’s in de 
ACP-landen.  In  2010 werd  daar  300.000  euro  voor 
voorzien. Maar  de  Athena-faciliteit  hee   nooit  ge-
func oneerd, en de  redenen hiervoor zijn onduide-
lijk.  De  mogelijkheden  om  via  BIO  ook  krediet  te 
verstrekken  aan  familiale  landbouwondernemers, 
moet verder onderzocht en verfijnd worden. BIO  is 
immers het belangrijkste investeringsinstrument van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en  indien 
het  werkelijk  ontwikkelingsrelevante  investeringen 
wil doen, is investeren in belo evolle kleinschaligere 
landbouwondernemingen een absolute noodzaak. 
 

II. De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet zich meer 

richten op de ‘missing middle’ in de landbouwsector 
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De  toegang  tot financiering  is  cruciaal  voor de op-
start of uitbreiding van een onderneming, voor het 
ontwikkelen  van  nieuwe  produc eprocessen,  voor 
het  investeren  in  menselijk  kapitaal,…  Het  is  een 
steeds  terugkerende  uitdaging  voor  vele  familiale 
landbouwers. Het belangrijkste struikelblok waarom 
BIO  vandaag niet  in  staat  is om ook  kleinere  land-
bouw KMO’s te ondersteunen, is de eis om een ren-
dement van ca. 5 procent te kunnen garanderen en 
vermeende transac ekosten.  
 
De  Coali e  tegen  de  Honger  vraagt  de  Belgische 
overheid  dan  ook  om  de  rendementseis  van  BIO 
van  5  procent  tenminste  gedeeltelijk  te  verlagen 
en  om  bijkomende  middelen  ter  beschikking  te 
stellen  aan  BIO waarvoor  die  rendementseis  niet 
geldt.  

Voor  een  onderneming  is winst  uiteraard  een  be-
langrijke middel om een duurzame  toekomst op  te 
bouwen.  Maar  een  landbouwonderneming  moet 
ook  de  kans  krijgen  om  zich  te  ontwikkelen,  en 
kleinschalige landbouw KMO’s kunnen pas na enke-
le  jaren winstgevend zijn. Het financiële rendement 
zal langer op zich laten wachten en de risico’s zullen 
substan eel hoger zijn, maar het ontwikkelingsren-
dement voor de betrokken boeren ligt meestal veel 
hoger  (en  is meestal niet  in percenten uit  te druk-
ken).  
Daarom  is het nodig dat een organisa e als BIO  ‐ 
die naast economische  rentabiliteit ook en vooral 
sociale  en  ecologische  rentabiliteit  nastree   – 
meer  risico  dur   te  nemen  om  te  investeren  in 
innova eve, agro‐ecologische projecten die werke‐
lijk armoedebestrijding beogen.  

III. Overheid moet haar rendementseis vis-à-vis BIO aanpassen 

Sinds 2011 produceert het familiebedrijf Waraq graanrepen op basis van kiwicha (een oergraan uit de 
Andes). Het bedrijf koopt de kiwicha van lokale, kleinschalige producenten en stelt vandaag 25 men-
sen uit de  lokale gemeenschap  te werk  in haar  fabriek.  In 2003 werd de produc e uitgebreid naar 
ontbijtgranen en voorgekookte melen (voor de markt van de schoolmaal jden) met steun van ngo’s 
voor directe ondersteuning en capaciteitsversterking en financiering in de vorm van gi en en gesubsi-
dieerde leningen uit België (o.a. Lion’s Club, Crédit Sud, etc.). In 2011 won het bedrijf de ‘Premio pre-
sidente a  la MYPE’ als exemplarische KMO. De belangrijkste ambi e van het bedrijf  is het aanboren 
van nieuwe, stedelijke markten in Huaraz en Lima waar een enorm poten eel is voor deze verwerkte 
graanproducten. Het grote probleem van Waraq vandaag  is het verouderde machinepark, waardoor 
de produc e  laag blij  en de kosten de pan uitreizen. De hoge kosten  zorgen bovendien voor een 
toenemende  schuldaccumula e  en  achterstand op de  a etalingen, wat de duurzaamheid  van het 
bedrijf  in  gevaar brengt. De  lokale  kredietmarkt  voor micro-ondernemingen  en KMO’s  is ontoerei-
kend. Hoewel de voorwaarden voor kredieten beneden € 27 000 zijn versoepeld en hypotheekgaran-
es pas nodig zijn voor kredieten vanaf € 53 000 à 60 000, hee  de flexibilisering van de sector niet 

