
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

1. Naam van uw organisatie  

BOS+ 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
BOS+ zet zich in voor meer en beter bos, in België, Afrika en Latijns Amerika, samen met en ten voordele 
van mens en maatschappij; via draagvlakverbreding, educatie, beleidsbeïnvloeding, capaciteitsopbouw 
van bosbeheerders en eigen interventies op terrein, rond bosbehoud, -herstel, duurzaam bosbeheer en 
agroforestry. Met veerkracht van sociaal-ecologische systemen als uitgangspunt. Via duurzaam beheer 
van boslandschappen en duurzame exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen dragen we bij aan 
inkomensverhoging, in synergie met bescherming van biodiversiteit, mitigatie én adaptatie aan 
klimaatverandering (cf. IPCC WG6III rapport, mitigatieopties op pg. 42, relatief en absoluut groot 
potentieel voor bos-gerelateerde oplossingen). Direct door eigen interventies of indirect via 
beleidswerk en draagvlakverbreding – werken we zo vnl. op: 
 
- SDG 15: Direct: 15.1, 15.2, 15.4, 15.5; Indirect: 15.9, 15.b, 15.a 
- SDG 1: Direct: 1.5, 1.1, 1.2; Indirect: 1.4, 1.a  
- SDG 13: Direct: 13.1,13.3; Indirect: 13.2, 13.a 
- SDG 2: Direct: 2.4, 2.5  
- SDG 12: Direct: 12.2, 12.8, 12.6, 12.5, 12.7; Indirect: 12.1   
- SDG 6: Direct: 6.6, 6.5; Indirect: 6.5 
 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
Om binnen planetaire grenzen te kunnen blijven moeten zowel de biodiversiteits- (15) als 
klimaatcrisis (13) urgent en met aanzienlijk meer – en additionele - middelen ook over de 
landsgrenzen heen worden aangepakt. Naast verbeteren van biodiversiteit en ambitieus klimaatbeleid 
in eigen land, aanpakken van de impact op biodiversiteit, klimaat en lokale en inheemse 
gemeenschappen (1) van de Belgische consumptie, die aanzienlijk is (ontbossing in het bijzonder - 
veel grotere impact in het buitenland dan in België zelf). Hefboom hiervoor: sterk inzetten op 12.2 en 
12.6, wettelijk kader voor zorgplicht, Beyond Food, de engagementen aangegaan in de Amsterdam 
Declaration & de Glasgow Leaders Declaration on Forests, alsook ondersteuning voor producerende 
landen van producten met een impact op bos. EU-wetgeving rond geïmporteerde ontbossing biedt 
hiervoor potentieel (afh. van uitkomst trialoog) een goed kader. 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

 Ijzersterke wetgeving rond geïmporteerde ontbossing en beleidscoherentie op EU niveau 
(handel en hernieuwbare energie in het bijzonder).  

 Substantieel hogere en additionele (t.o.v. ontwikkelingssamenwerking) financiering voor 
Biodiversiteit en Klimaat en desinvestering uit ontbossing en fossiele brandstoffen. 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en
https://wwf.be/sites/default/files/articles/files/02_WWF_Deforestation_NL-gecomprimeerd.pdf
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/natuurrapport-2020-feiten-en-cijfers-voor-een-nieuw-biodiversitei
https://together4forests.eu/resources/EN_Civil%20Society%20Position%20Statemet_Proposed%20EU%20regulation%20on%20deforestation-free%20products.pdf

