
STANDPUNT VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD OVER  

De voorgestelde EU-verordening 
betreffende ontbossingsvrije producten

Sterke duurzaamheidseisen op basis van objectieve criteria die garanderen dat 
er geen goederen die verband houden met ontbossing of bosdegradatie, zoals voorzien 
in het voorstel van de Commissie, maar ook met de omschakeling van andere natuurlijke 
ecosystemen of mensenrechtenschendingen, op de EU-markt mogen worden gebracht of 
uit de EU kunnen worden uitgevoerd. De vereisten moeten duidelijk beschreven worden 
aan de hand van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde criteria, duidelijke en 
uitvoerige definities, en van toepassing zijn in aanvulling op de toepasselijke wetgeving 
van het land van productie. De vereisten moeten ook gelden voor uitvoer uit de EU.

Sterkere definities voor bossen, ontbossing en bosdegradatie, in overeenstemming met 
de definities die worden gebruikt in het Accountability Framework Initiative, waarin een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijke bossen en boomplantages. In het voorstel 
wordt "ontbossing" gedefinieerd als het omzetten van bossen tot land voor landbouwgebruik, 
waardoor andere oorzaken van ontbossing en het omzetten van bossen tot  boomplantages wordt 
weggelaten. In plaats daarvan zou het moeten verwijzen naar de conversie van bossen voor enig 
ander landgebruik, ook in de context van bosbouw (zowel in de vorm van aangeplante bossen als 
boomplantages), mijnbouw en infrastructuur die verband houdt met de productie van grondstoffen. 
De definitie van "bosdegradatie" moet gericht zijn op de instandhouding van het vermogen van 
bossen om de biodiversiteit te ondersteunen en klimaatsystemen te beschermen, en moet elke 
verandering in een natuurlijk ecosysteem voorkomen die de samenstelling, structuur en/of functie 
van de verschillende soorten ervan significant en negatief beïnvloedt, ongeacht de oorzaak.

 Vereisten die de internationaal erkende mensenrechten respecteren en ervoor zorgen 
dat producten die op de EU-markt worden gebracht of uit de EU worden uitgevoerd, 
niet in verband worden gebracht met schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder 
van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, inclusief vereisten die de 
gewoonterechten en het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming respecteren.

Wij, de ondergetekende organisaties, verwelkomen het voorstel van de Europese 
Commissie voor een nieuwe EU-verordening over ontbossingsvrije producten. Dit 
voorstel is een essentiële stap voorwaarts in mondiaal milieubeheer en een enorme 
kans om de negatieve effecten van de EU op mens en planeet tot een minimum te 
beperken, in overeenstemming met haar engagement inzake klimaat, biodiversiteit en 
mensenrechten.

Het is nu aan het Europees Parlement en de lidstaten om de essentiële elementen 
van het voorstel van de Commissie te bewaren en te verbeteren en een sterke en 
ambitieuze wet op te stellen die aan de hoge verwachtingen van de EU-burgers 
voldoet. Daartoe doen wij een beroep op het Europees Parlement en de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat het huidige voorstel wordt aangescherpt en het volgende omvat:



Gelijkwaardige bescherming vanaf het begin voor andere natuurlijke ecosystemen, 
zoals savannes, veengebieden en waterrijke gebieden, met dezelfde beperkingen voor 
producten die verband houden met de conversie of de degradatie ervan. In de volgende 
jaren, tot wanneer het toepassingsgebied van de verordening eventueel na een herziening  
wordt uitgebreid tot andere ecosystemen, zoals in het voorstel van de Commissie wordt 
overwogen, kan de expansie van landbouwgebied gewoon verschuiven van bossen 
naar die ecosystemen. Dit is een dreigend risico, aangezien deze andere ecosystemen 
al onder druk staan door de uitbreiding van de landbouw en er reeds producten op de 
EU-markt komen die gerelateerd zijn aan de vernietiging van deze ecosystemen.

Gelijkwaardige vereisten van zorgvuldigheidsplicht voor in de EU gevestigde financiële 
instellingen die financiële diensten verlenen aan entiteiten of bedrijfsgroepen die zakendoen 
met de goederen en producten die onder de verordening vallen. De EU-taxonomieverordening 
en de Corporate Sustainability Reporting Directive hebben momenteel geen verplichtingen 
voor investeerders en banken om investeringen in schadelijke activiteiten te stoppen en te 
voorkomen, en bevatten geen mechanismen om hen ter verantwoording te roepen.

