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Benin in feiten en cijfers (algemeen)

- Oppervlakte 3x Nederland

- 60% van areaal geschikt voor
landbouw, waarvan 17% in 
gebruik (1,4 mln hectare)

- 10 miljoen inwoners
(toenemende verstedelijking, 
en toenemende bevolkingsdruk
in het zuiden)

- Hoge bevolkingsgroei (3,5%)

- 12 departementen, 77 
gemeentes, ± 3500 villages

- Landbouw 35% GDP, 550.000 
productie-eenheden

- 34% van de productie-
eenheden < 1 ha
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Beknopte chronologie van landrechten in Benin

- Koloniale wetgeving

- Begin jaren 90: start met 
hervormingen

- Vanaf begin 2000: 
experimenten met nieuwe
landinstrumenten

- 2007: rurale landwet

- 2010: Witboek landbeleid

- 2013: algemene landwet
(vervangt alle eerdere wet- en 
regelgeving)



Innovaties van de nieuwe landwet (2013)
- Landeigendom van staat, 

gemeente, en privépersonen 
gelijkwaardig (staat niet enige 
eigenaar)

- Einde duale systeem (wet op 
basis van modern recht)

- Eén landtitel voor zowel ruraal 
als stedelijk landeigendom, 
maar twee systemen om 
rechten vast te stellen 
(immatriculation classique, Plan 
Foncier Rural)

- Centrale regie (Agence 
Nationale du Domaine et du 
Foncier) met gedeconcentreerde 
bureaus

- Conflict management 
ingeschreven in de wet
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Maar ook:

- Complexe institutionele architectuur 

- Nationaal: CCF, ANDF, Régisseur national, FDF etc.

- Lokaal: BCDF, Régisseur communal, Mairies, CoGeF, SVGF, 
etc.

- Sterke focus op landeigendom, en weinig handvatten wat 
betreft geassocieerde rechten (huur, plantrechten, 
gebruiksrecht, etc.)

- (te) Beperkt instrumentarium voor tegengaan van land 
grabbing en speculatie (geen buitenlands landeigendom, geen 
landverkoop > 1000 ha)

- Spanning tussen centrale en decentrale verantwoordelijkheden 
en mandaten

- Onduidelijkheid over ophanging en tutelle ANDF
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Huidige Nederlandse bijdrage (via Ambassade)
- Vervolg op programma MCA Bénin (vertrokken eind 

2011)

- Formulering National Programma (doodgelopen begin 
2013)

- Donorcoordinatie op informele basis

- Overbruggingsfinanciering via UCF/MCA Benin (sind eind 
2013):

- Uitwerking regelgeving landwet

- Toegankelijk maken van de landwet (communicatie)

- Afronden wet op ruimtelijke ordening en urbanisme

- Opzetten Agence Nationale du Domaine et du Foncier

- Ondersteuning uitgifte landtitels

- Boekproject SNV “La gouvernance du foncier rural”

- Samenwerking met VNG-i
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Toekomstige Nederlandse bijdrage
- Formulering National Programma + financieringsstructuur

- Donorcoördinatie en afstemming werkwijzen (KfW, AFD, 
Wereldbank?)

- Ondersteuning van 1-2 gemeentes als testterrein voor de 
implementatie van de landwet

- Civil society (i.s.m. Zwitserland)

- Kleine programma ondersteunende activiteit (bijv. filmproject, 
bijdrage aan Land&Poverty Conference, etc.)

Zorgpunten:

- Zwakte ministerie van landbouw

- Bureaupolitiek tussen ministeries

- Onduidelijkheid over verloop transitie, ihb op lokaal niveau

- Kennisopbouw
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Kennisopbouw

- Beschikbaar maken van documentatie en analyses in Benin

- Opbouw van expertise, zowel internationaal (Nederland!) als in 
Benin:

- Wet- en regelgeving

- Landrechtensystemen en uitgifte van titels 

- Impactmonitoring (ihb verband tussen landeigendom, 
toegang tot land en landgebruik)

- Observatoire?
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Voor meer informatie:

Nederlandse Ambassade te Benin

Ruud van der Helm

Ruud-vander.helm@minbuza.nl
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