Uitgangspunten internationale projecten Trees for All
Trees for All werft fondsen voor duurzame
herbebossingsprojecten in Europa, Azië, Afrika en
Latijns-Amerika. De projecten die wij steunen
kunnen worden gerealiseerd dankzij particuliere en
zakelijke donaties. Wij selecteren onze bosprojecten
aan de hand van diverse uitgangspunten waarbij
lokale betrokkenheid, duurzame bosontwikkeling en
maatschappelijke impact centraal staan. Onze
projecten dragen in elk geval bij aan deze vier
Sustainable Development Goals: klimaatverbetering,
herstel biodiversiteit, armoedebestrijding en
partnerships.
In onze projecten maken we onderscheid tussen twee financieringsstromen: de donaties voor (1)
bomen planten en (2) CO2-emissierechten (carbon credits). Doneren voor bomen of voor CO2certificaten zijn twee manieren van financiering waarmee de aanplant en het beheer van bossen kan
worden gerealiseerd. We selecteren kwalitatieve en duurzame projecten op basis van de
onderstaande uitgangspunten. Bij selectie van nieuwe projecten houden we tevens rekening met de
diversiteit in onze projectportefeuille en de financiële haalbaarheid. Projecten worden beschreven en
geëvalueerd op basis van een TOC (Theory of Change).

Onze uitgangspunten voor internationale projecten:
➢ Focus op herbebossing
Trees for All draagt uitsluitend bij aan projecten waar herbebossing plaatsvindt. Dit kan betrekking
hebben op het herstel van bestaande bossen en/ of de aanplant van nieuwe bossen. Bomen staan bij
ons centraal. Wij financieren geen andere types klimaatcompensatieprojecten (i.e. cookstoves,
biogasinstallaties of duurzame energie).
➢ Duurzame aanplant
Trees for All draagt bij aan projecten waarbij bomen en bossen worden aangeplant voor de lange
termijn en die langdurig worden beheerd door deskundige partijen. Met projecteigenaren worden
daarom de afspraken over langdurig beheer contractueel vastgelegd.
➢ Biodiversiteit
Trees for All selecteert projecten waar een zo natuurlijk mogelijke situatie wordt nagestreefd, waarbij
bij voorkeur inheemse boomsoorten aangeplant worden. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendig
ecosysteem voor zowel flora als fauna. Waar mogelijk hebben projecten een actieve rol in het
beschermen en bevorderen van biodiversiteit in het algemeen, en zeldzame, bedreigde en met
uitsterven bedreigde soorten (rare, threatened and endangered species – RTE) in het bijzonder (ref.
CITES en IUCN Rode lijst).

➢ Additionaliteit
De grond-/projecteigenaar moet alle overige financieringsmogelijkheden verkend hebben en kunnen
aantonen dat zonder de financiële bijdrage van Trees for All het project niet kan worden gerealiseerd,
of dat die realisatie significant langer zou duren.
➢ Community Based
Lokale betrokkenheid zien wij als een belangrijke voorwaarde voor duurzame bosbescherming. Een
project moet naast ecologische en klimatologische waarde daarom ook sociaaleconomische waarde
hebben voor de lokale bevolking.
Projecten dienen relevante stakeholders te betrekken bij het ontwerp en de implementatie van het
project. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met deze stakeholders. Om de bestendigheid van
het project te kunnen garanderen, is het van belang dat er een breed draagvlak bestaat voor de
projectuitvoer. Hierbij kijkt Trees for All of de baten van het project ten gunste komen aan
omwonenden en andere belanghebbenden, waardoor een gedeeld belang ontstaat in het langetermijnbeheer van het project.
➢ Politiek klimaat
Wij kiezen voor projecten in landen met een stabiel politiek klimaat en een veilige werkomgeving. Dit
is van belang voor het kunnen uitvoeren, monitoren en beheren van het project.
➢ Landrechten
De projecten worden uitsluitend uitgevoerd op gronden waarvan de land- en gebruiksrechten voldoen
aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op het projectgebied. Daarnaast
worden de principes van Free, Prior and Informed Consent (FPIC)1 gehanteerd om de rechten van de
lokale (inheemse) bevolking veilig te stellen.
➢ Track record projectpartner
Onze projectpartners werken met een hoge mate van integriteit en hebben een aantoonbare staat van
dienst waar het gaat om de ontwikkeling en uitvoer van herbebossingsprojecten, bij voorkeur in
dezelfde regio als het aangedragen project. De projectpartner heeft bij voorkeur een lokale
representatie in de buurt van de projectlocatie. Waar de uitvoer van het project wordt uitbesteed aan
een lokale partij, bezoekt de projectpartner de projectlocatie regelmatig.
➢ Monitoring & rapportage
De projecteigenaar heeft een rapportageverplichting. Deze verplichting wordt per project vastgesteld,
maar er dient ten minste twee keer per jaar gedurende de looptijd van het project gerapporteerd te
worden. Trees for All stelt zich als doel om de resultaten van al haar projecten te meten en te
evalueren. Projectpartners dienen een impact monitoring framework op te stellen waarmee te
resultaten van het project inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Voor het ontwikkelen van dit
framework wordt uitgegaan van de TOC (Theory of Change).
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Zie voor meer informatie en de FAO FPIC Toolkit: http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/

➢ Certificering
Trees for All maakt onderscheid tussen projecten die gefinancierd worden op basis van boomaanplant
en klimaatcompensatieprojecten die gefinancierd worden op basis van emissierechten (carbon credits)
voor CO2-compensatie op de vrijwillige markt.
Voor alle klimaatcompensatieprojecten geldt dat deze door een gerenommeerde standaard
gecertificeerd moeten zijn, zoals VCS, VCS-CCB, Gold Standard of Plan Vivo. Deze projecten dienen
carbon credits te genereren die zijn geverifieerd door een onafhankelijke organisatie. Trees for All
koopt geen credits, maar laat deze annuleren ten behoeve van haar donateurs. Aan de projectpartner
zal een bewijs van annulering worden gevraagd.
Voor bosaanplantprojecten geldt dat certificering voor duurzaam beheer een pre is. Voor projecten die
niet gecertificeerd zijn, zal Trees for All strengere eisen hanteren voor het integriteitsbeleid van de
projectpartner(s), waaronder het voorkómen van omkoping en corruptie, implementatie van ILO
conventies, verbod op moderne slavernij en naleving van nationale en internationale wet- en
regelgeving.

