
Beste Kamerlid,  

Op 30 november gaat u in de Kamer in gesprek over de initiatiefnota ‘Behoud het Woud’. Als ondergetekende 
organisaties zijn wij blij met de oproep om bosbehoud en biodiversiteitsherstel een groter onderdeel van het 
Nederlands buitenlands beleid te maken. Graag delen we met u onze inzichten over de initiatiefnota, de 
kabinetsreactie daarop en de Kamerbrief over de internationale inzet voor bosbehoud en herstel.  

1. Stel de rol en rechten van vrouwen, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen centraal 

Het werken aan gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes is een dwarsdoorsnijdend thema 
van het huidige BHOS-beleid, zoals gesteld in de beleidsnota Investeren in Perspectief. De rol en rechten van 
vrouwen, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten sterker verankerd worden in de voorstellen van 
de initiatiefnota en van het huidige beleid. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het versterken van de 
rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen over hun eigen territoria en bosarealen verreweg de 
meest economisch en sociaal duurzame en effectieve manier is om bossen te beschermen en te laten 
herstellen.1  

Hierbinnen moet ook aandacht zijn voor genderongelijkheid. In bosgebieden zijn het vaak de vrouwen die 
verantwoordelijk zijn voor het werk, bijvoorbeeld de voedsel- en energievoorziening, voor de gemeenschap. 
Tegelijkertijd zijn het vaak de mannen die de rechten over het land en toegang tot (financiële) middelen hebben. 
Om bos succesvol te kunnen behouden, moeten ook deze ongelijkheden worden tegengegaan.   

Het voorstel van de initiatiefnemers voor versterking van kennis op ontbossing in buitenland-portefeuilles van de 
Ministers BHOS & BZ, evenals kennis op ambassades, is goed. Hiermee kan beleidscoherentie binnen het 
overheidsbeleid versterkt worden. Wij staan als maatschappelijk middenveld open om samen met onze leden en 
partners wereldwijd (o.a. feministische/vrouwenrechtenorganisaties, inheemse volkeren organisaties, 
milieuorganisaties, mensenrechtenverdedigers, etc.) deze kennis te versterken door middel van consultaties en/of 
persoonlijke gesprekken.  

2. Intensiveer inspanningen om milieu- en mensenrechtenactivisten te beschermen 

Wij zijn blij met de aandacht voor het beschermen van onder andere milieu- en mensenrechtenactivisten in de 
initiatiefnota. Naast de in de initiatiefnota genoemde maatregelen, moet hierbij specifieke aandacht zijn voor 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers omdat zij tevens te maken krijgen met meer bedreigingen en geweld 
omdat zij vrouw zijn. 

3. Maak werk van een Nederlandse zorgplichtwet en ondersteun een sterk VN verdrag over 
bedrijven en mensenrechten 

Er moet een Nederlandse zorgplichtwet komen met toegang tot de rechter, herstel voor benadeelden en 
aansprakelijkheid van bedrijven. Deze moet ook van toepassing zijn op financiële instellingen. Daarnaast moeten 
Nederland en de EU het nieuwe VN verdrag over bedrijven en mensenrechten ondersteunen en ervoor zorgen 
dat het de toegang van slachtoffers tot onafhankelijke juridische instanties garandeert. 

4. Zorg dat Nederlandse bedrijven, financieringsstromen en handelsbeleid niet bijdragen aan 
ontbossing in andere landen  

Bosbehoud is onder meer een zaak van niet investeren in destructieve sectoren en activiteiten. De financiering 
van klimaat- en biodiversiteits-ontwrichtende activiteiten ligt op ramkoers met de doelstelling van het akkoord van 
Parijs, Sustainable Development Goal 15.2 en het Biodiversiteitsverdrag. Wie tegen 2050 een economie wil 
realiseren die de mondiale broeikasgas-concentratie in de atmosfeer vermindert, moet ervoor zorgen dat het geld 
vandaag op de juiste plaats terechtkomt. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat de lusten en lasten van de 
transitie eerlijk verdeeld worden en dat de rechten van mensen elders in de wereld worden erkend en 
gerespecteerd. 

De Nederlandse financiële sector is sterk internationaal actief. Door hun internationaal karakter hebben 
Nederlandse financiële instellingen een significante impact buiten de landsgrenzen. Maar, het Nederlandse beleid 
gebaseerd op multi-stakeholderoverleg en vrijwillige initiatieven faalt. Nederlandse banken, verzekeraars en 
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pensioenfondsen blijven lenen aan en investeren in bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing, landroof en 
mensenrechtenschendingen. Het is daarom van belang dat Nederland op EU-niveau pleit voor de opname van 
due diligence vereisten voor financiële instellingen in de EU Bossenwet die in 2021 verwacht wordt.  

Sterk verweven met Nederlands financieel beleid is ook het Nederlandse handelsbeleid. Ons handelsbeleid 
moeten mensenrechten en milieu centraal stellen, in plaats van ondermijnen. Handelsverdragen die verdere 
ontbossing stimuleren, zoals het EU-Mercosur Verdrag, moeten daarom niet geratificeerd worden. Daarnaast 
moeten er strengere, verplichtende, eisen komen aan bedrijven. Ook in nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe IMVO 
wetgeving, moeten de effecten op lokale bevolkingen en gendergelijkheid in ontwikkelingslanden expliciet worden 
meegenomen. 

Nederland moet subsidiestromen aan sectoren die ontbossing veroorzaken stopzetten, zoals de (intensieve) 
veehouderij, de productie van bio-energie en de aanleg van boom monoculturen, die hoe langer hoe vaker het 
herstel van natuurlijke ecosystemen verhinderen. Hierdoor kan ook grond worden vrijgemaakt voor natuurlijk 
bosherstel, hetgeen een hoopvolle strategie is om de doelstellingen van zowel het Biodiversiteitsverdrag als het 
Klimaatverdrag te behalen. 

We delen onze verdere inzichten graag in een gesprek.  

Hartelijke groet, 

Sanne Van de Voort (Women Engage for a Common Future) 

Simone Lovera (Global Forest Coalition) 

Rosa van Driel (Building Change) 

Sander Hehanussa (WO=MEN Dutch Gender Platform) 

Anne Wijers (Milieudefensie) 
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