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BEKNOPTE MOTIVERING

De vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPO) tussen de EU en de Republiek Congo heeft 
tot doel de governance in de bosbouw te versterken, de positie van Congolese houtproducten 
te verbeteren en het land op de internationale markt concurrerender te maken. 

Hoewel uit de overeenkomst gerechtvaardigde ambities spreken, wil de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking er wel op wijzen dat van een succes kan worden gesproken als 
de FLEGT-doelstellingen worden gehaald en de in de overeenkomst vastgelegde 
verplichtingen worden nagekomen (versterking van de rechten van de gemeenschap op 
eigendom van en toegang tot grond, daadwerkelijke betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties – met name van inheemse volkeren – bij beleidsvorming over vraagstukken die 
verband houden met governance in de bosbouw, meer transparantie en minder corruptie).

In dit verband wil de Commissie ontwikkelingssamenwerking op ten minste twee punten 
wijzen: enerzijds is het van belang tot een zodanige betekenisvolle hervorming van de 
governance in de bosbouw te komen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van 
inheemse volkeren en gemeenschappen die op het bos zijn aangewezen; daartoe moeten 
maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de opstelling van wetgeving en het 
bosbeheer, teneinde de governance in de bosbouw, de handhavingsmechanismen en de 
corruptiebestrijding te verbeteren. 

Anderzijds – en dit hangt samen met de eerder genoemde doelstellingen – moeten de 
overeenkomsten duidelijke regels bevatten over de rol en de verantwoordelijkheid van alle 
belanghebbenden tijdens de wetsherziening, het operationeel maken van het 
houtidentificatiesysteem, het opzetten van het institutionele kader en het bewust maken van de
actoren en het vergroten van hun mogelijkheden.

Tot slot wil de Commissie ontwikkelingssamenwerking erop wijzen dat het zowel bij FLEGT 
als bij de REDD-programma’s (reductie van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing 
en bosdegradatie) weliswaar om bosgebruik gaat, maar dat zij als aparte initiatieven worden 
beschouwd en in de partnerlanden onder verschillende ministers vallen.  Onderstreept daarom 
dat er moet worden aangedrongen op goed bestuur en de erkenning van de rechten van lokale 
gemeenschappen en inheemse volkeren, omdat anders bij REDD-programma’s de 
overlegrondes (en, waar van toepassing, de governance- en wetshervormingen) die deel 
uitmaken van het FLEGT-proces, kunnen worden omzeild. Daarom moeten de REDD-
programma’s volgens de FLEGT-overlegprocedure worden behandeld en zich richten op de 
diepere oorzaken van ontbossing en bosdegradatie.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.


