
 

 
 
 

 
 
 

 

Ministerie van EZK en Buitenlandse Handel en 
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Ter attentie van Minister R. Jetten en Minister L 

Schreinemacher 
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Onderwerp Aanstelling dhr. Sultan Al Jaber als voorzitter COP28  

Uw referentie  

Onze referentie  

 

 

Geachte Minister Jetten en Minister Schreinemacher, 

CC: Kamercommissie EZK, Kamercommissie BUHAOS,  

Bastiaan Hassink NL Delegatieleider UNFCCC,  Jaime de Bourbon de Parme, Speciaal Gezant Klimaat 

 

Op 11 januari j.l. maakten de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bekend dat Dhr. Sultan Al Jaber, de 
CEO van Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), als voorzitter van COP28 toezicht zal houden op de 
komende ronde van wereldwijde klimaatonderhandelingen.  

Meer dan 450 maatschappelijke organisaties en netwerken wereldwijd hebben bij de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en de uitvoerend secretaris van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), Simon Stiell, ernstig bezwaar 
aangetekend tegen deze beslissing. De voordracht van een topman vanuit de fossiele industrie bedreigt 
de legitimiteit en doeltreffendheid van COP28 en het gehele UNFCCC-proces. Bijgaand treft u de brief 
aan die aan António Guterres en Simon Stiell zijn verstuurd. Daarbij zijn de ondertekenaars van deze 
brief aan u, niet per definitie ook ondertekenaars van de brief aan de VN en de UNFCCC.   

Het scenario dat het Internationaal Energieagentschap schetst in zijn rapport Net Zero by 2050: A 
Roadmap for the Global Energy Sector, is glashelder: nieuwe olie en gas ontwikkeling is onverenigbaar 
met het streven om de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius te beperken. Het is daarom 
tijd voor de UNFCCC om de uitfasering van fossiele brandstoffen met absolute daadkracht als 
uitgangspunt te nemen door geen ruimte te bieden aan hiermee conflicterende belangen. Om hierover 
eerlijke onderhandelingen te voeren dient het aanstaande COP-voorzitterschap, en alle opvolgende 
COP-voorzitterschappen, ten allen tijde vrij en onafhankelijk te zijn van de invloed van de fossiele 
industrie. De aanstelling van de president van COP28 is in direct conflict hiermee. 

De bovengenoemde 450 organisaties vragen om de volgende stappen waar wij ons bij aansluiten:  

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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• UNFCCC moet dringend een Accountability Framework opstellen met inbegrip van beleid inzake 
belangenconflicten. Dit framework moet de inmenging en ondermijning door grote uitstoters 
met tegengestelde belangen, minimaliseren en tegenhouden.  

• De UNFCCC mag geen sponsoring van vervuilende bedrijven ontvangen. De internationale 
klimaatonderhandelingen mogen niet verworden tot een greenwash instrument en misbruikt 
worden voor het maken van winst. De geloofwaardigheid van het proces staat op het spel.  

• Volwaardige inclusie van het maatschappelijk middenveld is noodzakelijk. Hoewel het 
maatschappelijk middenveld altijd heeft deelgenomen aan het COP-proces, maken regeringen 
het steeds moeilijker voor NGO’s en bewegingen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid 
- waaronder inheemse gemeenschappen, vrouwen- en jongerengroepen- om op een 
betekenisvolle wijze hun stem te laten horen. Dat terwijl zij vaak de groepen representeren die 
het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zijn echter juist deze (lokale) 
maatschappelijke organisaties en groepen, veelal geleid door (inheemse) vrouwen en jongeren, 
de drijvende krachten voor oplossingen omtrent klimaatmitigatie en -adaptatie en 
biodiversiteitsbehoud.  

 
• Systeemverandering die leidt tot harmonie tussen mens en planeet dient voorop te staan in 

mondiale klimaatonderhandelingen, niet de primair financiële belangen van de fossiele industrie 
en daarbij de grootste vervuilers.  

Wij roepen hierbij de Nederlandse overheid op om als een van de onderhandelende naties in het 
UNFCCC-proces, stelling te nemen en zich uit te spreken over de uithollende legitimiteit van de 
UNFCCC.  

Wij horen graag of u de voorstellen van dit wereldwijde maatschappelijk middenveld ondersteunt, deze 
wilt inbrengen bij de eerstvolgende mogelijkheid om dit in EU en internationaal verband te bespreken 
en of u bereid bent om met ons hierover in gesprek te gaan.  

 
Hoogachtend namens alle onderstaande organisaties, 

 
Michiel Servaes 

Executive Director 

Oxfam Novib  

 

WECF International Sascha Gabizon 

Cordaid Kees Zevenbergen 

FairClimateFund Neera van der Geest 

Gender Concerns International Ms. Sabra Bano 
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ActionAid Netherlands Marit Maij 

Milieudefensie Donald Pols 

Stop Ecocide Babs Verhoeve 

Partos Bart Romijn 

Transnational Institute Fiona Dove 

Foundation Max van der Stoel Kido Koenig 

Natuur & Milieu Marjolein Demmers 

DeGoedeZaak 
Anna Schoemakers, waarnemend 
directeur 

Both ENDS Danielle Hirsch 

WO=MEN Dutch Gender Platform Laila Ait Baali 

Plan International Garance Reus-Deelder 

Simavi Dieneke van der Wijk 

Waddenvereniging Christine Wijshake 

FNV Bas van Weegberg 

Greenpeace Nederland Andy Palmen 

SDG Nederland Judith Maas 

Planetary Health Hub NL Jorieke van der Stelt 

JongerenMilieuRaad Eva Smit 

De Duurzame Verpleegkundige Annemarie Bergsma 

Stichting KlimaatGesprekken Jeanine Pothuizen 

International Federation of Medical Students’ Association – The 
Netherlands (IFMSA-NL) 

Chandra Kooistra (Vicevoorzitter 
Extern) 

Youth for Climate Nederland Carmen van Zantwijk 

Zero Waste Nederland Elisah Pals 

Stichting Klimaatpsychologie Sara Wortelboer en Sara Helmink 

Stuurgroep Groene Zorg Alliantie dr. Evelyn Brakema 

CARE Nederland Reintje van Haeringen 
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Somo Audrey Gaughran 

Bank Track Johan Frijns 

Social Tipping Point Coalitie  
Femke Sleegers 

Reclame Fossiel Vrij Femke Sleegers 

 
  

 


