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Voorwoord 

Het belang van behoud en goed beheer van bossen voor economische groei, 
sociale ontwikkeling en voor natuur en milieu wordt steeds meer onderkend. 
Tegelijkertijd is ontbossing en landdegradatie, vooral in de tropen, een groot en 
hardnekkig probleem. Dat heeft grote risico’s, schade en verlies van natuurlijk 
kapitaal tot gevolg heeft voor huidige en toekomstige generaties. Hoe het 
tij te keren - hoe het proces van bosverlies om te vormen tot bosherstel en 
bosbehoud - is een vraagstuk dat geen simpele oplossingen kent en dat vele 
partijen aangaat.

Een van de grote uitdagingen is hoe een gezonde financiële basis voor goed 
bosbeheer te creëren, zodanig dat het tegelijkertijd de natuurlijke basis in 
stand houdt en een competitieve activiteit is, waarin het aantrekkelijk is om te 
investeren en te ondernemen. Dit vraagt om het mobiliseren van omvangrijke 
financiële middelen, zowel voor het creëren van de randvoorwaarden voor een 
goed investeringsklimaat als voor de directe investering in goed bosbeheer. Het 
grootste aandeel van de directe investeringen zal uit de private bronnen moeten 
komen.

De Nederlandse overheid zet sterk in op een groene economie en duurzame 
groei. Zij ziet daarin een centrale rol voor het bedrijfsleven, ook in het kader van 
de internationale handelsrelaties en ontwikkelingssamenwerking. De principes 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en financieren gelden hierbij 
als uitgangspunt. In de internationale beleidskaders als het Klimaatverdrag, 
de Conventie inzake Biodiversiteit en het UN Bossenforum, zet Nederland – 
veelal in EU verband – in op het creëren van de voorwaarden en instrumenten 
om verantwoorde private financiering en ondernemerschap voor duurzaam 
bosbouw en biodiversiteitsbehoud - en het investeringsklimaat hiervoor - in 
landen te bevorderen.

In de afgelopen jaren hebben diverse financiële instellingen (banken, particuliere 
investeerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen) in Nederland en 
elders al in bossen geïnvesteerd en/of interesse getoond om de mogelijkheden 
nader te verkennen. Betrokkenheid bij bossen bestond tot nu toe vooral in de 
meer ontwikkelde, westerse landen; de laatste jaren wordt er ook voorzichtig 
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gekeken naar de mogelijkheden in tropische wereld en opkomende landen. De 
financiële instellingen hebben soms al een aanzienlijke portfolio en expertise- 
en contactennetwerk opgebouwd in de westerse landen en men de weg weet 
te vinden. Het investeren in bossen in de tropische landen is nog grotendeels 
een onbekend en braak terrein, waar men weliswaar kansen maar ook veel 
risico’s ziet. Bovendien ontbreekt daarover nog grotendeels de kennis en 
expertise. De tropische bossenwereld en de financiële wereld weten elkaar nog 
niet gemakkelijk te vinden en het is voor beide kanten ook niet duidelijk wat ze 
elkaar te bieden hebben.

Om voor de Nederlandse situatie hier meer zicht op en begrip voor te krijgen 
was aanleiding tot deze verkenning. Het is een eerste verkenning om de huidige 
betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij bossen te leren 
kennen en om met elkaar in gesprek te raken over wat de wenselijkheden, de 
mogelijkheden, het belang en de benodigdheden zijn om vanuit Nederland 
verantwoord in bossen te investeren.

In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen van de verkenning 
samengevat. De studie is uitgevoerd door Tropenbos International op verzoek 
van het Ministerie van Economische Zaken.

Prof. Dr. René Boot   Ir. Cor von Meijenfeldt
Directeur Tropenbos International Management Team
     Directie Natuur en Biodiversiteit
     Ministerie van Economische Zaken
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Dankbetuiging en verantwoording
Deze studie is verkennend van karakter, gebaseerd op gesprekken met dertien 
organisaties. De gesprekken hadden een vertrouwelijk karakter; de resultaten 
van de studie zijn geanonimiseerd.

We hebben in de uitvoering van de studie en de weergave van de resultaten de 
uiterste zorgvuldigheid nagestreefd; eventuele onjuistheden of misvattingen zijn 
uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de auteurs en niet van degenen die 
aan het onderzoek hebben meegewerkt.

De gesprekken die we in het kader van dit onderzoek met de verschillende 
Nederlandse financiële instellingen voerden waren zeer verhelderend, inspirerend 
en plezierig. We willen graag onze dank betuigen aan de deelnemers die aan 
de studie hebben meegewerkt voor hun bereidheid om tijd vrij te maken en 
voor hun waardevolle inbreng. We hopen dat deze verkenning een brug vormt 
voor praktische samenwerking tussen financiële sector en bossensector om 
verantwoord investeren in duurzame bosbouw verder vorm te geven.
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Managementsamenvatting 
Tropenbos International (TBI) heeft met cofinanciering van het Ministerie van 
Economische Zaken een verkenning uitgevoerd naar de betrokkenheid, 
ervaringen en perspectieven van de Nederlandse financiële instellingen bij 
(duurzame) bosbouw. Doel van de verkenning was om meer inzicht te krijgen 
in de betekenis, beperkingen en kansen van investeren in bossen en de wijze 
waarop bosinvesteringen technisch, sociaal en economisch verantwoord 
kunnen worden gedaan. De studie beoogde ook om meer inzicht te krijgen in 
wat de Nederlandse (tropische) bossen- en financiële sector elkaar concreet 
te bieden hebben en hoe een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
kennisrelatie tussen beide sectoren. In bijgaande rapport zijn de belangrijkste 
bevindingen geanonimiseerd samengevat. Ze zijn gebaseerd op een dertiental 
inventariserende vertrouwelijke gesprekken met een aantal pensioenfondsen, 
verzekeringsmaatschappijen, vermogen/fondsbeheerders, banken, FMO en 
intermediairs. De hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn inventariserend van karakter 
en resumeren de informatie uit de gesprekken. Hoofdstuk 7 en 8 omvatten 
respectievelijk een kwalitatieve analyse en een aantal conclusies, gemaakt door 
de opstellers.

Bevindingen
De financiële instellingen benaderen bossen op twee manieren: a) het voorkomen 
en beperken van de negatieve impact van hun handelen op bossen en b) het direct 
investeren in bossen projecten en de houtverwerkende industrie. De geïnterviewde 
instellingen hebben gezamenlijk een portfolio in bossen, opgebouwd van € 3 tot 
3.5 miljard. Institutionele beleggers beleggen vooral in fondsen, zoals Timber 
Investment Management Organisations (TIMOs); de bosbeleggingen bedragen 
doorgaans niet meer dan 1% van de totale investeringsportfolio per instelling. 
Banken investeren in bescheiden mate in bossen, vooral via beursgenoteerde 
bedrijven. 

Bosinvesteringen worden nu vooral gedaan in Noord Amerika en Europa, met 
als doel diversificatie van de portfolio, inflatiedekking en het genereren van 
stabiel inkomen en additionele sociale en milieubaten. De macro-economische 
verwachting voor investeren in de bos- en houtsector ziet de sector als overwegend 
positief, door de groeiende vraag naar hout en ecosysteemdiensten uit bos. De 
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verwachting is, dat er in de toekomst meer aandacht zal zijn voor investeringen 
in bossen in “zuidelijke” landen. Vooralsnog is er terughoudendheid om in de 
tropische landen te investeren vanwege de onbekendheid met bosbouw in die 
landen en de grote risico’s.

Deze verkenning komt tot de conclusie dat een grotere kennis- en expertise 
uitwisseling tussen financiële sector en de bossector wenselijk is, als vergroting 
van de omvang van verantwoorde bosinvesteringen nagestreefd wordt. 
Onderlinge contacten hierover zijn nog beperkt en wederzijdse mogelijkheden 
worden onvoldoende gekend. Aandachtspunten voor een gezamenlijke aanpak 
zijn o.a. het praktisch en specifiek uitwerken van het duurzaamheidsbeleid 
van de financiële instellingen voor bosseninvesteringen, het bundelen van de 
benodigde expertise en kennis voor een goede onderbouwing om in bossen te 
investeren en het ontwikkelen van meer bankable business cases voor bossen.

De markt in Noord Amerika is bijna verzadigd; in Europa zullen investeringen 
in bossen in de komende jaren nog uitbreiden. Maar het zijn vooral de bossen 
in de tropen, en dan zeker de emerging economies, waar groeipotentie hoog 
lijkt. Voor uitbreiding naar de tropen zal echter het klimaat voor investeren in 
die landen moeten verbeteren. De bekendheid en ervaring van de geïnterviewde 
financiële instellingen met het investeren in tropische bossen is nog beperkt en 
de rendementen-risico profielen van de verschillende bosinvestering opties zijn 
vaak nog moeilijk in te schatten. 

