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1. Voorgeschiedenis en aanleiding 
 

Eén van de grote maatschappelijke opgaves betreft het wereldwijd stoppen van de afname in 

biodiversiteit, in bosareaal en het tegengaan van klimaatverandering. Jaarlijks verdwijnt er 12,5 

miljoen hectare bos, dat is bijna 50 voetbalvelden per minuut. 

De mensheid heeft het punt bereikt dat zij meer neemt van de aarde, dan deze kan dragen. Jaarlijks 

schuift het punt waarop de evenwichtssituatie wordt bereikt naar een eerder moment. Bossen en 

bomen zijn belangrijk voor de komende generaties. Duurzame bossystemen zorgen voor de 

regulering van water- en voedselkringlopen, zijn bronnen voor voedsel, beschutting en huisvesting 

voor plant en dier, versterken de biodiversiteit, zorgen voor (bouw)materiaal, beschermen de 

bodem, voorkomen erosie, leggen het broeikasgas CO2 vast en geven inkomsten aan de nabije 

bevolking. 

De afgelopen jaren is ook gebleken dat groen en bomen in het bijzonder, belangrijk zijn voor onze 

gezondheid. We voelen ons beter als we in een groene omgeving leven, werken of ons ontspannen. 

En gezonde mensen zorgen voor een vitale en levende samenleving. In de recente coronacrisis is dit 

wederom gebleken.  

De ontbossing dient te worden gestopt en omgekeerd in een toename van het bosareaal op de 

wereld. Hiervoor is voldoende land beschikbaar dat niet concurreert met andere gebruikswensen. 

Uiteraard onder de voorwaarde dat de systemen van aanplant en beheer geen negatieve invloed op 

de omgeving hebben en bij voorkeur bijdragen aan het toekomstbestendig maken van deze 

omgeving. Bestendig in termen van klimaatbestendigheid, luchtkwaliteit en bodemconservering. 

Duurzaamheid betekent ook dat mens en bos elkaar nodig hebben en dat borgen voor de komende 

generaties. TreesPlease wil dergelijke bosssystemen gaan realiseren en de wereld laten zien dat deze 

aanpak effectief is voor het behoud en herstel van natuurlijke hulpbronnen.  

Veel instanties willen hier aan iets doen: van overheden tot particuliere organisaties. Hun 

werkwijze/aanpak varieert. De overeenkomst bij al deze instanties is dat maatregelen om deze 

opgave in te vullen veel budget vraagt. Dus is er geld nodig. Er lopen diverse private acties om geld te 

genereren voor deze maatschappelijke opgave. TreesPlease wil hier niet alleen een bijdrage aan 

leveren, maar deze vooral versnellen en zorgen dat de gelden terechtkomen waar dit het grootste en 

langdurigste effect heeft. 

De digitale wereld biedt inmiddels meer mogelijkheden dan de traditionele “collectebus”. Nu kan 

men bij een aankoop van een product via een webshop met een goede doelen-app gelden 

genereren. Zo werkt ook de “Bomenknop” die recent is ontwikkeld. Na het downloaden van deze app 

gaat bij elke aankoop via een webshop die aangesloten is, een deel van de winst van de webshop 

naar het goede doel, namelijk bomen planten. 

TreesPlease heeft een gebruiksovereenkomst met de organisatie Ody die deze “Bomenknop” heeft 

ontwikkeld en getest. Op deze wijze zijn door Ody in het verleden gelden gegenereerd voor de 

bestrijding van kinderkanker.  

In Nederland steunt een groot deel van de volwassen bevolking weleens één of meerdere goede 

doelen. Maar op een bepaald moment is het ook mooi geweest, je beperkt je financiële bijdragen. 

Zou het dan niet prachtig zijn om meer bij te dragen aan je favoriete goede doelen zonder dat het je 

wat kost en je er op hoeft te letten? Dat is waar TreesPlease voor gaat. Het slim inzetten van digitale 

middelen voor een vergroting en versnelling van de fondsenwerving voor de aanplant van bossen, en 
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het inzetten van deze gelden voor realisatie en herstel van duurzame bosecosystemen wereldwijd. 

Bomen planten wordt zo verbonden met aankopen via internet. Iedere keer opnieuw!  

 

2. Stichting TreesPlease 
 

2.1 Het doel 
TreesPlease is opgericht om extra bomen en dus bos aan te planten en hiervoor fondsen te werven.  

Bos en bomen zijn belangrijk voor de (volks)gezondheid, natuur reduceert stress. 