Vanaf het begin een zo ruim mogelijke productomschrijving, waarbij alle vee (in 
plaats van alleen runderen), rubber en maïs aan de bestaande lijst worden toegevoegd, 
en alle producten die basisproducten bevatten die onder deze verordening vallen, 
daarmee zijn gevoederd of ermee zijn vervaardigd, met de mogelijkheid om in de loop 
van de tijd nog andere basisproducten toe te voegen. Alle afgeleide producten moeten 
vanaf het begin onder deze verordening vallen en bedrijven moeten verantwoordelijk 
zijn voor het identificeren van producten die onder deze verordening vallen. Elke lijst 
van afgeleide producten dient slechts als leidraad en is uitdrukkelijk niet-exclusief.

Geen uitzonderingen. Vereisten van "Vereenvoudigde" zorgvuldigheidsplicht moeten worden 
geschrapt. Dezelfde zorgvuldigheids verplichtingen moeten gelden voor alle bedrijven, ongeacht 
de grootte, handelsvolumes of het schijnbare risiconiveau van het land of het productiegebied. 

Burgerlijke aansprakelijkheid, toegang tot de rechter en strafrechtelijke aansprakelijkheid 
voor ernstige gevallen van niet-naleving, waardoor slachtoffers die gevolgen ondervinden van 
producten die illegaal op de EU-markt zijn gebracht, het recht op schadevergoeding hebben 
van EU-bedrijven en deze burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge 
van niet-naleving. Ernstige niet-naleving moet strafbaar zijn. Alle belanghebbende partijen 
moeten het recht hebben op schadevergoeding, met inbegrip van een dwangmaatregel. 

Strengere transparantievereisten, waaronder transparantie in de toeleveringsketen, 
openbare rapportage over due diligence-procedures en resultaten voor alle bedrijven 
(geen vrijstellingen voor KMO's), de zorgvuldigheidsverklaringen meer openbaar maken, 
met inbegrip van informatie over de toeleveringsketen van een bedrijf en de risico's die 
tijdens het zorgvuldigheids-proces zijn geïdentificeerd, onbeperkte openbare toegang 
tot zorgvuldigheids-verklaringen en een openbare lijst van niet-conforme partijen.

Duidelijke, objectieve en meetbare nationale en subnationale benchmarkingcriteria 
die zowel aan de duurzaamheids- als aan de wettigheidseisen voldoen. Beoordelingscriteria, 
procedures en termijnen moeten duidelijk, objectief, meetbaar en transparant zijn. Bij 
het uitvoeren van due diligence en als leidraad voor handhavingsinspanningen moet 
landenbenchmarking in aanmerking worden genomen, maar mag de zorgvuldigheids-plicht 
niet wijzigen. Bij de benchmarking moet ook rekening worden gehouden met informatie 
van derden, waaronder lokale gemeenschappen, inheemse volkeren en NGO's.

Een einddatum ruim vóór 2020, om te voorkomen dat ontbossing die in het 
verleden heeft plaatsgevonden beloond wordt en om te voorkomen dat initiatieven 
zoals het Amazone sojamoratorium, dat tot doel heeft de verkoop van soja uit ontboste 
gebieden in het Amazonegebied na 2008 te voorkomen, worden ondermijnd.



Verplichte en op resultaten gebaseerde zorgvuldigheids -verplichtingen voor de 
toeleveringsketen voor bedrijven en grote handelaren met volledige traceerbaarheid tot het perceel 
van productie, op basis van geolocatie en volledige transparantie van producenten en upstream-
handelaren. Zorgvuldigheid moet aangetoond worden door betrouwbaar bewijsmateriaal. 
Producten mogen niet op de markt worden gebracht of uitgevoerd worden als er meer dan een 
verwaarloosbaar risico bestaat dat ze niet aan de duurzaamheidscriteria en legaliteitseisen 
voldoen. Er moet voortdurend zorgvuldigheid worden uitgevoerd en voor elke levering moet 
een openbare conformiteitsverklaring met de vereisten van de verordening worden opgesteld. 

Geen "groene laan" voor certificering of verificatie-door-derden regelingen. Het gebruik 
van certificering of andere verificatieregelingen door derden zou hoogstens moeten worden 
toegestaan als aanvullende informatie in de zorgvuldigheids -procedure. Certificering of garanties 
van  derden mogen bedrijven of handelaren niet ontslaan van hun zorgvuldigheids- verplichtingen.

Een robuust handhavingskader dat meerdere openbare en particuliere mechanismen 
omvat, in het bijzonder een doeltreffend mechanisme voor gegronde bezwaren, ondersteund 
door gepaste procedures , onbeperkte rechten om handelingen en nalatigheden van de 
bevoegde autoriteiten te beoordelen, hoge minimumnormen voor nalevingscontroles en 
sancties, en proactieve controles op ladingen met een hoog risico. De lidstaten en de Commissie 
moeten toereikende budgetten krijgen voor effectieve handhaving en coördinatie.