Zowel naar het oordeel van een aantal geïnterviewden als de opstellers van 
dit rapport zou de Nederlandse overheid duurzame investeringen in de 
bosbouw in de ontwikkelingslanden kunnen stimuleren door haar internationale 
samenwerkingsactiviteiten te richten op het versterken van verantwoord 
ondernemen in bossen en het verbeteren van de beleidsmatige en institutionele 
randvoorwaarden voor een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat. 
Het beperken van risico’s zal deel moeten uitmaken van een publiek-private 
strategie voor financieren van bossen in de tropen. Garantiestelling, risico 
afdekking, incubator funds en seed money faciliteiten en niet in de laatste plaats 
capaciteitsopbouw zijn daarin andere belangrijke elementen.
 
In de tropen bestaat de bos- en houtsector voor een aanzienlijk deel uit kleine 
ondernemers. Hun financieringsbehoeften zijn vaak veel te klein voor de minimum 
investeringsomvang die de meeste financiële instellingen hanteren – dat is vaak 
€ 50 miljoen of meer. Hoe de hoogte van de financiering af te stemmen op 
de relatief kleinschalige bos- en plantage business is een uitdaging. Pooling, 
samenwerken met lokale financiële partners, samenwerken van afnemers met 
productiecoöperaties en microkrediet schema’s zijn mogelijkheden die in dit 
kader onderzocht kunnen worden. 
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Enkele financiële instellingen zijn al bezig samenwerking te zoeken met de 
lokale partners en de NL ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor zullen de 
contacten tussen bossen- en financiële sector moeten verbeteren. Dat kan door 
betere informatie voorziening, capaciteitsopbouw, het opzetten van een goed 
monitoringsysteem en een grotere rol voor onderzoek- en kennisinstellingen bij 
de ontwikkeling van business modellen, informatie voorziening en kennisdeling. 

Een voorstel tot het opzetten van een clearing house faciliteit kan rekenen op brede 
belangstelling. Een dergelijk clearing house zou er o.a. voor moeten zorgen dat 
bosdeskundigen, projecten/business cases, financiers en intermediairs elkaar 
gemakkelijk kunnen vinden. En ook dat de bosbouw meer business cases gaat 
formuleren en dat de financiële sector de mogelijkheden van bossen in al hun 
diversiteit gaan zien als opportunity. Het clearing house kan inzicht verschaffen 
wie waar mee bezig is en waar welke specifiek expertise en kennis/ervaringen 
te halen is.

x



Afkortingen
BRIC Landen Brazilië, Rusland, India en China
CIFOR  Center for International Forestry Research
CSR  Corporate Social Responsibility
DNB  De Nederlandse Bank
EITI  Extractive Industries Transparency Initiative
ESG  Environment, Social and Governance
EU  Europese Commissie
FAO  Food and Agriculture Organization
FMO  Nederlandse Ontwikkelings bank [Nederlandse Financierings-  
  Maatschappij voor Ontwikkelingslanden]
FSC  Forest Stewardship Council
GRI  Global Reporting Initiative 
IFAD  International Fund for Agricultural Development
ILO  International Labour Organization
MFI’s  Microfinance
MIGA  Multilateral Investment Guarantee Agency
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NCD  Natural Capital Declaration 
NGO’s  Niet-gouvernementele organisatie
OS  Ontwikkelingssamenwerking
PEFC  Programme for the Endorsement of Forest Certification
PRAI  Principles for Responsible Agricultural Investment 
PRI  Principles of Responsible Investment 
PRIF  Principles for Responsible Investment in Farmland
PPP  People, Planet, Profit
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
UN  United Nations
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
TBI  Tropenbos International
TIMOs  Timber Investment Management Organisations

xi



xii



Financiële instellingen wereldwijd en in Nederland hebben belangstelling voor 
het investeren in bosbouwprojecten. De “bossenmarkt” is betrekkelijk nieuw en 
de investeringen behoren tot de innovatieve producten en vormen daarbinnen 
ook nog eens een nichemarkt. Sommige instellingen investeren al, terwijl anderen 
de mogelijkheden nog verkennen en weer anderen de portfolio afbouwen. De 
actuele betrokkenheid bij bossen, inzichten en perspectieven zijn niet structureel 
in kaart gebracht en de omvang en aard van de gezamenlijke financiering is 
niet bekend.

De bos- en de financiële sector zijn relatieve vreemden voor elkaar. De opgedane 
kennis, ervaring en expertise van de investeerders, vermogensbeheerders, 
intermediairs enerzijds en van bossendeskundigen anderzijds worden in Nederland 
nauwelijks gedeeld. Voor het benutten van de kansen en het voorkomen van 
problemen lijkt het voor beide partijen voordelig om een structurele intersector-
dialoog op gang te brengen. Wederzijds kan meer kennis en inzicht worden 
verkregen over de kansen en knelpunten en voor een opschaling van de 
investeringen in duurzame bossenprojecten. 

Tegen deze achtergrond heeft Tropenbos International (TBI) – met cofinanciering 
van het Ministerie van EZ – deze verkenning uitgevoerd. Doel van de 
Nederlandse verkenning is de betrokkenheid, ervaringen en perspectieven 
van de Nederlandse financiële instellingen bij (duurzame) bosbouw in kaart te 
brengen. De verkenning wil inzicht verschaffen in de betekenis, beperkingen en 
kansen van investeren in bossen en de wijze waarop bosinvesteringen technisch, 
sociaal en economisch verantwoord kunnen worden gedaan. Tenslotte beoogt 
het inzicht te verschaffen in wat de Nederlandse (tropische) bossen- en financiële 
sector elkaar concreet te bieden hebben en een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de kennisrelatie tussen beide sectoren. 
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De verkenning is complementair aan de wereldwijde studie “Timberland as a 
Component of Institutional Investment Portfolios1” die TBI in de periode 2011-
2012 samen met de Wereld Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) en de 
National Forest Programme Facility maakte. Deze internationale studie richt 
zicht op de betrokkenheid en perspectieven van Amerikaanse en Europese 
institutionele investeerders bij duurzame bosbouw. 

Werkwijze
Een team van drie deskundigen met een bosbouwachtergrond heeft in opdracht 
van TBI de inventariserende gesprekken gevoerd. In totaal zijn 18 instellingen 
benaderd om aan de studie deel te nemen. Vijf instellingen (3 banken, 1 
intermediair en 1 verzekeringsmaatschappij), lieten weten niet geïnteresseerd te 
zijn in deelname, omdat bossen niet in hun agenda’s of portfolio’s voorkomen en 
dat ook in de naaste toekomst niet het geval zal zijn. Dertien instellingen hebben 
aan de interviews meegedaan (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, 
vermogen/fondsbeheerders, banken, FMO2 en 3 intermediaire organisaties ).

Opzet rapport
Dit rapport bevat een samenvatting van deze interviews. De hoofdstukken 2 tot 
en met 6 zijn inventariserend van karakter en resumeren de informatie uit de 
gesprekken. Hoofdstuk 7 en 8 omvatten respectievelijk een kwalitatieve analyse 
en een aantal conclusies, gemaakt door de opstellers van deze verkenning. De 
laatste hoofdstukken zijn vooral bedoeld als aanzet tot verdere discussie tussen 
de financiële - en bossensector over hoe duurzame bosinvesteringen bevorderd 
kunnen worden.

1 FAO. 2012. Timberland in Institutional Investment Portfolios: Can Significant Investment 
Reach Emerging Markets?, by R. Glauner, J.A. Rinehart, P. D’Anieri, M. Boscolo, H. 
Savenije. Forestry Policy and Institutions Working Paper No. 31. Joint publication of 
FAO, Tropenbos International and NFP Facility. See: www.fao.org/docrep/015/an901e/
an901e00.pdf
2 Hoewel de verkenning geanonimiseerd is uitgevoerd wordt FMO met haar toestemming 
met name genoemd, dit vanwege de speciale positie in de financiële markt.
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Op grond van verschillen in risk/reward-profielen, lange termijn doelstellingen 
en de aard van het beschikbare kapitaal hebben de opstellers van dit rapport 
twee categorieën financiële instellingen onderscheiden: 

1. Institutionele beleggers waartoe gerekend worden de pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen met hun vermogensbeheerders, en 

2. Banken, ook met hun vermogensbeheerders. 

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beleggen hun 
vermogen bij de eigen vermogensbeheerder of bij derden. Gesprekken zijn 
gevoerd met de eigen of gedelegeerde vermogensbeheerders, vaak samen met 
ESG3 medewerkers.

Banken hebben een in-house vermogensbeheerder. Die beheren zowel 
middelen van de bank als geld van derden. De interviews zijn vooral gehouden 
met de ESG medewerkers van vermogensbeheerders en in een enkel geval ook 
met de portfoliomanager van de bank of de vermogensbeheerder.