geleid tot lagere interestvoeten. De effec eve, jaarlijkse interestvoet van een krediet tussen € 18 à 27 
000 bedraagt 36 à 40%, 33 à 36% voor kredieten tussen € 27 000 en 37 000 en 30% voor grotere kre-
dieten. De  loop jd van die kredieten bedraagt maximaal 2  jaar. Voor meer hoogtechnologische ma-
chines is geen werkkapitaal of leasing beschikbaar. Om de produc e te doen s jgen en de kosten te 
doen dalen  is  lange termijnfinanciering nodig voor de aankoop van machines, automa sering en  in-
vesteringen in marke ng. Bovendien ondervindt Waraq grote moeilijkheden in het aantrekken van de 
vereiste beheercapaciteit en knowhow om in de lokale markt te concurreren met meer bekende pro-
ducten. Een beleid voor private sectorondersteuning kan daarop inspelen door lokale financiële struc-
turen te ondersteunen in dienstverlening aan micro-ondernemingen en KMO’s, directe ondersteuning 
aan bedrijven in transi e via ondersteuningsprogramma’s in samenwerking met bestaande overheids-
ini a even (Propyme of Cofide in Peru), s muleren van lokale financiers om risico te nemen, financie-
ren  van  ‘grace  periods’  bij  lokale  financiers,  capaciteitsondersteuning  (opmaak  business  plannen, 
HACCP) (Bron: ADG). 

Graanrepen in Peru 



 

 20 

Boeren worden  geconfronteerd met bedrijven die 
alsmaar  meer  economische  macht  verwerven  op 
lokale markten. Wereldwijd staan een groot aantal 
familiale  landbouwbedrijven  tegenover  een  be-
perkt aantal toeleveranciers, handelaars en verwer-
kers. Een kwart van de volledige voeding- en drank-
verkoop  in de wereld  is  in handen van amper  en 
bedrijven.  Het  is  voor  kleine  landbouwonderne-
mers  in  ontwikkelingslanden  moeilijk  om  zich  te 
ontwikkelen en compe ef te zijn in de eigen loka-
le en regionale markten. Op de meer geglobaliseer-
de markten  is de onderhandelingsposi e van pro-
ducenten  vaak  enorm  zwak.  Een  progressief  Bel-
gisch beleid inzake handels- en marktregulering (zie 
kader ‘De familiale landbouw hee  een structureel 
probleem’) moet  hand  in  hand  gaan met  capaci-

teitsopbouw opdat contracten eerlijker en transpa-
ranter worden inzake hoeveelheden, kwaliteitsnor-
men,  prijs,  conflictbemiddeling;  opdat  kosten  en 
risico’s eerlijker zouden verdeeld worden, enz. Fa-
miliale  landbouwers hebben nood  aan ondersteu-
ning  in  toegang  tot  technische exper se, business 
training, aangepaste inputs en krediet.  
 
Aangepaste  financieringsinstrumenten  moeten 
daarom  samen  gaan  met  dergelijke  technische 
assisten e  en  capaciteitsopbouw.  Dit  vraagt  be‐
paalde inspanningen van kredietverstrekkers zoals 
BIO, maar het is niet onmogelijk. Meer samenwer‐
king en complementariteit met andere (Belgische) 
ontwikkelingsactoren biedt hier wellicht een mo‐
gelijk antwoord. 

Vooralsnog  is KUOTA18 een  idee. Een  idee waarmee Vredeseilanden wil tegemoet komen aan de nood 
aan risicodragend kapitaal voor ondernemende boerenorganisa es. Het investeringsfonds staat voor een 
geïntegreerde aanpak van ‘venture capital’, capaciteitsopbouw en business management ondersteuning. 
Het fonds wil de producenten flexibel kapitaal op lange termijn (5 à 10 jaar) bieden wat producentenor-
ganisa es toestaat op eigen tempo te ontwikkelen. Als concrete  investeringen vanuit het KUOTA-fonds 
wordt bijvoorbeeld gedacht aan de uitbouw van een bedrijf voor de verwerking van kwaliteitskoffie door 
de Congolese boerencoöpera even Coocenki en Sydip, een verwerkingsunit voor de produc e van wi e 
kwaliteitsrijst in Benin a oms g van meer dan 6000 rijstboeren die lid zijn van UNIRIZ-C, een kapitaalin-
jec e voor de Ecuadoraanse federa e van koffiecoöpera es FAPECAFES (met meer dan 2000 leden) om 
haar  impact  nog  verder  te  vergroten,  de  ondersteuning  van  de  Senegalese  producentenorganisa e 
UGAN in de groei van hun collec eve vermark ng van sesam, enz. Een conserva eve inscha ng gaat uit 
van een verwachte  return van om en bij de 3,25%. Hoewel het  fonds nog niet  in werking  is getreden, 
hebben reeds meerdere private investeerders hun interesse getoond. Een par cipa e in deze ini a even 
met een hoog  ‘sociaal rendement’ vanuit private sectorondersteuning kan het verschil maken met het 
oog op het aantrekken van private investeerders (Bron: Vredeseilanden). 

