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Agenda nr. 1/5 Samenwerkingsovereenkomst met Bos + Tropen vzw. 
Goedkeuring.

AP Interne werking
AP We nemen de SDG's als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 
hierover

Samenwerkingsovereenkomst met BOS+ tropen vzw. Goedkeuring.

Met ons mondiaal beleid zetten we maximaal en duurzaam in op het Zuiden. We 
focussen op vier pijlers:

1. Twee eigen langetermijnengagementen in Guatemala en de Filipijnen.
2. Via BOS+, herstel en bescherming van tropische ecosystemen in Peru 

in samenwerking met de inheemse bevolking. We planten nieuwe 
bomen aan om de jaarlijkse, moeilijk te vermijden uitstoot van de 
provincie (4000 ton CO2) te compenseren. We beschermen eenzelfde 
oppervlakte aan bos dewelke onze provincie rijk is (60.000 ha) in 
tropische gebieden. Het project wordt opengesteld voor onze 
gemeenten en bedrijven.

3. Samenwerking met Unicef rond educatie en socio-economische 
ontwikkeling in Ivoorkust.

4. Samenwerking met het 4de-Pijlersteunpunt voor de ondersteuning van 
de vele kleinschalige initiatieven van 4de Pijlerorganisaties in onze 
provincie.

Daarnaast versterken we via Fair Trade de garantie dat producenten in het Zuiden 
een eerlijke prijs ontvangen en rijkt de provincie jaarlijks de ‘Prijs voor mondiaal 
onderzoek’ uit aan de beste afstudeerprojecten met een link naar het Zuiden.

Eén van deze beleidslijnen focust op herstel en bescherming van primaire wouden 
en bosbescherming in het Zuiden.
Meer bepaald wil het Antwerpse provinciebestuur, om vanaf 2020 klimaatneutraal 
te zijn,
CO2-uitstoot (momenteel jaarlijks 4000 ton) compenseren door herbebossing in het 
Zuiden. Uiteraard als aanvulling op het beperken van de CO2 uitstoot van de eigen 
organisatie en de CO2-compensatie binnen het eigen provinciale grondgebied.
Daarnaast wil Provincie Antwerpen 60.000 ha bestaand bos in het Zuiden 
beschermen, een oppervlakte gelijk aan de bosoppervlakte in de provincie 
Antwerpen.



In deze context stellen we aan de provincieraad voor een samenwerking aan te 
gaan met BOS+ tropen vzw, voor het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud 
in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse 
gemeenschappen’, in Peru.

De keuze voor BOS+ tropen vzw gebeurt op basis van hun expertise en ervaring 
m.b.t. bosbeheer & -bescherming alsook met CO2-compensatie in het Zuiden, op 
een duurzame manier. 
BOS+ tropen vzw kan beide doelstellingen (jaarlijks 4000 ton CO2 compenseren / 
60.000 ha bos beschermen) realiseren, met aandacht voor biodiversiteit en de rol 
van en de voordelen voor de lokale, inheemse bevolking. Op die manier is de 
garantie op duurzaam bosbeheer en duurzaamheid van het project, met resultaten 
verzekerd.

Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, als bijlage toegevoegd aan dit 
besluit.

Het convenant wordt afgesloten voor een termijn van 2 kalenderjaren. Het treedt in 
werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2021.
Er wordt gekozen voor deze timing omdat:

 Het behalen van klimaatdoelstellingen via het compenseren van CO2 d.m.v. 
projecten in het Zuiden pionierswerk is voor zowel overheden, de non-profit 
sector, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen als bedrijven. Het is ‘een 
werkveld’ dat volop in beweging is en hierop willen we als provinciebestuur 
flexibel kunnen inspelen.

 Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd m.b.t. de rol die de 
provinciale regioprojecten in de Filipijnen en Guatemala eventueel vanaf 
2022 kunnen opnemen in het bereiken van CO2 compensatie via het 
aanplanten van bossen en m.b.t. het beschermen van bossen.

Inzake deze beleidslijn stemde de provincieraad, tijdens de zitting van 20 februari 
2020, reeds in met de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE 
(MPJ000490) van het budget 2020:

- bedrag van 250.000 EUR voor het bosbouwproject in het Zuiden.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 12 maart 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 
Provincie Antwerpen en BOS+ tropen vzw, worden goedgekeurd en de heer Luk 
Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, worden 
afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te 
ondertekenen.