De financiële instellingen benaderen bossen op twee manieren: 

3 ESG staat voor “Environment, Social and Governance”. Wikipedia omschrijft ESG als 
volgt: “Environmental, Social and Corporate Governance, also known as ESG, describes 
the three main areas of concern that have developed as the central factors in measuring 
the sustainability and ethical impact of an investment in a company or business. Within 
these three areas are a broad set of concerns that are increasingly being included in the 
non-financial factors that figure in the valuation of equity, real-estate, corporations and 
all fixed-income investments. ESG is the catch-all term for the criteria used in what has 
become known as Socially Responsible Investment”.
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1. Het voorkomen c.q. beperken van negatieve impact van investeringen 
in andere sectoren op bossen, zoals bijvoorbeeld in de landbouw, het  
do-no-harm principe,

2. Het doen van directe investeren in bossenprojecten en de houtverwerkende 
industrie. 

In de volgende 2 hoofdstukken worden beide benaderingen toegelicht.
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De kapitaalverschaffer vraagt steeds vaker om te beleggen in projecten en 
bedrijven die de toets van duurzaamheid kunnen doorstaan. De ontwikkeling en 
toepassing van ESG criteria wordt bij meerdere financiële instellingen bevorderd 
door actieve aandeelhouders. Duurzaam beleggen is bij alle instellingen een 
expliciete beleidsdoelstelling, die ze ook in internationaal verband uitdragen.
 
Alle geïnterviewde financiële instellingen hebben aangegeven dat ze de (UN) 
Principles of Responsible Investment (PRI; www.unpri.org) onderschrijven. 
Meerdere van de geïnterviewde partijen hebben de Natural Capital Declaration 
(NCD; www.naturalcapitaldeclaration.org) ondertekend en/of maken deel 
uit van initiatieven zoals het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI; 
http://eiti.org/) en het Global Reporting Initiative (GRI; www.globalreporting.
org). De geïnterviewde verzekeraars onderschrijven de Principles of Responsible 
Insurance (www.unepfi.org/psi/). Ook wordt gerefereerd aan andere kaders 
relevant voor bossen, zoals de Principles for Responsible Agricultural Investment 
(PRAI, opgesteld door UNCTAD, FAO, IFAD en World Bank, http://unctad.org/
en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx), de Principles for Responsible Investment in 
Farmland (PRIF, www.unpri.org/commodities/) en de Voluntary Guidelines on the 
Governance of Tenure of land, forests, fisheries (www.fao.org/news/story/en/
item/142587/icode/).

Gebaseerd op de principes van People, Planet, Profit (PPP) ontwikkelen of 
ontwikkelden alle instellingen Environment, Social and Governance (ESG) criteria 
voor Corporate Social Responsiblity (CSR) / Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). De potentiële investeringen moeten voldoen aan een 
combinatie van governance, milieu en sociale criteria, onder meer: behoud 
biodiversiteit, ecologisch verantwoord beheer, geen corruptie, geen kinderarbeid 
en het naleven van mensenrechten. 

5
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De graad van toepassen van de criteria kan mede afhangen van de eisen van 
de kapitaalverschaffer. De financiële instellingen bemoeien zich soms actief met 
de corporate governance van bedrijven waarin ze investeren. Engagement en 
stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen zijn daarbij twee belangrijke 
strategieën waarmee invloed kan worden uitgeoefend.

Sommige financiële instellingen hebben of ontwikkelen specifiek op bossen 
gericht ESG beleid. Voor het toetsen van directe investeringen in bossenprojecten 
wordt gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde standaarden voor duurzaam 
bosbeheer zoals die van FSC, PEFC en van sociale standaarden zoals in de ILO 
conventies. Voor de financiële instellingen is de houtcertificering een must.

Twee instellingen hebben expliciet aangegeven op geen enkele manier betrokken 
te zijn of te willen worden bij de kap in tropisch regenwoud of de omvorming 
daarvan ten behoeve van landbouw of mijnbouw. In dit kader nemen enkele 
financiële instellingen deel aan of volgen de processen van relevante Round 
Tables (b.v. Soja en Oliepalm). De aanleg van pijpleidingen en andere 
infrastructuur wordt gescreend op de effecten op kap van tropisch regenwoud. 
Het toepassen van strenge voorwaarden geldt ook voor sociale aspecten zoals 
de effecten op lokale gemeenschappen (resource-based communities). 

Conclusie:
Zonder uitzondering analyseren de financiële instellingen elk investeringsvoorstel 
in detail op haar merites, profit/risk profiel, technische volkomenheid, politieke 
en sociale risico’s en kansen, beheersstructuur en partners. In het geval van 
potentieel aandeelhouderschap gelden vooral de financiële en de ESG criteria. 
Zekerheden of het ontbreken daarvan, bepaald aan de hand van risicocriteria, 
zijn doorslaggevend in de besluitvorming. Naast rendement- en risicocriteria zijn 
ESG criteria in toenemende mate sturend.
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Investeringen in bos en hout zijn vaak ondergebracht in de asset class 
“commodities”; zij vallen in de zelfde categorie als beleggingen in mijnbouwertsen 
en landbouwproducten. Beleggen in bossen is rond 2005 begonnen als een 
innovatie binnen de financiële sector in Nederland, vooral door pensioenfondsen 
en verzekeringsmaatschappijen. De voorlopers bouwden ervaring en expertise 
op door het doen van concrete transacties met name in landen in de gematigde 
zone. In de jaren daarop is ervaring opgedaan met het type risico’s en kansen 
dat zich in verschillende soorten projecten en investeringsmodellen voordoet 
en met zaken die specifieke aandacht vragen. De verkennende investeringen 
hielpen een netwerk op te bouwen van projectontwikkelaars en fondsmanagers 
en feeling te krijgen voor het inschatten van hun capaciteiten.

4.1. Omvang van de investeringen gegroepeerd naar 
geografisch gebied en object

De financiële instellingen, die deelnemen aan deze studie, hebben gezamenlijk 
€ 3 tot € 3,5 miljard geïnvesteerd in de bossector, maar in geen enkel geval 
meer dan 1% van hun totale portfolio. Daarmee maken bossen een klein deel 
uit van de totale beleggingspakketten. Voor de bossensector is dit echter een 
substantieel bedrag. 

Bij de investering in plantages en semi-natuurlijk bos gaat het zowel om de 
productie van hout voor de timmer- en meubelindustrie als om energiehout en 
hout ten behoeve van de pulp- en papierindustrie. In de gematigde streken wordt 
vooral naaldboomsoorten aangeplant. De meest gebruikelijke boomsoorten 
voor plantages in de tropen zijn Teak, Eucalyptus, Acacia en Gmelina.
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Tabel 1. Investeringen van Nederlandse financiële instellingen per regio en 
object (kwalitatieve orde van grootte)4

Regio: Investeringsobject:
(Semi) 
Natuurlijk 
bos

Plantages Agroforestry Houtverwerkende 
industrie

VS en Canada €€€€€€€€ € - €€
Midden 
Amerika

- € - -

Zuid Amerika € € - -
(Oost) Europa - € - €
New Zeeland/ 
Oceanië

- € - -

Azië - € - -
Afrika - - - -

Het merendeel van de investeringen is gedaan in de Verenigde Staten en in 
mindere mate in Nieuw Zeeland, Australië en Oost Europa. In de VS wordt 
vooral in beheer van seminatuurlijke bossen belegd, aangevuld met plantages. 
In Oost Europa (Hongarije en Tsjechië) zijn het vooral plantages. Het gaat 
daarbij om bosbeheer dat gericht is op oogst en verjonging van één of meer 
van nature voorkomende commerciële houtsoorten. 

In Zuid Amerika zijn vooral Brazilië, daarna Uruguay, Argentinië, Colombia in 
trek. Voor Midden Amerika lijken Costa Rica, Belize de belangrijkste spelers. 
Investeringen in Azië zijn nog beperkt en in Afrika heel weinig.

4.2. Wijze van betrokkenheid van financiële instellingen bij 
de bossector 

Alle financiële instellingen wegen, afhankelijk van de visie, in meer of mindere 
mate “groen” tegen rendement af. Diversificatie en de trend naar een duurzame 
economie en de interesse van de klant vormen daarbij belangrijke overwegingen. 
Geen van de financiële instellingen heeft zelf de bossenexpertise in huis en 
beoordeelt zelf de bosbouwkundige kant van haar investeringen. Hiervoor wordt 
doorgaans gebruik gemaakt van externe expertise.

4  Gegevens uitsluitend van geïnterviewde instellingen.
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Tabel 2. Investeringsstroom van bron naar object (totaal bedrag € 3-3,5 miljard)

Bron van kapitaal
Investeringen in bossector
Bossen Industrie

Institutionele 
beleggers

Eigen vermogen €€€€€€€€€ €€

Banken Eigen vermogen,
Particulier 
vermogen
Institutionele 
beleggers

- €

Institutionele beleggers beleggen in meerderheid in fondsen en een deel in 
volledig risicodragende private equity constructies. Beleggingen variëren van  
€ 50 – 150 miljoen per fonds. € 75 miljoen is het minimum, behalve in 
bijzondere gevallen waar andere overwegingen de doorslag geven, bijvoorbeeld 
het bijdragen aan sociale doelstellingen. Lange termijn doelstellingen van bos 
passen bij investeringen door pensioenfondsen. Bossen dragen bij aan de 
duurzaamheidsdoelstelling en de rendementen uit bestaande investeringen zijn 
naar tevredenheid. Daar waar geïnvesteerd is in grote arealen bossen is er een 
constante inkomstenstroom. Altijd is er wel ergens een gebied waar hout wordt 
geoogst. 