Om genoemde fondsen binnen te halen gaan we overeenkomsten aan met partijen die slimme 

applicaties ontwikkelen die (gratis) donaties mogelijk maken. De Trees Please Bomenknop is het 

eerste voorbeeld, daar gaan wij mee starten, omdat de partijen achter de TreesPlease Bomenknop 

het een geweldig idee vinden om de inkomsten naar een universeel erkend goed doel te sturen.  

De stichting heeft statutair ten doel:  
 

• Het aanplanten, herstellen en beschermen van duurzame bossystemen wereldwijd en zo een 
bijdrage leveren aan biodiversiteit, CO2 vastlegging, bescherming van bodem en landschap 
en sociaaleconomische rechtvaardigheid.  

 

• Het betrekken van de samenleving bij deze bossystemen en de vergroting van de 
bewustwording van het belang er van voor de toekomstige generaties. 

 

• Het verwezenlijken van deze doelen door het genereren van publiciteit en het verwerven en 
beheren van fondsen, en het verlenen van bijdragen hieruit aan rechtspersonen die zonder 
winstoogmerk een bijdrage leveren aan de doelstelling. 

 

• De stichting beoogt niet het maken van winst, maar beoogt uitsluitend het algemeen belang te 
dienen. 

 

2.2 Aanpak op korte termijn  
 

De komende jaren staat centraal het werven van een groeiende hoeveelheid fondsen om in 2025 

minimaal 2,5 miljoen extra bomen te hebben geplant. Dit doen wij door intensieve samenwerking 

aan te gaan met gelijkgestemde partners die (vernieuwende) fondsenwervende methodieken 

ontwikkelen en partijen die duurzame bosaanplant realiseren. Hierbij gebruiken we onder andere de 

online applicatie de “Bomenknop”. Als blijkt dat dit doel kan worden bereikt zal dit streven worden 

vergroot. Om het bovengenoemde doel te halen is veel nodig, zoals uit de volgende tabel blijkt: 
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Bomenknop in 5 jaar 2,5 miljoen bomen 

Jaar Aantal downloads per 30 juni Inkomsten / jaar Marketing kosten FTE Aanplant bomen 

2020 500 € 15.000     2.250 

2021 18.000 € 540.000 € 1.875 0,0 81.000 

2022 36.000 € 1.080.000 € 67.500 1,1 162.000 

2023 72.000 € 2.160.000 € 135.000 2,3 324.000 

2024 144.000 € 4.320.000 € 270.000 4,5 648.000 

2025 288.000 € 8.640.000 € 540.000 9,0 1.296.000 

Totaal 5 jaar € 16.755.000 € 1.012.500 9,0 2.513.250 

 

Door het ontbreken van middelen voor marketing en back-office is de slagkracht en impact de eerste 

twee jaar gering. Inzet van middelen die niet gelabeld zijn voor bosaanplant kan de impact en groei 

aanzienlijk versnellen. Partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren zullen actief worden 

benaderd. 

Hiernaast  heeft het prioriteit om snel de toepassing van de app te vergroten. Het voordeel van de 

“Bomenknop” is dat deze via social media is te verspreiden. Via de netwerken van bestuursleden en  

Vrienden van TreesPlease zal dit worden gerealiseerd.   

We gaan in de eerste fase van Treesplease niet actief donateurs werven, wel bieden we de 

mogelijkheid tot het doen van donaties. Hiertoe zal een donatiemodule op de website worden 

geïnstalleerd en zodra de software dit toe laat kunnen donateurs een verklaring krijgen voor hun 

bijdragen. 

  

3. Organisatie  
 

3.1 Missie  
Het planten van 2,5 miljoen bomen in 5 jaar is een (tussen)doel in onze missie om de ontbossing 

wereldwijd te keren en om te zetten in een netto positieve aanplant van bomen, zodat de wereld op 

duurzame wijze gebruik kan blijven maken van de aardse ecosystemen.  

3.2 Identiteit 
TreesPlease onderscheidt zich van soortgelijke doelen door de wijze waarop wij het overgrote deel 

van de benodigde middelen verwerven. Wij zijn  

“De Robin Hood van het digitale domein, die een deel van de geldstromen ombuigt van 

technologiebedrijven naar de individuele mens die hiermee bomen kan planten voor een betere 

toekomst voor hemzelf en van de samenleving.” 