KUOTA, investeringsfonds voor ambi euze familiale land-

bouwondernemingen 

IV. Kredietverstrekking moet vaker hand in hand gaan met 

technische assisten e en capaciteitsopbouw 

18« Kuota » betekent in het Swahili “groeien, ontwikkelen, ontkiemen”  
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Sinds 2006 werkt Vredeseilanden samen met de Associa on des Producteurs de  la Vallée du Fleuve 
Gambie (APROVAG), een Senegalese vereniging van bananenproducenten. Vandaag verenigt APROVAG  
1 250 familiale boeren (waarvan 350 vrouwen) die ac ef zijn op percelen tussen 0,5 tot 2 ha. Om in te 
spelen op de Europese  vraag naar biobananen en het bovenste  segment  van de  Senegalese markt, 
denkt APROVAG aan een  joint-venture met Agrofair – een  importeur en distributeur  van biologisch 
tropisch  fruit  - voor de oprich ng van een modelboerderij  (50 ha) naast de bestaande percelen. De 
modelboerderij  garandeert  een  con nue  produc e  en  dient  als  exportpla orm  voor  de  individuele 
bananenboeren. Bovendien biedt de boerderij technische bijstand op gebied van kwaliteitszorg zodat 
ook de produc e van de familiale boeren aan de strenge GlobalGap-kwaliteitsnormen kan voldoen. De 
joint venture richt zich tevens op de hoogste segmenten van de lokale markt (supermarkten in Dakar) 
waar het bedrijf concurreert met importbananen uit Ivoorkust. De voornaamste investeringsnoden zijn 
kredieten voor de bouw van opslagcapaciteit,  irriga e- en drainagesystemen, plantgoed, een verpak-
kingsunit met koelfaciliteiten, etc. ten bedrage van ca. 1 miljoen euro. De  jaarlijkse omzet van de on-
derneming wordt geschat op 1,25 miljoen euro over een periode van 10  jaar. Vanaf het tweede  jaar 
zou de onderneming reeds winstgevend zijn en een  interne opbrengstvoet van 14% genereren. Toe-
gang tot de fair trade markt zou voor het bedrijf jaarlijks een verschil van € 80 000 maken dat in sociale 
projecten kan geïnvesteerd worden. Bovendien  leidt organische  teeltwijze, GlobalGap-cer fica e en 
een irriga esysteem tot een posi eve milieu impact (Bron: Vredeseilanden).  

Biobananen in Senegal 
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Zo kan BTC bijvoorbeeld meewerken aan het onder-
steunen van een landbouwbeleid in een partnerland 
dat de voorwaarden creëert om kleine landbouwon-
dernemers de capaciteit  te geven  tot de markt  toe 
te treden en compe ef te zijn: meehelpen aan een 
we elijk  kader  dat  rechten  beschermt  en  de  toe-
gang  tot  natuurlijke  rijkdommen;  het  ontwikkelen 
van de nodige infrastructuur; diensten aan landbou-
wers  (vb.  toegang  tot  informa e,  technologie,  trai-
ning, opslag, enz.); het mogelijk maken van krediet-
voorzieningen  voor  familiale  landbouwers;  het  on-
dersteunen  van producentenorganisa es door hun 
ondernemerscapaciteiten  inzake  marktanalyse, 
kwaliteitsverbetering  en  risicobeheersing  verder  te 
ontwikkelen; enz.  In de  indica eve samenwerkings-
programma’s  en  de  dialoog  met  overheden  van 
partnerlanden kan dit besproken en vastgelegd wor-