Institutionele beleggers beleggen in veel gevallen via Timber Investment 
Management Organizations (TIMO’s). TIMO’s zijn vooral actief in Noord 
Amerika. De belangrijkste functie van een TIMO is het vinden, beoordelen, 
verwerven en beheren van bossen als investeringsobject. Na het verkrijgen 
van bezit, is de TIMO verantwoordelijk voor het beheer, met het doel een 
aansprekend rendement te behalen voor de investeerders. TIMO’s investeren 
dus in eigendom én beheer. De institutionele belegger investeert in de TIMO 
over het algemeen als passieve belegger, en met een aandelenkapitaal van 
minder dan 50%. Deals gaan vooral onderhands, dus niet via de beurs. Men 
is geïnteresseerd in zogenaamde clubdeals met gelijkgestemde partners (b.v. 
andere pensioenfondsen, ook in OS-landen).

Banken participeren op bescheiden schaal in bossenprojecten. Ze nemen 
minder risico dan pensioenfondsen en hebben een groter belang bij het kunnen 
vrijmaken van middelen op de korte termijn. Geld in bomen ligt voor hen te lang 
vast en is voor hen in veel gevallen niet gemakkelijk liquide te maken. 

Banken bewegen zich vooral op de aandelenmarkt van de houtverwerkende en 
de pulp en papier industrie. De bossensector is voor hen een nieuw gebied. De 
technische en operationele aspecten van investeren in bossen en plantages zijn 
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nog onvoldoende vertaald in termen waarop banken hun investeringscriteria 
kunnen toepassen en expertise moet nog worden opgebouwd. Een vraag 
hierbij is in hoeverre banken deze expertise binnen de eigen organisatie moeten 
opbouwen dan wel dat ze gebruik maken van externe expertise. 

Met het bos achter de houtverwerkende industrie is geen of nauwelijks directe 
relatie, behalve dat er meestal een FSC, PEFC of andere certificering van dat 
achterliggende bos is vereist.

Geen van de financiële instellingen formuleert tot op heden zelf projecten. 
Projecten worden gepresenteerd aan de vermogensbeheerders, als business case 
(cash flows, rates of return) en de belegger beslist of ze meedoet en onder welke 
condities of via de aandelenmarkt via de beurs. De mogelijkheid bestaat ook 
dat een vermogensbeheerder actief een fonds ontwikkelt en probeert daarvoor 
interesse te vinden in de markt. Dat is voor bossen nog niet op een significante 
schaal gebeurd, maar er zijn wel al interessante pogingen ondernomen. 
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5.1. Positieve motivatie

Instellingen investeren in bossen om de volgende redenen:
•	 Bos is een nichemarkt die bijdraagt aan diversificatie van hun lange termijn 

portfolio (“niet alle eieren in een mandje” ); 
•	 Rendementen uit bestaande bosinvesteringen stemmen tot ”tevredenheid”. 

Investeringen in grote arealen bos leveren een permanente en constante 
inkomstenstroom;

•	 Bossen hebben een inflatie dekkende werking (hedgen); ze groeien altijd, 
ongeacht de conjunctuur; 

•	 De aankoop van grond en het eigendom biedt de zekerheid van 
waardestijging;

•	 De additionele sociale en milieubaten, bijvoorbeeld zichtbare uitvoering 
van CSR beleid; verwerven van verhandelbare certificaten voor CO2 
vastlegging; 

•	 Continu innoveren en nieuwe markten aanboren is een noodzaak.

Financiële instellingen en beleggers willen invulling geven aan investeren 
in een duurzame economie, en tonen dat hun MVO beleid serieus is. Maar 
zo’n duurzame investering moet wel renderend zijn en de risico’s acceptabel. 
Bij beslissers lijkt het doen van investeringen in duurzame houtproductie en 
bosbeheer een goed gevoel op te wekken; dat kan soms net het positieve verschil 
maken in de keuze om wel of niet een investering in bossen te doen. 

De positie van FMO als ontwikkelingsbank verschilt van de andere instellingen. 
Vanuit haar ontwikkelingsmandaat, gekoppeld aan de noodzaak tot 
klimaatmitigatie en om in de low carbon economie te investeren, ziet FMO het 
als een must om dit nieuwe veld te verkennen. Zij heeft daar ook de middelen 
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voor. FMO ziet voor zichzelf als ontwikkelingsbank een voortrekkersrol. Zij 
wil een deel van de risico’s bij anderen – commerciële - partijen weg nemen 
door te participeren in investeringen in duurzaam en verantwoord bosbeheer. 
De financieringsbehoefte in de bossensector is dusdanig groot dat je er met 
development finance niet komt, dus ook vanuit dat oogpunt is het belangrijk 
om als FMO bij te dragen aan de mainstreaming van duurzame bosbouw bij 
commerciële partijen. 

5.2. Negatieve motivatie 

Naast de genoemde positieve aspecten van investeren in de bosbouwsector zijn 
er ook een aantal factoren die tot terughoudendheid leiden, te weten: 

Relatief grote risico’s
Investeren in bossen in de gematigde gebieden is niet een heel risicovolle 
onderneming. In de tropen ligt dat genuanceerder. Belangrijke belemmeringen 
voor de investering en de groei van investeringen in tropische bosbouw, zijn de 
gebrekkige fysieke, financiële en kennis infrastructuur en problemen rond land 
tenure en governance. In landen die hun eigen regelgeving niet naleven en 
waar de ontbossing groot is, zijn de mogelijkheden zeer beperkt. De enabling 
environment ontbreekt vaak en het is daar moeilijk om bos, dus ook assets, 
gecertificeerd te krijgen. Politieke instabiliteit en corruptie is een reden om weg 
te blijven uit een (groot) aantal landen.

CSR beleid is ontwikkeld onder meer om te voorkomen dat geïnvesteerd wordt 
in niet duurzame activiteiten. Daartoe behoort ook niet duurzame houtoogst 
in tropische bossen. Bovendien worden vraagtekens geplaatst bij de oogst en 
toepassing van hout als biobrandstof met verwijzing naar (vermeende) nadelige 
effecten voor de groeiplaats, lucht vervuiling als gevolg van verbranding, en 
(vermeende) ondoelmatigheid met het oog op de broeikasgas bestrijding.

Problemen rond de verkoop van participaties in teakplantages, hebben de 
bosbouw, een slechte reputatie gegeven (auteurs: Het rendement van deskundig 
aangelegde en beheerde teakplantages op zich zelf is goed). De Nederlandse 
Bank (DNB) is kritisch op bosseninvesteringen. De screening van bossenprojecten 
moet volgens een aantal geïnterviewden voldoen aan een extra hoge standaard. 
DNB hanteert daarbij drie hoofdcriteria: mate van risicospreiding, liquiditeit en 
governance. De toepassing van de (DNB) standaard is land gebonden; projecten 
in de tropen hebben een hoog of een onduidelijk risicoprofiel. Men vindt de 
markt- en prijsrisico’s erg hoog en moeilijk in te schatten. In het algemeen volgt 
de DNB kritisch wanneer een financiële instelling zich in een nieuwe sector 
begeeft. De DNB constateert (in artikel in de Volkskrant eind juni 2012) dat 
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voor innovatie, specifiek bossen, vaak de strategie ontbreekt en dat daarmee de 
beslissing om te investeren ad hoc wordt genomen. 

Maatschappelijke gevoeligheid 
Een belangrijk aantal van de instellingen die bossen en grond aankopen, ziet 
recent een maatschappelijk gevoelig probleem opdoemen. De zogenoemde 
land grabbing/grootgrondbezit begint in verschillende tropische landen een 
groeiend sociaal risico en ook in Nederland een politiek thema te worden. 
Vrij verkoopbare grond, zogenaamde idle lands zijn vaak in de praktijk niet 
idle en regelmatig worden land-titels op weinig transparante wijze toegekend. 
In ontwikkelingslanden met veelal moeizame governance omstandigheden 
en afgelegen bosgebieden kost het de investeerder veel moeite om de juiste 
partners/instellingen te vinden. 

Onbekendheid met de sector en gebrek aan betrouwbare informatie 
Onbekendheid met de sector en gebrek aan kennis over bosbeheer, -aanleg, 
beheer en financiering-, is een reden om niet te investeren in bossen. De grootste 
drempels zijn het gebrek aan informatie (lack of understanding of markets, timber 
pricing, state regulation, illegale kap) en ongereguleerde wereldhandel (India, 
China, Zuid Afrika), subsidies op houtimporten (China). 