Een overgangsperiode van ten hoogste 12 maanden tussen de inwerkingtreding 
van de verordening en het van kracht worden van alle bepalingen ervan.

Betrokkenheid met producerende landen in de vorm van gestructureerde dialogen, 
gerichte financiële en technische steun, of andere vormen van samenwerking ter ondersteuning 
van agro-ecologische praktijken en productie waarbij er geen bossen en ecosystemen 
vernietigd worden en die de mensenrechten eerbiedigen. De steun moet specifiek gericht 
zijn op de empowerment van inheemse volkeren en andere volkeren en gemeenschappen 
met gewoonterechten, lokale maatschappelijke organisaties, lokale gemeenschappen 
en kleine boeren, en prioriteit geven aan het veiligstellen van de landeigendomsrechten 
van inheemse volkeren en andere groepen met gewoonterechten op het land.

Bovendien moeten het Europees Parlement en de lidstaten ervoor zorgen dat de verordening 
de door de Commissie voorgestelde essentiële elementen behoudt en daarop voortbouwt, 
waaronder:

ONDERTEKEND

11.11.11
AbibiNsroma Foundation
ACRÉSCIMO
Amazon Watch Sverige
Amigos de la Tierra
Amigos de la Mateba
Association for Promotion Sustainable development India
Association of Ethical Shareholders Germany
ATTAC Spain
BankTrack 
BirdLife Europe
BOS+ 
Both ENDS
Buddhist Tzu Chi Foundation



Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland/Friends of the Earth Germany
Canopée
Centar za životnu sredinu/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Centre for Climate Change and Environmental Study
Centre pour l’Environnement et le Développement
Christliche Initiative Romero e.V. 
Conservation International - Europe
ClientEarth
Climate Action Network-Europe (CAN-E)
Climate Change Network Nigeria (Climate Connect Initiative)
Climate Alliance
CNCD-11.11.11
Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Coordination Office of the Austrian Bishops’ Conference for international   
development and Mission (KOO)
CorA Network for Corporate Accountability (Germany) 
Corporate Europe Observatory
Corporate Justice Network
Deutsche Umwelthilfe (DUH) - Environmental Action Germany 
DKA Austria Catholic Children’s Movement
DOCIP
DOPPS - BirdLife Slovenia
Društvo Gibanje TRS
Earthsight
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) 
Ecologistas en Acción
Environmental Investigation Agency
ELA
Environmental Justice Foundation
Eurogroup for Animals
Fair Finance International
Fair Finance Pakistan Coalition
Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)
Fern
FOCSIV Italian Federation Christian Organisations International Voluntary 
Service 
Focus Association for Sustainable Development
Fondazione Alberitalia
Forest of the World 
Forests People Programme 
Forêts et Développement Rural (FODER) 
Forum Ökologie & Papier Germany
Friends of Fertö Lake Association
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Georgia/Greens Movement of Georgia 
Fundación Global Nature
Global Forest Coalition
Global Witness
GOB (Mallorca)
Green Development Advocates
Greenpeace EU
Human Rights International Corner
Indigenous Peoples Global Forum for sustainable development, IPGFforSD



Institute for Agriculture and Trade Policy, Europe
International-Curricula Educators Association
Jane Goodall Institute France 
Justicia Alimentaria
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España
Legambiente ONLUS
Mighty Earth 
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands 
OroVerde - Tropical Forest Foundation
Our Food. Our Future
Parque central sin Especulación
PCPCYll - Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Plataforma por una Banca Pública
Polski Klub Ekologiczny
Protect Our Winters Europe
ProVeg International
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Reach out Salone
Reforma Florestal Já - Por Pedrógão por Portugal
Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement  
du Tonkpi (ROSCIDET)
ROBIN WOOD e. V.
Salvia EDM
Seattle to Brussels Network
SEO BirdLife
Südwind
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The International Federation for Human Rights (FIDH)
The Slovenian Association for Bat Research and Conservation
TROCA - Plataforma por um Comércio Internacional Justo
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Union Vegetariana Española
UNFCCC YOUNGO (Nature Working Group)
Veblen Institute
Vogelbescherming Nederland (BirdLife in The Netherlands)
VšĮ «Žiedinė ekonomika» 
Wildlife Conservation Society EU
Wetlands International – Europe
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office
Zentrum für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit (Germany)
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável






