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BEKNOPTE MOTIVERING

In 2013 is de Commissie met Honduras in onderhandeling getreden. De onderhandelingen over 
de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst (VPA) tussen de Europese Unie en de Republiek 
Honduras zijn in juni 2018 afgerond. 

Bijna de helft van het landoppervlak van Honduras is bedekt met bos. Sinds 2015 is echter bijna 
12,5 % van het bosgebied van het land verloren gegaan ten gevolge van plagen, bosbranden, 
verandering in landgebruik en illegale houtkap. Bossen plachten een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de Hondurese economie, maar het aandeel ervan in de economie, in het bijzonder 
in de uitvoer, is afgenomen doordat internationale markten steeds hogere eisen stellen op het 
gebied van wettigheid en governance. Daarom moet de VPA ertoe bijdragen dat de 
bosbouwsector opnieuw aan belang wint, banen oplevert op het platteland en inkomsten 
genereert voor de Hondurese bevolking.

Ondanks de bescheiden hoeveelheid hout die tussen Honduras en de EU wordt verhandeld, zet 
Honduras zich met toewijding in voor de onderhandelingen over de VPA, aangezien het proces 
ook wordt gezien als een instrument om de algehele governance van de bosbouwsector te 
verbeteren en illegale houtkap tegen te gaan. 
Vertegenwoordigers van de regering, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en 
inheemse bevolkingsgroepen hebben actief deelgenomen aan de onderhandelingen. De VPA 
met Honduras is de enige ter wereld waarvoor inheemse bevolkingsgroepen aan de 
onderhandelingstafel mochten aanschuiven, zodat zij kwesties zoals landeigendom en -rechten 
en vrije, voorafgaande en geïnformeerde instemming aan de orde konden stellen. 

Het proces met het oog op de VPA met Honduras biedt de mogelijkheid om veel meer 
duidelijkheid te scheppen op het gebied van wettigheid en rechtshandhaving, en in kaart te 
brengen in hoeverre het huidige rechtskader overlap, lacunes en tegenstrijdigheden vertoont. 
Landgeschillen geven veelvuldig aanleiding tot schendingen van de mensenrechten in 
Honduras. Door een breed scala aan belanghebbenden bijeen te brengen zou de VPA in dit 
verband ook een rol kunnen spelen. Erkend moet worden dat Honduras te maken heeft met 
grote bestuurlijke uitdagingen, zoals corruptie, geweld, straffeloosheid en zwakke 
overheidsinstellingen. Als de VPA goed ten uitvoer wordt gelegd, heeft zij het potentieel om 
het land de zekerheid te bieden van een bredere cultuur van verantwoordingsplicht.

Bij een VPA met veel potentieel is de doeltreffende tenuitvoerlegging bepalend voor het succes 
ervan. Gezien de complexiteit van het instellen van het systeem ter waarborging van de 
wettigheid van hout en houtproducten en de noodzaak van het toekennen van aanzienlijke 
personele en financiële middelen om de tenuitvoerlegging ervan te waarborgen, zal er lange tijd 
grote politieke steun nodig zijn in Honduras. Als onderdeel van de volgende 
programmeringsperiode van de bilaterale programma’s van de EU in Honduras voor de periode 
2021-2027 moet er verdere EU-steun worden verleend om de tenuitvoerlegging van de VPA te 
ondersteunen. 

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel aan te bevelen goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad 
inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
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de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met 
betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie.