In de tropen en in emerging economies ontbreekt het op alle niveaus aan goede 
informatie over bossen. De informatie die aanwezig is, is onbetrouwbaar en slecht 
te krijgen. Rendementen zijn moeilijk te achterhalen, de opgegeven omvang van 
bosarealen is vaak niet betrouwbaar, evenmin als de eigendomssituaties. Dat 
betekent dat investeren in bossen in de tropen een aparte investering vereist in 
het opzetten van een eigen informatiestructuur, eventueel samen met anderen. 
Anderen leggen de technische verantwoordelijkheid bij de intermediair. In een 
enkel geval is de reden voor het niet investeren het ontbreken van eigen kantoren 
in de bossenlanden

Omvang van de financiering (“scalability”)
De schaal van bosbouwprojecten is doorgaans vele malen kleiner dan de 
minimum omvang van een investering die interessant wordt gevonden en vaak 
is de business case te klein. Instellingen moeten dan relatief hoge kosten maken 
voor kleine financieringen. De minimale omvang van de investering is gewoonlijk 
€ 50-75 miljoen, bij voorkeur projecten van € 100 miljoen en meer. 

Een goed en solide fonds opzetten kost in het voortraject ca. 5% van de 
fondsomvang. De inbreng van bosbouwkundige expertise neemt van deze 5% 
ca. 1/10 deel in beslag. De meeste kosten zitten vaak in de juridische afdekking 
van fondsonderdelen (risicobeperkingen door uitsluitingen etc.)
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Voor het opzetten van een nieuw fonds is veel tijd nodig en een investering in 
kennis (onder meer door het strenge toezicht in Europa). Een fonds opzetten duurt 
ongeveer een jaar en dan nog is het afwachten of er animo is voor deelname. 
De transactie kosten zijn hoog. 
Een mogelijkheid die wordt gezien om deze problemen te omzeilen is het 
packagen van meerdere projecten in een deal (b.v. via TIMO’s).

Bankable business cases
Een groot probleem is het ontbreken van een bankable business case (en 
investmentmanagers) voor bossen. De financieringsvraag, schaal en grootte, 
en daarmee de structuur van financiering is vaak niet duidelijk (bedrijf, project). 
De inschatting van het meest geschikte financiële product wordt belemmerd 
door gebrek aan kennis die bosbouwexperts hebben van de financiële sector 
en omgekeerd. De groep forest investment managers die een goed project in 
tropische landen kunnen formuleren is te klein maar wel langzaam groeiende.
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Algemeen
Afhankelijk van de doelstellingen van de instelling (meer of minder “groen”) past 
de financiering van duurzaam bosbeheer en -aanleg in meer of mindere mate. 

De macro-economische verwachting voor investeren in de bos- en houtsector 
is positief. De groeiende wereldbevolking en welvaart leiden, naar verwachting, 
tot een stijgende vraag naar hout en andere bosproducten en toenemende 
schaarste van land doet prijzen van grond en grondstoffen, zoals hout, stijgen.

Geografische oriëntatie
De meeste bestaande investeringen vinden plaats in gematigde streken. In 
Noord Amerika maar ook in Australië worden mogelijkheden onderzocht. In de 
VS is de markt voor bosinvesteringen groter dan die van de rest van de wereld 
samen, omdat veel bos in handen is van private partijen. Maar er bestaat nog 
maar weinig ruimte voor expansie van de Noord Amerikaanse markt. 

De omvang van de bosseninvesteringen, vooral in de tropen, is nu nog klein. Nu 
nemen veel van de financiële instellingen nog een afwachtende houding aan. 
Naast de positieve waardering van bos als investeringsobject is bos ook een 
reden voor een defensieve benadering als gevolg van het do-no-harm beleid.

Echter, de vraag naar hout en houtproducten zal met het gebruik van hout voor 
energieopwekking en met de groeiende wereldbevolking naar verwachting 
toenemen. In het algemeen wordt dan ook verwacht dat er in de toekomst 
meer aandacht voor het investeren in “zuidelijke” landen en de opkomende 
economieën zal zijn. Daarmee zou investeren in verantwoord duurzaam 
bosbeheer daar een serieuze optie kunnen worden.
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De rendementen zijn hoger, maar de risico’s ook. Latijns Amerika (met name 
Costa Rica, Colombia en Brazilië) wordt door de financiële instellingen 
gezien als een regio met potentie: redelijke infrastructuur en gunstige groei 
omstandigheden voor boomsoorten met korte omlopen. De recente interesse 
vertaalt zich in voorzichtige verkenningen. Dat geldt in mindere mate ook voor 
andere continenten (Afrika, Azië – Vietnam, Thailand, Maleisië).

Ecosysteem diensten
Op dit moment zijn grond en hout de waarden, waarop kosten-baten en 
risicoanalyses worden gebaseerd. 
Andere functies van het bos worden (nog) te onzeker of te risicovol geacht. Er 
bestaat weinig belangstelling voor betaling voor milieufuncties. Men vindt de 
markt nog te klein en onzeker. De ontwikkelingen worden wel gevolgd. Over een 
aantal specifieke diensten zijn de financiële instellingen erg sceptisch: 
•	 Koolstof: zolang er geen georganiseerde compliance markt is, wordt in 

de kosten-baten analyse de koolstofprijs op nul gesteld; De toekomst 
van REDD+ is onzeker. De markt voor CO2 credits lijkt zich niet echt te 
ontwikkelen (o.a. door fraudeschandalen). De compliance markt komt 
(voorlopig) niet van de grond en de waarde van credits op de vrijwillige 
markt is sterk gedaald. 

•	 Voor biodiversiteit is nu nog geen markt en die ziet men voorlopig ook niet 
komen (o.a. als gevolg van de ervaring met de langzame ontwikkeling 
van een betrouwbare bossenkoolstofmarkt).

•	 Water wordt te risicovol geacht, gegeven het politieke belang van 
waterrechten.

Sommige instellingen zien in de toekomst in de tropen de food en agri-
business als een mogelijke sterkere propositie dan bosbouw, hoewel het bij 
pensioenfondsen nu nog een relatief klein aandeel is t.o.v. bosbouw. Agroforestry 
is nog een openliggend veld met een veel grotere “emotionele” impact richting 
vermogensbeheerders. Een genoemd voordeel van agroforestry modellen is dat 
ze vrijwel meteen opbrengsten geven en daarnaast een minimalisatie van de 
startkosten van de bosaanplant. 

Zuid-Noord Partnerschappen
Vrijwel alle instellingen hebben interesse (of doen dat al) in samenwerking met 
lokale partners in de opkomende landen. Dat zijn lokale institutionele beleggers, 
zoals pensioenfondsen, maar ook microkredietinstellingen (MFI’s). Vooral dat 
laatste past goed in de strategie van impact financiering van verschillende 
banken in emerging markets. Met andere sectoren is al ervaring opgedaan. 
De begeleiding van de microfinanciering is intensief. Het is een voor kleine 
producenten geschikte, maar dure financieringsvorm en de gebruiker betaalt 
daar ook voor. Rente percentages van microkredieten zijn vaak hoog (rond de 
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30 %), afhankelijk van het risico. De financiering sluit wel aan op de traditionele 
lokale informele kredietverlening. 

Verschillen in appreciatie en aanpak
Pensioenfondsen waren in redelijke mate geïnteresseerd in lange termijn 
investeringen in de bossector. Ze vinden bossen interessant vanwege hun 
productiebasis, als real asset en vanuit het perspectief van CSR. De bossen 
portfolio zal naar verwachting in de toekomst maximaal 5% (tussen de 1 – 3 %) 
van het totaal belegde kapitaal uitmaken. De investeringen zullen vooral in of met 
behulp van TIMO’s plaats vinden. Rendementen zijn op dit moment 4-5% en de 
economische crisis is een rem op verdere uitbreiding van bosseninvesteringen.

De werkelijke bosinvesteringen door banken zijn nog beperkt en men betracht 
grote voorzichtigheid met het betreden van dit nieuwe speelveld. Enkelen zien 
concrete mogelijkheden in het kader van microfinanciering en investeringen in 
houtverwerkende industrie, niet zo zeer in de investeringen in bossen zelf. 

Vier van de geïnterviewde banken en één verzekeringmaatschappij denken in de 
nabije toekomst niet in bossen te investeren. Met verwijzing naar de obstakels 
geciteerd in hoofdstuk 5.2 vragen zij zich af: “Waarom zullen investeringen in 
bosbouw nu ineens wel gunstig zijn?” Daarentegen denken vermogensbeheerders 
van drie banken aan uitbreiding en zij zijn bezig met de verkenning van de markt, 
het opbouwen van netwerken, het opdoen van ervaring en het uitproberen met 
kleine fondsen tot € 15 miljoen (gesubsidieerd). 
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De navolgende analyse - evenals de conclusies in hoofdstuk 8 - is van de auteurs 
op basis van de gevoerde gesprekken en eigen kennis van de bossensector 
en de literatuur. De analyse en conclusies zijn bedoeld als basis voor verdere 
discussie tussen de bossen- en de financiële sectoren hoe verantwoord investeren 
in bossen kan worden bevorderd.