TreesPlease wil verbinden. Verbinden tussen duurzame bosprojecten en donateurs. Dat betekent dat 

wanneer ergens een goede organisatie (voor) aanwezig is, wij niet nog een keer met een eigen 

project beginnen, maar aansluiting zoeken om elkaar te versterken. 
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TreesPlease wil ook vernieuwen. Andere partijen zitten vast aan grotere projecten. TreesPlease wil 

het verschil maken en ook nieuwe kleinere initiatieven steunen. De kans op mislukking is hierbij 

aanwezig, maar de risico’s klein. De meeste projecten zullen wel lukken en zich verder gaan 

versterken. 

Verder zijn we onderscheidend omdat we een goed doel zijn en leden van bestuur en Raad van 

Advies gepokt en gemazeld zijn op het gebied van duurzame bosaanleg en klimaat. 

3.3. Kernwaarden 
De kernwaarden van TreesPlease:  

• Transparant 

• Controleerbaar  

• Betrouwbaar 

• Vernieuwend 

• Efficiënt 

Transparant en controleerbaar 

We hebben een aanvraag ingediend voor de ANBI status. Deze status onderstreept de kernwaarden 

transparant en controleerbaar. Als minimumvereisten dient een organisatie te zorgen voor 

(financiële) jaarverslagen, voortgangsoverzichten etc. Het financiële jaarverslag wordt door een 

externe accountant opgesteld/gecontroleerd. 

Zo snel als mogelijk en conform onze reglementen willen we het CBF keurmerk krijgen voor 

fondsenwervende organisaties, daar onze organisatie ook daadwerkelijk controles uitvoert, en het 

voeren van dit keurmerk het bovenstaande derhalve nog beter onderstreept. 

Betrouwbaar 

We stellen een bestuur samen van onafhankelijke personen met deskundigheid op de terreinen 

waarop TreesPlease actief is, en borgen dit in de statuten.    

Vernieuwend 

In de manier waarop we werken zit onze innovatieve kracht verankerd. De wijze waarop TreesPlease 

fondsen verwerft om bomen aan te planten, is intrinsiek verbonden met een nieuwe werkwijze. Wij 

zorgen ervoor dat de individu zelf het recht in handen krijgt om geldstromen die normaliter 

automatisch terecht zouden komen bij grote multinationals, om te buigen naar een goed doel. 

Efficiënt 

Doel is minimaal 75% van de ontvangen gelden te besteden voor directe aanplant van duurzame 

bossystemen of voor bosherstel. Dit zullen we in de opstartfase wellicht nog niet kunnen 

waarmaken, maar na twee en drie jaar wel; en als het doel in 2025 is bereikt kan het minimum 

percentage hoger worden gesteld.  

We willen zo snel als financieel mogelijk is komen tot een professionele, slagvaardig uitvoerende 

organisatie van een bescheiden omvang. Tot dat moment is bereikt, zal het werk worden gedaan 

door- of onder aansturing van de bestuursleden. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn inzet, 

anders dan een vergoeding voor reiskosten.  
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3.4 Het bestuur 
Het bestuur werkt hands on. Daarvoor zal het zonodig op zoek gaan naar verdere versterking met 

personen met een deskundigheid en netwerk op de gebieden waarop TreesPlease actief is. Dit hoeft 

niet altijd uitbreiding te betekenen. Bestuursleden zijn bereid om terug te treden, indien een nog 

beter gekwalificeerde kandidaat beschikbaar is. Tevens streeft het bestuur naar een afspiegeling van 

de samenleving. Bestuursleden dienen de volgende werkvelden te bestrijken (in alfabetische 

volgorde): 

- Contractbeheer/juridische zaken 

- Duurzame bosbouw  

- Financieel beheer 

- Fondsenwerving 

- ICT  

- Marketing / Social media 

- Ontwikkelingssamenwerking 

Hiernaast zal een Raad van Advies worden ingesteld, waarin personen zitting hebben met netwerken 

en/of gezag op de terreinen waar TreesPlease zich op beweegt en die kunnen en willen optreden als 

ambassadeurs (gezicht naar buiten), en hun netwerken beschikbaar stellen. 

