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Open brief 

 

Opname van de financiële sector in de EU-Ontbossingsverordening  

 

Geachte Europese commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, en 

geachte minister van Landbouw van de Tsjechische Republiek, Zdeněk Nekula,  

 

Wij, de ondergetekende financiële instellingen1, zijn bijzonder ongerust over de 

aanhoudende verwoesting van natuurlijke bossen en andere ecosystemen overal ter wereld 

en de invloed hiervan op de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de schending 

van mensenrechten. De verbintenissen van financiële instellingen volstaan niet om de 

financiering van activiteiten die bossen in gevaar brengen een halt toe te roepen. Daarom 

roepen we de lidstaten en de Europese Commissie op om zich achter het Parlement te 

scharen en de opname van de financiële sector in de ontbossingsverordening te steunen.  

De verantwoordelijkheid van de financiële sector 

Bossen zijn essentiële koolstofreservoirs en biodiversiteitshotspots. Ze zijn ook de thuisbasis 

van inheemse gemeenschappen die dergelijke ongerepte ecosystemen in stand houden en 

beschermen. De financiële sector speelt een cruciale rol bij het vormgeven van het 

bedrijfsleven en de economie, en dus ook bij het tegengaan van ontbossing en 

bosdegradatie. De sector moet zijn praktijken en prioriteiten herbekijken om een 

constructieve rol te spelen in de economie. Dat kan door ervoor te zorgen dat zijn activiteiten 

economische en maatschappelijke vooruitgang in de hand werken zonder de ecologische 

fundamenten van ons bestaan te ondermijnen, en door zoveel mogelijk bij te dragen aan het 

herstel van het milieu. 

Het is dan ook van fundamenteel belang om eventuele schade aan de natuur tot een 

minimum te beperken en waar mogelijk activiteiten aan te moedigen die evenwichtige 

ecosystemen ondersteunen. Dat is een absoluut minimum. Toch blijven financiële 

instellingen, ondanks vrijwillige engagementen en beleidsmaatregelen om ontbossing aan te 

pakken, activiteiten financieren die gekoppeld zijn aan ontbossingspraktijken2. 

De ontbossingsverordening 

Momenteel onderhandelen de Europese instellingen die u vertegenwoordigt over de 

definitieve tekst voor een EU-verordening over ontbossingsvrije producten. Deze 

ontbossingsverordening zou ervoor zorgen dat producten die in de EU geconsumeerd 

worden geen ontbossing of bosdegradatie in de hand werken. Het is bijzonder belangrijk dat 

de verordening strookt met de engagementen van de Europese Green Deal en de 

internationale engagementen van de EU in verband met klimaat, biodiversiteit en 

mensenrechten. We verwijzen in dit verband naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 

en de verklaring van de leiders van Glasgow over bos- en landgebruik. De verordening biedt 

een historische kans om de impact van de EU op bossen en andere waardevolle 

 
1 Banken en asset managers die samen een beheerd vermogen van meer dan 175 miljard euro 

vertegenwoordigen.  
2 https://www.reuters.com/business/finance/worlds-top-finance-firms-continue-fuel-deforestation-report-
warns-2022-10-18/  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_nl
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://www.reuters.com/business/finance/worlds-top-finance-firms-continue-fuel-deforestation-report-warns-2022-10-18/
https://www.reuters.com/business/finance/worlds-top-finance-firms-continue-fuel-deforestation-report-warns-2022-10-18/
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ecosystemen binnen de eigen grenzen en overal ter wereld, tot een minimum te beperken – 

en ook de financiële sector moet zijn rol daarin spelen.  

We zijn blij met het ambitieuze standpunt van het Europees Parlement dat op 13 september 

2022 werd goedgekeurd en oproept tot zorgvuldigheidsverplichtingen voor in de EU 

gevestigde financiële instellingen. Dergelijke bepalingen zouden impliceren dat financiële 

instellingen het risico moeten beoordelen of hun financiering en andere financiële diensten, 

activiteiten ondersteunen die tot ontbossing en bosdegradatie leiden, en dergelijke risico’s 

moeten beperken. Dit zou garanderen dat de EU-maatregelen om een halt toe te roepen 

aan de ontbossing in de wereld te wijten aan de EU, niet worden ondermijnd door de 

financiële sector toe te staan om dezelfde ondernemingen te blijven financieren waarvan de 

producten hoe dan ook onder de ontbossingsverordening zouden vallen. 

Het standpunt van het Europese Parlement opvolgen zal ertoe leiden dat de financiële 

sector deel uitmaakt van de maatregelen waarmee de EU voor haar activiteiten wereldwijd, 

de verantwoordelijkheid neemt om haar bijdrage aan de ontbossing een halt toe te roepen. 

Dat zal uiteindelijk helpen om de geldstromen van de EU weg te leiden van activiteiten met 

een risico op ontbossing, bosdegradatie en schendingen van mensenrechten. Het zal 

bijdragen tot de uitbouw van een financiële sector die kan inspelen op de behoeften van de 

reële economie in de context van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. En het 

ondersteunt de financiële instellingen die deze potentiële risico’s al vrijwillig beoordelen. 

Kortom, de EU krijgt een historische kans om bedrijven en financiële instellingen die in 

Europa actief zijn te helpen om tot ontbossingsvrije en conversievrije toeleveringsketens te 

komen. Dit is een unieke gelegenheid voor de EU om een sterk signaal naar andere 

economieën te sturen en blijk te geven van wereldwijd leiderschap door natuurbescherming, 

mensenrechten en volksgezondheid centraal te stellen in haar beleid. Bij de 

onderhandelingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van de EU moet de 

verantwoordelijkheid van de financiële sector in overweging genomen worden. Daarom 

dringen we er bij de lidstaten en de Europese Commissie op aan om zich achter het 

Europese Parlement te scharen en de opname van de financiële sector in de 

ontbossingsverordening te steunen. 

8 november 2022 

 

ASN Bank 

ASN Impact Investors 

Cardano ACTIAM 

GLS Bank 

Karner Blue Capital 

Merkur 

Storebrand Asset Management 

Triodos Bank 

Triodos Investment Management 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40140/climate-change-new-rules-for-companies-to-help-limit-global-deforestation#:~:text=The%20new%20law%20would%20make,land%20anywhere%20in%20the%20world.