Diversiteit in Financiële instellingen
De geïnterviewde financiële instellingen lopen uiteen wat betreft (investerings)
doelstellingen, financiële producten en diensten, schaal van investeringen en 
risicoprofielen, sectorale en geografische focus en kennis van en ervaringen met 
de bossector. De verscheidenheid aan opties die de bossector biedt is veelal 
onbekend. Wat voor de één van belang is kan voor de ander niet van betekenis 
zijn. 
 
Diversiteit in investeringsopties in bossen
Evenals de financiële sector vertoont ook de bossector een grote diversiteit, die 
uiteenlopende opties biedt voor investeringen:

a. Diversiteit in de aard van het bos: Natuurlijk bos; seminatuurlijk bos; 
herstel gedegradeerd bos en ontwikkeling bufferzones ter bescherming 
van waardevolle bosecosystemen; plantages; combinatie van land- en 
bosbouw (agroforestry). 

b. Diversiteit in de activiteit waarop de investering zich richt: Bosbeheer 
inclusief houtoogst; aanleg van bos en plantages; houtverwerkende 
industrie. 

c. Geografische diversiteit: Industrielanden zoals Noord Amerika en 
Scandinavië; tropische landen; en opkomende economieën zoals de BRIC 
landen en Oost Europa.
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Er bestaat weinig ruimte voor expansie van de Noord Amerikaanse markt. 
In Europa zijn nog in een aantal landen areaaluitbreidingen mogelijk, zoals 
Frankrijk en Hongarije. In het algemeen wordt verwacht dat er in de toekomst 
meer aandacht voor het investeren in “zuidelijke” landen en de opkomende 
economieën zal zijn.

ESG beleid
Een gemeenschappelijk aandachtspunt is de ontwikkeling en integratie van een 
ESG/CSR beleid met betrekking tot bossen. De indruk bestaat dat Nederlandse 
financiële instellingen op duurzaamheidsgebied tot de voorlopers behoren. Dat 
betekent het expliciet meekoppelen van CSR beleid met andere sectoren (inclusief 
het voorkomen van schade aan bossen) en de het toepassen van criteria voor 
goed bosbeheer. De keerzijde daarvan is dat er in sommige gevallen zoveel CSR 
beleid ontstaat of is ontstaan, dat investeren in duurzaam bosbeheer onmogelijk 
wordt. Een goede balans tussen CSR-beleid en investeren in bossen is nog niet 
gevonden. Investeringen worden sterk gedreven door zekerheden en risico’s. 

Perceptie en imago
De meeste financiële instellingen hebben over het algemeen nog weinig 
kennis en inzicht in de betekenis van investeren in groen (land -en bosbouw) 
met name in tropische landen. Kennis van tropische bossen en bosbouw als 
investeringsobject en de diversiteit aan mogelijkheden die dat biedt voor de 
institutionele belegger zijn beperkt. Het inzicht in wat er nodig is om hier op 
in te spelen ontbreekt derhalve grotendeels. Ze beoordelen het rendement/
risicoprofiel, cashflows en de meerwaarde/diversificatie van deze asset in hun 
portfolio. De uitwerking zowel sociaal-economisch als technisch laten ze aan 
anderen over. Daar bemoeien de instellingen zich niet of nauwelijks direct 
mee, maar nemen ze vanzelfsprekend mee in hun uiteindelijke afweging. De 
expertisebasis binnen de financiële instellingen is nog smal en de vraag dringt 
zich op of deze voldoende is voor een effectieve communicatie met de bossector, 
selectie van projecten en aansturing.

Fraude en negatieve publiciteit rond plantages, (problemen bij de verkoop van 
participaties in teakplantages) en bossen (ontbossing met als gevolg verlies 
biodiversiteit, conflicten met lokale bevolking en CO2 uitstoot; illegale kap; land 
grabbing) overschaduwen de potentie die plantages, bosherstel en natuurlijke 
bossen hebben als stabiel investeringsobject dat bijdraagt aan diversificatie van 
de beleggingsportfolio, en de uitvoering van het CSR beleid. Met het oog op deze 
positieve aspecten passen bossen normaliter goed in de investeringsportfolio 
van institutionele beleggers vooral van pensioenfondsen, die immers op de 
lange termijn zijn gericht.
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De (tropische) bossensector heeft tot dusver ook onvoldoende duidelijk gemaakt 
waarom er behoefte bestaat aan investeringen in de bos- en houtsector, 
waarvoor en hoeveel geld er nodig is, op welke termijn, voor hoe lang en wat 
de rendementen zijn. De sector is er nog onvoldoende in geslaagd het bos als 
investerings/beleggings object begrijpelijk voor het voetlicht te brengen en de 
financiële ankerpunten herkenbaar te maken. Bij de bossensector ontbreekt de 
kennis om de goede business case te formuleren. Daarmee blijven de kansen 
ook onderbelicht.

Anderzijds zouden ook de financiële instellingen meer moeten doen om hun 
vraag, financiële producten en diensten en voorwaarden te articuleren. 

De gezamenlijke uitdaging is om de opvatting dat er geen commerciële reden 
is om in bosbeheer en/of bosaanleg te investeren om te zetten in een positieve 
houding en een investeringsstrategie voor bossen. Daar toe zijn drie zaken 
noodzakelijk:

1. Voldoende onderbouwing om in bossen te investeren, zowel financieel, 
sociaal-economisch als technisch-bosbouwkundig; samenwerken tussen 
de bossen en de financiële sector, ook in Nederland;

2. Voldoende bankable business cases;
3. Aantonen dat de factoren die eerder hebben geleid tot het negatieve imago 

van tropische bossen als investerings/beleggings object in het geval van 
die business cases niet gelden. De leermomenten uit het verleden vooral 
benutten in de onderbouwing van de business case. 

Rendement
Additionele inkomsten uit goederen en diensten anders dan hout kunnen 
bijdragen aan een financieel aantrekkelijk en competitief bosbeheer. De 
instellingen zijn over het algemeen – zeker op de korte termijn - erg sceptisch over 
de mogelijkheden die ecosysteemdiensten, zoals CO2 vastlegging en verschaffen 
van schoon water, aan het rendement kunnen bijdragen. Dat is voor een deel 
terecht, maar wij denken dat er behoefte bestaat aan informatievoorziening en 
voorlichting hoe men het beste kan inspelen met investeren in de bosbouw op de 
vrijwillige markt en een mogelijk toekomstige compliance markt (REDD+) voor 
CO2 emissierechten. Daarvoor zijn directe kennis van de bossendiscussie en 
voelhoorns bij de instelling noodzakelijk om op het juiste moment in te springen. 

De ervaring leert dat het nuttig is om rendementsberekeningen van de 
geformuleerde bossenprojecten door een financieel onafhankelijk expert te laten 
maken en dan de berekeningen naast die van de financiële instelling zelf te 
leggen. 
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Het is bovendien aan te bevelen om ze ook op de bosbouwkundige 
en sociaaleconomische merites te beoordelen door onafhankelijke 
bossendeskundigen.

Risico’s en risicoafdekking
Vaak reiken de inschattingen van de rendementen, zekerheden en risico’s van 
investeren in de bossector niet verder dan het beoordelen van het betreffende 
fonds of instelling waarin geïnvesteerd wordt. De financiële werkelijkheid van 
het eigenlijke bosinvesteringsobject blijft dan grotendeels verborgen achter de 
informatie over het fonds of institutie zelf. Echter, vanwege de relatief lange 
termijn van de investering, althans in plantages, en de onzekere situaties in 
sommige landen, worden risico’s hoog ingeschat. 

Het lijkt daarom verstandig om meer inzicht te verkrijgen in de financiële 
kerncijfers en (on)zekerheden van de investering in het bosobject zelf. Een beter 
beoordelingssysteem van de risico’s en een systeem waarin early loss afgedekt 
wordt zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. Voor de meer zachtere vormen 
van financiering, zoals met coöperaties, associaties, community plantages lijkt het 
zinvol om een risk mitigation/guarantee systeem op te zetten, eventueel mee te 
financieren door ontwikkelingsinstellingen (publiek en privaat). Voor dat laatste is 
een toenemende belangstelling, maar er is nog veel te ontwikkelen op dat gebied. 
In dat verband lijkt het aangaan van Public Private Partnerships aantrekkelijk.

Daarbij zou de publieke sector (nationaal en internationaal) een rol kunnen 
spelen t.a.v. risicobeperking, garantiestelling, stimuleringsmaatregelen, verlagen 
van transactiekosten e.d. die het de private sector aantrekkelijker maken om in 
duurzame bosbouw te investeren. Binnen de Wereldbank Groep bestaat voor 
investeringsgaranties een specifieke faciliteit, de MIGA (Multilateral Investment 
Guarantee Agency), maar deze instelling is nu vooral actief op andere sectoren 
dan bossen. 