3.5 Organisatie  
TreesPlease heeft de volgende organisatie-ontwikkeldoelen geïdentificeerd:  

Een sterke, daadkrachtige organisatie neerzetten, door als eerste de volgende zaken te realiseren: 

a. opstellen jaarplan en begroting, meerjarenvisie en fondsenwervingsplan  

b. borgen beschikbaarheid TreesPlease Bomenknop 

c. opstellen criteria bosbeheer 

d. selectie bossenpartners 

e. inrichten website en back office 

f. uitvoering marketing/fondswervingsplan  

g. versterking bestuur 

h. instelling Raad van Advies 

i. verkrijgen ANBI status 

 

4. Beleid bij bosaanleg 
 

De ontvangen gelden dienen te worden ingezet voor duurzame bossystemen. Om dit te borgen, zijn 

criteria opgesteld. Deze zijn opgenomen als bijlage 1. Uitgangspunten voor deze criteria zijn.   

Aanleg of herstel en bescherming van bos: 

a. Boom- (en struik)soorten aangepast aan de omgeving  

o Gebruik inheemse soorten (minimaal 80%) 
o Gemengde bossystemen (geen monocultuur) 

b. Versterking van de biodiversiteit 
o  Niet alleen productie van bomen, maar ook aandacht voor kwaliteit van het 

landschap 
o Ruimte voor groei in aantal soorten planten en dieren 
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o Oog voor het verbinden van natuurgebieden 
 
c. Betrokkenheid lokale bevolking 

o Inclusiviteit van bosbeheer in samenwerking met lokale gemeenschappen 
o Mogelijkheden voor Non Timber Forest Products 
o Duurzaam toerisme 

 
Locaties worden gekozen op basis van de volgende aspecten : 

o Geen gezond bos aanwezig de afgelopen 20 jaar 

o Geen waterbed-effect (hier aanplanten en beschermen mag niet leiden tot kap 

ergens anders).  

o Potentie vastlegging CO2 

o Rehabilitatie gedegenereerde gronden 

o Connectiviteit met andere natuurgebieden 

o Potentie om gedegenereerde gronden te rehabiliteren 

o Sociale en economische effecten op korte en lange termijn. 

 

d. Duurzaamheid:  
o Belang van lokale bevolking bij behoud 

o Belang van grondeigenaar bij behoud 

o Visie van (lokale/regionale/landelijke) overheid op behoud 

o Ondersteuning door ngo’s 

o Langlopende contracten met grondeigenaren  

Meer details over de criteria waar bosprojecten inclusief hun effect aan moeten voldoen, zijn terug te 

vinden in de bijlage. 

 

5. Fondsenwerving  
 

In deze paragraaf wordt hetgeen in paragraaf 2 onder “Aanpak op korte termijn” staat verder 

uitgewerkt. De Fondsenwerving zal het eerste jaar/de eerste jaren voornamelijk gaan via de inzet van 

de TreesPlease Bomenknop. Deze zal moeten worden gepositioneerd als de TreesPlease knop. 

Hiertoe wordt een overeenkomst met  Ody gesloten. De door hen gemaakte website zal hierop 

worden aangepast en in eigendom komen van Treesplease. Website en logo dienen de identiteit van 

TreesPlease te representeren. 

5.1 De Bomenknop 
Een eerste test heeft uitgewezen dat per knop die is geïnstalleerd een bedrag van gemiddeld 24 euro 

beschikbaar komt voor Treesplease. 

Om de gestelde doelen te behalen dient de komende jaren het aantal downloads fors te stijgen. In 

2021 dienen we er meerdere duizenden te hebben (zie tabel 1). Dit zal in eerste instantie volledig via 

social media gebeuren, omdat hierbij direct de downloadlink kan worden verspreid.  

De ervaring bij lezingen en interviews is dat na afloop slechts een enkeling de tijd en moeite neemt 

om naar de website te gaan. Wel is het belangrijk om hiermee door te gaan, omdat aandacht in 

media en berichten op social media elkaar wederzijds versterken. 

Hiertoe zal medio 2020 een aansprekende campagne met een aansprekend doel worden gelanceerd. 
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Zolang de TreesPlease knop alleen nog werkt via Chrome en Firefox is het bereik beperkt en richten 

we ons op die doelgroepen die voornamelijk met deze browsers werken. Zodra andere browsers 

beschikbaar komen (Safari, MS Edge/Explorer) kan de marketing worden herijkt. Hetzelfde geldt voor 

applicaties onder Apple en Android.  

Tot het moment dat we middelen hebben geworven voor de inzet van betaalde krachten/partijen, 

concentreren we ons op de netwerken van de leden van het bestuur en de Raad van Advies. 

