
Veranderingen in het bestuur en het gebruik van land en 

natuurlijke hulpbronnen kunnen economische, sociale, of 

ecologische gevolgen hebben voor de gemeenschappen, 

families en andere belanghebbenden. Inherente schaarste 

van land en natuurlijke hulpbronnen kan leiden tot geschillen 

en conflicten, die soms niet eenvoudig op te lossen zijn 

als gevolg van zwak bestuur ten aanzien van grondbezit of 

bescherming van de rechten. Ze kan een aanzienlijke invloed 

hebben op gemeenschappen als die onvoldoende in staat zijn 

om hun legitieme belangen en rechten te verdedigen.

Rabobank erkent de legitieme rechten betreffende de 

toegang tot en het gebruik van land van  lokale gemeen-

schappen en individuen, en we verwachten dat onze zake-

lijke klanten hetzelfde doen in hun eigen activiteiten en in 

hun samenwerking met zakelijke partners en leveranciers. 

We erkennen ook de legitieme rechten van onze zakelijke 

klanten om grond te verwerven of landgebruik te wijzigen als 

dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- 

en regelgeving,  onder toepassing van best practices, en als 

grieven van betrokken stakeholders op een professionele en 

eerlijke manier gehoord en opgelost worden. We erkennen 

ook dat, in weerwil van verantwoord en te goeder trouw 

handelen, niet alle belangen  en wensen van alle betrokkenen 

altijd volledig gerealiseerd kunnen worden. Dit vindt zijn 

oorsprong vaak in historische of systemische factoren.

Wij nemen verantwoordelijkheid om goede land governance 

praktijken te bevorderen, met inbegrip van de richtlijnen van 

de Voluntary Guidelines on the  Responsible Governance of 

Tenure of Land, Fisheries and Forests (VGGT).

We moedigen klanten aan de beste praktijken en richtlijnen 

met betrekking tot goed bestuur van land en landrechten 

toe te passen, om de rechten van inheemse volkeren, kwets-

bare groepen en betrokken stakeholders te respecteren en 

ervoor te zorgen dat hun klachten goed worden gehoord en 

opgelost. Dit omvat onder andere, het respecteren van legi-

tieme land(gebruiks-)rechten, het recht op vrije, voorafgaande 

en geïnformeerde toestemming van de betrokken stakehol-

ders  over veranderingen in het grondbezit of grondgebruik, 

het recht doen aan genderproblematiek, het toepassen van 

inclusieve bedrijfsmodellen en het horen en oplossen van 

klachten.

We zien het bevorderen en verbeteren van het omgaan met 

toegang tot en gebruik van land als een gezamenlijke verant-

woordelijkheid en inzet van bedrijven die betrokken zijn in 

land-, bos- of visserij-gerelateerde activiteiten, beleidsmakers, 

staten, financiële instellingen en betrokken belangheb-

benden.
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