De Nederlandse overheid stimuleert in toenemende mate de rol van het 
bedrijfsleven – in Nederland en in ontwikkelingslanden - in het realiseren van 
haar internationale samenwerkingsbeleid (“Van hulp naar investeren”). Ter 
verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van randvoorwaarden 
heeft de overheid een aantal programma’s en bedrijfsleven-instrumenten 
ingesteld om het bedrijfsleven te ondersteunen en samenwerking met overheid 
te bevorderen5. Op basis van ervaringen en nieuwe inzichten wordt uitbreiding 
van het instrumentarium voorzien. Echter, tot nu toe zijn weinig specifieke 
5  Zie brochure: “Van hulp naar Investeren: een overzicht van instrumenten voor een 
beter ondernemersklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden”, 
zie: www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Brochure%20van%20hulp%20
naar%20investeren.pdf
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randvoorwaarden en instrumenten gecreëerd voor verantwoord investeren 
en ondernemen in de bossensector in OS-landen. Gezamenlijk (financiële 
instellingen, bedrijfsleven, overheid) zou gekeken kunnen worden in hoeverre 
het bestaande overheidsinstrumentarium voor bossen bruikbaar is en wat er 
aanvullend wenselijk en haalbaar is. De NL-overheid zou zich kunnen richten 
op het bevorderen van samenwerking tussen bossenbedrijfsleven en financiële 
instellingen in Nederland en in OS-landen. OS-geld steken in dergelijke 
initiatieven heeft naar verwachting een grotere multiplier en duurzaamheid dan 
direct investeren van OS-gelden in projecten en programma’s. 

Belangrijk voor de zekerheden is het onroerend goed (eigendom/geen 
eigendom; kadaster) en de stabiliteit in een land. Dat zijn in veel tropische landen 
zwakke punten. De ervaring is dat je dergelijke onzekerheden en de schijnbare 
onmogelijkheid om ze te adresseren ook niet moet overdrijven. Er bestaat ook 
nog zoiets als good enough zekerheid. 

Financieringsmatch tussen groot en klein (“scalability”)
Voor een bossenproject in de tropen, zeker als er een sterke bevolkingscomponent 
in zit, is € 50 miljoen (het door de institutionele financiële instellingen aangegeven 
minimum van een investering) een groot bedrag. Daar zijn veel bossenondernemers 
kleinschalig, vooral de smallholders of communities. Het afstemmen van die 
grote financiering op relatief kleinschalige bos- en plantage business is een 
uitdaging. Gedacht kan worden aan het bundelen van meerdere projecten met 
kleine producenten in een pakket (“pooling mechanisme”) bijvoorbeeld in een 
fonds. Daarnaast het opzetten van coöperaties van producenten, zo nodig in 
partnerschap met of de ondersteuning van coöperaties in Nederland. Hierbij 
zouden wellicht OS of NGO´s, zoals St. Doen, kunnen ondersteunen.

Door enkele banken is aangegeven dat voor de smallholders in de houtketen een 
relatie met microkrediet instellingen een optie kan zijn. De smallholders krijgen 
dan toegang tot een betrouwbare formele financieringsbron waar tegenover 
zij de plicht stellen maatschappelijk verantwoord te handelen en het hout te 
betrekken van een legale, en zo mogelijk, duurzame bron. Kennis van de fysieke 
structuur van de lokale, vaak informele houtketens en de lokale economie en 
cultuur zijn voor het ontwikkelen van effectieve microkredieten cruciaal. Het lokale 
netwerk van maatschappelijke organisaties kan daarbij helpen. De kennis die nu 
wordt vergaard in de onderzoeken van Tropenbos International en anderen in 
tropische landen – en de daaraan gekoppelde samenwerkingsnetwerken - zullen 
daaraan een welkome bijdrage kunnen leveren.

Business case
De (tropische) bossensector heeft tot dusver onvoldoende duidelijk gemaakt 
waarom er behoefte bestaat aan investeringen door institutionele beleggers en 
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banken in de bos- en houtsector, hoeveel geld daarvoor nodig is, op welke 
termijn, en voor hoelang. 

Bankable business cases van enige omvang zijn nog onvoldoende voorhanden. 
Dit is een groot probleem. De bossensector zelf heeft te weinig ervaring met 
het formuleren van goed doortimmerde bankable bossenprojecten terwijl de 
financiële instellingen afwachten wat er langs komt. Hier is een gat in de markt. 
De uitdaging zal zijn hoe de verschillende partijen, die elk een deeltje van de 
puzzel (kennis/expertise, geld, contacten, etc.) in handen hebben, bij elkaar 
gebracht kunnen worden voor het maken van een partnerdeal. De business 
case moet vertrouwen wekken op:
•	 de kwaliteit van het management,
•	 de afzet mogelijkheden van de producten,
•	 de beheersing van de risico’s,
•	 het rendement.

Een gemeenschappelijke “taal” en netwerk ontbreekt
Wij constateren een brede waterscheiding tussen de (tropische) bos- en de 
financiële sector. Binnen organisaties van beide sectoren zou een minimum 
aan kennis en begrip van de andere sector aanwezig moeten zijn. In beide 
sectoren is dat volgens ons nog onvoldoende het geval. Onderlinge contacten 
bestaan er nog nauwelijks en er is wederzijdse onbekendheid en onbegrip over 
elkaars concepten en terminologieën en de manier van werken. Men is zich 
onvoldoende bewust van de diversiteit aan opties die men elkaar te bieden 
heeft. Het ontwikkelen van de communicatie, gemeenschappelijke “taal”, en het 
leggen van concrete verbindingen via gezamenlijke acties tussen de bossector 
en de financiële sector is in ieders belang. Wij denken dat een meer directe 
betrokkenheid van bossendeskundigen nodig is in de verdere ontwikkeling van 
CSR criteria en investeringsanalyses van financiële instellingen. Daarnaast in 
het verschaffen van inzicht in processen en procedures voor de beoordeling 
van duurzaam bosbeheer en legaliteit. Vanuit ons perspectief is er voor wat 
betreft de tropen een “missing middle” tussen de bossenondernemingen 
en financiële instellingen, zowel in informatie, expertise als capaciteit. Het 
netwerk van voorzieningen en specialisten die met hun specifieke expertise en 
dienstverlening (tropisch bosbouwkundig, financieel, sociaal) een brug kunnen 
slaan tussen bosbeheerders en financiële instellingen moet nog grotendeels 
worden ontwikkeld. 

Kennis, deskundigheid en capaciteitsopbouw
•	 Specifieke informatie en kennis van landen en de potentie voor 

bosseninvesteringen ontbreekt. 
De meeste westerse investeerders en intermediairs hebben nog een beperkt 
track record, ervaring en expertisenetwerk om in de tropen en opkomende 
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economieën in bossen op een goede manier zaken te doen. Dit is een 
serieus punt van aandacht want het brengt het risico met zich mee van het 
niet goed inschatten van zaken als land tenure, het onvoldoende en/of op 
verkeerde wijze betrekken van de plaatselijke bevolking, en het in zee gaan 
met foute lokale partijen. Contacten tussen de NL financiële instellingen 
en betrouwbare lokale financiële instellingen met een professioneel 
netwerk van technische, sociale en financiële deskundigen bevorderen de 
mogelijkheden van effectieve investeringen in de bossector.

•	 Capacity building
Het gebrek aan bankable business cases schept de noodzaak om actoren 
in de bossector meer te laten weten en begrijpen van de financiële/
investerings wereld en omgekeerd de actoren in de financiële wereld meer 
te laten weten en gebruik te maken van de expertise in de bos wereld. Voor 
investeren in de bossector, is behoefte aan capaciteit- en expertiseopbouw, 
“critical coaching” en advisering van investment managers met kennis 
van beide sectoren. Dit geldt voor Nederlandse instellingen maar 
ook voor mogelijke partners in de tropen en emerging economies. 
Capaciteitsopbouw is voor beide sectoren noodzakelijk. Opleiding is in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen en de 
bossensector, maar in de OS landen kan de internationale (ontwikkelings)
samenwerking faciliteren. 

•	 Monitor- en evaluatiesysteem
Een goed informatie-, monitoring- en evaluatiesysteem gericht op 
investeringen in bos ontbreekt. Het ontwikkelen hiervan is een gezamenlijke 
uitdaging die ligt bij bosbouwers en de financiële instellingen. 

•	 Clearing house
Vaak willen bedrijven en fondsen wel investeren in bossen of hebben 
boseigenaren financiering nodig, maar hebben ze geen idee waar ze 
moeten zijn. Een clearing house faciliteit die er voor zorgt dat projecten/
business cases en financiers en intermediairs elkaar makkelijker kunnen 
vinden zou de mogelijkheid bieden tot ontmoeting, ervaringsuitwisseling 
en gezamenlijk leren. Daar kan inzicht worden verschaft wie, waar mee 
bezig is en waar welke expertise en kennis te halen is. 

