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7 REDD+ SAFEGUARDS

Maatregelen om het verplaatsen van emissies 
te verminderen

Maatregelen zijn consistent met het behoud 
van natuurlijke bossen en hun biologische 
diversiteit en verbeteren andere sociale- en 
milieu voordelen.

Maatregelen om de risico’s van terugval 
naar de situatie voor de interventie aan te 
pakken.

Maatregelen zijn consistent met de doelstel- 
lingen van de nationale bosprogramma's 
en relevante internationale verdragen en 
overeenkomsten.

Maatregelen zijn consistent met de doelstel- 
lingen van de nationale bosprogramma's 
en relevante internationale verdragen en 
overeenkomsten.

Maatregelen zijn consistent met de doelstel- 
lingen van de nationale bosprogramma's 
en relevante internationale verdragen en 
overeenkomsten.

A.  

Transparente en effectieve nationale 
bosbeheerstructuren.

B.  

Respect voor de kennis en rechten van 
Inheemse en Tribale volken en leden van 
lokale gemeenschappen.

C.  

E.  

F.  

G.  

Volledige en effectieve deelname van 
relevante stakeholders.

D.  

bijv. Meer duurzame 
leefgemeenschap- 
pen en verbeterde

toegang tot
natuurlijke

hulpbronnen

bijv. Het uitsluiten
van Inheemse en
Tribale volken bij
besluitvorming

Gedurende de uitvoering 
kan REDD+ resulteren in 

zowel voordelen
als risico’s voor mens en

milieu

De UNFCCC ‘Cancun 
Safeguards’ zijn ‘regels’ 
die tot doel hebben het 
voorkomen of vermin-
deren van risico's en 
het vergroten van de 

voordelen

SURINAME REDD+ SAFEGUARDS
INFORMATIE SYSTEEM 

Wat het is, waarom het nodig is en hoe het is ontwikkeld

Van SIS naar SOI: Landen dienen op reguliere basis een Summary of Information (SOI) in te dienen bij de UNFCCC 
om aan te tonen hoe zij de Cancun Safeguards behandelen en respecteren. Het SIS kan worden beschouwd
als de belangrijkste informatiebron voor het samenstellen van de SOI.

Voor meer informatie over het Suriname REDD+ SIS, zie het 
 SIS Online Portaal: www.sis.surinameredd.org

Een Safeguards Informatie Systeem (SIS) verschaft informatie over hoe een land safeguards heeft opgenomen in 
beleid, wet-en regelgeving en hoe het land hieraan uitvoering geeft op nationaal- en projectniveau. Landen zijn ver-

plicht zo een systeem op te zetten voordat zij kunnen beginnen met de uitvoering van REDD+ en aanspraak 
kunnen maken op resultaten gebaseerde betalingen.