den. Daar  kan door de Belgische  ontwikkelingssa‐
menwerking  ook  het  belang  van  hervormingspro-
gramma’s in de financiële sector benadrukt worden, 
in  samenwerking  met  de  regeringen  en  centrale 
banken  van het partnerland. Die hervormingen  fo-
cussen best op specifieke instellingen als landbouw-
ontwikkelingsbanken, regulering, versterken van de 
financiële  infrastructuur  in  landbouwfinanciering, 
etc. Ook ngo’s nemen een  rol op  in de ondersteu-
ning van producentenorganisa es als business units 
en het versterken van hun capaciteit en onderhan-
delingsposi e,  ze  kunnen  contacten  leggen  en  uit-
wisseling  s muleren.  De  overheid  kan  daarbij  be-
lo evolle  en  innova eve  private  sectorini a even 
ondersteunen  en  als  inspira ebron  voor  eigen  be-
leid gebruiken. 
 

V. Samenwerking tussen verschillende actoren op vlak van 

private sector ontwikkeling in de landbouwsector op malise-

ren 

Om  te kunnen  investeren  in de bekwaamheden en kennis van  (al dan niet opstartende)  land‐
bouwondernemingen, kunnen alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking  (BIO, 
BTC, ngo’s, bedrijven, etc.) een rol spelen.  
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Bedrijven kunnen familiale landbouwers ondersteuning bieden in de toegang tot technische exper se, busi-
ness training, aangepaste inputs en krediet. Ze kunnen normen en standaarden respecteren die economische, 
sociale en ecologische duurzaamheid nastreven. In landen waar het recht op voedsel in het gedrang is moet 
daarvoor een bindend regulerend kader voor  ingesteld worden. Middelen voor ontwikkelingssamenwerking 
kunnen slechts onder zeer specifieke voorwaarden voor dergelijke investeringen aangewend worden. In Brus-
sel kan een regelma ge opvolging gebeuren via bijvoorbeeld het Pla orm Landbouw, dat de relevante acto-
ren ac ef rond landbouw en ontwikkeling, op regelma ge basis samenbrengt. 
 
We  kunnen  concluderen  dat  er  heel wat uitdagingen  op  tafel  liggen om  een Belgisch beleid  voor  private 
sectorondersteuning vorm  te geven,  te  implementeren en werkelijk ontwikkelingsrelevant  te  laten  zijn. De 
Coali e tegen de Honger geloo  dat met de nodige dosis ambi e de juiste oplossingen voor deze uitdagingen 
gevolgd zullen worden, en moedigt alle actoren aan om hier ac ef aan mee te werken. 

In 2005 nam een consor um van Tanzaniaanse coöpera es van kleinschalige koffieboeren, waaron-
der de Oxfam-Wereldwinkelspartner KCU, de koffieverwerkende  fabriek Tanganyika  Instant Coffee 
Corpora on over. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 1,5 miljoen euro en € 
737 000 gestort kapitaal. De fabriek hee  als voornaamste doel om de lokale toegevoegde waarde te 
vergroten door de produc e van oploskoffie voor de binnenlandse en buitenlandse markten. De fa-
briek produceert  jaarlijks 500 ton oploskoffie en verpakt meer dan 100 ton voor de kleinhandel.  In 
2010 star e de onderneming met de produc e van geroosterde en gemalen koffie. In 2012 groeide 
die produc e  tot 10  ton per maand. 60% van de produc e wordt op de binnenlandse markt  ver-
kocht, onder de merknaam Agricaffe. 40% wordt geëxporteerd in bulkverpakkingen van 30kg. Op de 
interna onale markt moet de Tanzaniaanse koffie concurreren met goedkopere koffie uit o.a. Brazi-
lië. Op de binnenlandse markt is vooral de beperkte vraag een probleem, wat leidt tot hoge kosten in 
marke ng. Net daar  ligt de uitdaging voor Tanganyika  Instant Coffee. Financiering  is enkel beschik-
baar  voor exportgerichte produc e  -  zoals de aankoop  voor  (zeer dure)  vriesdroogapparatuur om 
aan de Europese kwaliteitsnormen te voldoen – terwijl vooral nood is aan bedrijfskapitaal. Commer-
ciële banken rekenen interesten tot 20% per jaar aan voor de aankoop van grondstoffen  jdens het 
oogstseizoen wat de kosten enorm de hoogte injaagt. Daarnaast is het bedrijf op zoek naar financie-
ring voor een installa e voor afvalwatersanering (Bron: Oxfam-Wereldwinkels). 

Tanganyika Instant Coffee in Tanzania 
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