•	 Rol onderzoek- en kennisinstellingen
Onderzoek-, kennis - en training instellingen op het gebied van tropische 
bossen zoals Tropenbos International, FAO, CIFOR en anderen dragen 
niet alleen bij door het verrichten van studies en verschaffen van kennis; 
ze kunnen mogelijk ook een rol spelen bij het creëren van coalities tussen 
verschillende soorten partijen; het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 
taal; en het faciliteren van transities in de sector. Dat geldt evenzeer voor 
vergelijkbare instellingen met een specifieke financiële en economische 
achtergrond. 
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De bossen in de tropen en opkomende economieën bieden de potentie 
voor nieuwe investeringsinitiatieven

De meeste bestaande investeringen vinden plaats in gematigde streken, 
vooral in Noord Amerika. Er zijn mogelijkheden om emerging markets en de 
tropen te verkennen. De snelgroeiende vraag naar hout in en uit markten in 
het zuiden vormen nieuwe mogelijkheden, ook voor duurzame investeringen in 
bossen. Ook dat heeft zijn beperkingen. De rendementen zijn wellicht hoger, 
maar de risico’s ook. Bosbouw in ontwikkelingslanden is een opkomende, 
jonge investeringsvorm, waarmee nog weinig ervaring is opgedaan en 
waarvoor de markt in een beginstadium van ontwikkeling is. De bestuurlijke en 
sociaaleconomische context van een land verdient gedegen onderzoek alvorens 
te besluiten tot een langjarige investering en betrokkenheid. De benaderingen 
en instrumenten om kansen en risico’s in te schatten en aan te pakken zijn vaak 
moeizaam. Aan de andere kant is het hout in de tropen van hogere kwaliteit en/
of de groei van bomen spectaculair en de rendementen navenant. 

De beschikbaarheid van informatie, kennis, expertise en capaciteit voor het 
investeren in “zuidelijke” landen en de emerging markets inclusief pilots om van 
te leren zal derhalve meer aandacht verdienen. 

De negatieve publiciteit uit het verleden werkt nog na op het huidig imago 
van investeringen in de bossector. 

De terechte kritische publiciteit in het verleden rond de uitgifte van participaties 
in plantages, illegale kap en ontbossing hebben de positieve aspecten van 
investeren in tropische bossen overstemd. In het verleden zijn fouten gemaakt 
mede door onbekendheid van de financiële sector met de bossector en 
omgekeerd. Voorkomen moet worden dat dergelijke fouten weer gemaakt 
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worden. Om de huidige opportunities voor investeringen in bossen effectief te 
benutten is het noodzakelijk betere en actieve kennis- en informatie-uitwisseling 
te bewerkstelligen over de achtergrond en relevantie van deze negatieve 
publiciteit voor toekomstige investeringen in bossen.

Er is behoefte aan systemen voor de beoordeling van kansen en risico’s 
van investeren in de bossector en hoe hier op in te spelen

Investeringen in bossen, zeker in de tropen en emerging markets, zijn voor de 
instellingen nu nog een innovatie of een verkenning. Bij eventuele verdergaande 
interesse zullen instellingen gebaat zijn bij het uitwerken van een gerichte 
expansie- en CSR-strategie voor bossen in de tropen en emerging markets. De 
te ontwikkelen strategie zal afhankelijk van het risicoprofiel verschillend zijn voor 
de verschillende (soorten) instellingen en zal in ieder geval een aantal van de 
volgende elementen moeten bevatten: 
•	 De beschikbaarheid van informatie, kennis, expertise en capaciteit van de 

bossensector en kwaliteit van de enabling environment (institutionele en 
sociale context) in de landen;

•	 Het ontwikkelen van betere beoordelingssystemen van de kansen en 
risico’s van investeren in de bossector. Voor het inschatten van risico’s 
zou een systeem kunnen worden ontwikkeld gebaseerd op de indeling in 
bijgaande box6.

•	 Verbetering van rapportage, monitoring en evaluatie. Deze zouden het 
vertrouwen van investeringen in bos kunnen vergroten.

6  Ontleend aan Tineke Lambooij, Nyenrode Business University.
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1. Physical Risks, including fire, insects and diseases, windstorms and 
flooding.

2. Technical Risks including access to good genetic material, sound and 
proven silvicultural experience, access to reputable valuation and 
property management service providers.

3. Economic Risks, including market volatility, currency movements, 
inflation and interest rates.

4. Business and Commercial Risks: including fraud, corruption, labour 
disruption and labour shortages, weak counter-parties or business 
execution capacity, lack of infrastructure.

5. Political and Policy Risks including expropriation of assets, changes in 
tax regimes, uncertain property rights, changes in policies affecting 
costs or market access.

6. Reputational and Sustainability Risks: environmental impacts, social 
impacts, conflict over indigenous land rights, and disruption of 
operations.



Er is behoefte aan “seed capital” faciliteiten en instrumenten voor 
risicoafdekking 

Gegeven het feit dat bossenprojecten in tropische landen momenteel risicovol 
gevonden worden en bovendien een relatief nieuw terrein zijn voor diverse 
actoren, zou gekeken moeten worden hoe nieuwe investeringen en innovatie 
goed kunnen worden vorm gegeven en welke randvoorwaarden gecreëerd 
moeten worden om dit te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan een 
combinatie van seed capital faciliteiten en risk mitigation instrumenten, zoals 
garanties, verzekeringen en afdekking van “early loss”. Private Public Partnerships 
zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Meer aandacht voor de ontwikkeling van bankable business cases

Bankable business cases van enige omvang zijn niet of nauwelijks voorhanden. 
Ontwikkeling daarvan, vooral in de tropen en emerging economies heeft hoge 
prioriteit en nagedacht moet worden hoe en welke actoren daarbij een rol 
(moeten) spelen.

De match tussen grote aanbieder en kleine producent

Er is nu geen financieringsmatch tussen de groot-financier en de kleingebruiker, 
terwijl daaraan wel grote behoefte is. Onderzocht moet worden in hoeverre 
pooling mechanismen en toepassing van het microcredit concept een oplossing 
is voor het aansluiten van financiering op de behoefte van kleine gebruikers. 
Bij sommige instellingen is interesse in het ontwikkelen van microkredieten voor 
bosactiviteiten. Of de financiering van de handel in duurzame producten uit het 
bos eventueel in samenwerking met boerenorganisaties.

Slotconclusie:

De versterking van wederzijdse kennis, contacten en samenwerking tussen 
de bossector en de financiële sector is een essentiële stap om verantwoorde 
investeringen in de bossensector uit te breiden, vooral in de tropen en opkomende 
economieën. 

Goede informatie, gerichte en structurele versterking van wederzijdse kennis, 
inzichten en contacten tussen netwerken van de bossector en de financiële 
sector zal een positief effect hebben op de schaalvergroting van investeringen 
in de bossector. Meerdere financiële instellingen lijken vooralsnog “in house” 
bosexpertise niet noodzakelijk en/of haalbaar te vinden en de voorkeur gaat uit 
om zich op externe expertise te verlaten. 
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Voor wat betreft het investeren in bossen in de tropen moet de capaciteit en 
infrastructuur van gespecialiseerde expertise en instrumenten nog voor een groot 
deel ontwikkeld worden. Naast gespecialiseerde service providers is er ruimte 
voor intermediaire bureaus/organisaties die zich tot taak stellen en het vermogen 
hebben om de financiële wereld en bossen wereld met elkaar te verbinden. 

Bedrijven en fondsen die willen investeren in tropische bossen weten nog vaak niet 
bij wie ze moeten aankloppen. Omgekeerd geldt dat ook voor bossenprojecten 
die financiering zoeken. Dat zou kunnen worden opgelost met het opzetten van 
een Clearinghouse met de volgende functies:
•	 Vraag en aanbod bij elkaar brengen (partijen, expertise, informatie, 

kennis).
•	 Versterken van contacten tussen de NL financiële instellingen en 

betrouwbare lokale financiële instellingen in tropische landen en 
opkomende economieën met een professioneel netwerk van technische, 
sociale en financiële deskundigen. Bestaande contactennetwerken van 
Nederlandse tropische bossendeskundigen in die landen kunnen daarbij 
een rol spelen.

•	 Gezamenlijk beschikbaar maken van kennis en ervaringen in de vorm 
van best practices en good guidance, inclusief het uitwerken van 
specifieke criteria en instrumenten voor het beoordelen en doen van 
bosseninvesteringen. Deze zouden in internationale richtlijnen zoals de 
Principles of Responsible Investment, e.d. ingebracht kunnen worden.
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Door kennis te laten werken voor bossen en mensen draagt 
Tropenbos International bij aan de onderbouwing van 
beter beleid en beheer van tropische bossen. Met onze 

langdurige ervaring en ons vermogen om lokale, nationale 
en internationale partners samen te laten werken zijn wij een 

betrouwbare partner in duurzame ontwikkeling.
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