We gaan op basis van de doelgroepdefinitie het fondsenwervingsplan verder uitwerken. Dit doen wij 

samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van social media en marketing, die pro deo met ons 

meedenken en -werken.  

In de tussentijd blijven we doorgaan met het low-key uitzetten van de knop binnen de eigen social 

media van de bestuursleden en leden van de Raad van Advies.  

In samenspraak met de marketeers wordt een standaardbericht ontwikkeld, dat gedeeld kan worden 

via de social media en dat doorkoppelt naar de website. Zoals gemeld wordt deze verder 

geactualiseerd en voorzien van achtergrondinformatie over TreesPlease en het vigerende plan, 

evenals de projecten waaraan de inkomsten zullen worden besteed. 

Persberichten en de publiciteit zoeken doen we uitsluitend binnen het kader van het nog op te 

stellen fondsenwervingsplan. Binnenkomende verzoeken zullen wel worden gehonoreerd.  

5.2 Subsidies 
Parallel gaan we subsidie- en donatieverzoeken doen; hiertoe worden  concrete bestedingsdoelen en 

projectvoorstellen opgesteld. Ook hierbij zijn onze ambassadeurs van belang. 

5.3 Overige bronnen 
De innovatieve manier van fondsenwerving is de succesfactor achter TreesPlease. Onder andere de 
bomenknop voorziet TreesPlease van stabiele inkomsten. Er wordt echter ook duurzaamheid gezocht 
in de financiële inkomsten door ze te diversificeren. Inkomsten worden aangetrokken uit diverse 
bronnen, zoals de private sector en eventueel ook familiefondsen.  

 

6. Besteding gelden  
 

Zoals al uit tabel 1 blijkt, bestemmen we jaarlijks het overgrote deel  (75%) van de ontvangen gelden 
uit de TreesPlease Bomenknop voor bosaanplant. Het andere deel komt terug in de begroting van 
het volgende jaar voor de inzet t.b.v. de marketing en deskundige ondersteuning. Als peildatum geldt 
30 juni (van het voorgaande kalenderjaar). In de afdracht van de gelden zit een vertraging die per 
webshop kan oplopen tot enkele maanden. Op deze wijze zijn we er van verzekerd dat de voor de 
begroting benodigde bedragen ook beschikbaar zullen zijn.  

We mogen er van uitgaan, dat een eenmaal geïnstalleerde bomenknop gemiddeld 4 jaar actief zal 
blijven. Dan worden devices vervangen en moet opnieuw de TreesPlease Bomenknop geïnstalleerd 
worden.  We zullen moet blijven werken aan verversing van de bomenknop. Ieder jaar 25% van de 
knoppen. 

Op basis van de ervaringsgegevens is het mogelijk om na een aantal jaren op basis van prognoses de 
uitgaven in te plannen in hetzelfde kalenderjaar.    
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Voor de bosaanplant werken we zeker in het begin via partners, die een uitstekend track record 
hebben wanneer het gaat om inclusieve bosaanplant en bosbeheerprogramma’s. Bij de start van 
onze activiteiten is dit de Stichting Trees for All.  

 

7. Bestuur informatie en Contact 
 

Kamer van Koophandel nummer: 77037685 

Bankrekeningnummer: Triodos NL16TRIO0788937804.  

Contactgegevens:  

info@treesplease.nl   

Postadres: 

TreesPlease 

Tarthorst 185 

6708HJ Wageningen 

 

Het bestuur van stichting TreesPlease bestaat uit: 

Reinier van den Berg:  Voorzitter 

Moniek Wulms:  Secretaris 

Joost van Beek:  Penningmeester 

André Brouwer: Algemeen lid 

Sjaak de Ligt:  Algemeen lid  

 

 

 

  

mailto:info@treesplease.nl
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Bijlage 1. Projectcriteria 
 

TreesPlease hanteert de volgende criteria waaraan bosprojecten inclusief hun effect moeten voldoen. 

Deze zijn ontleend aan hoe Trees for All werkt. In een latere fase zal het bestuur zich hierover nog eens 

buigen. 

a. Duurzaamheid 
 

Economische duurzaamheid. 

- Bosinstandhouding is op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze mogelijk. Er dient rekening 
gehouden te worden met locale “opportunity costs”.  

- De contractpartner in het projectland beschikt over financiële bronnen, die het op lange 
termijn voortbestaan van projecten mogelijk maken. 

- Het gastland, waar het bosproject plaatsvindt, beschikt over wettelijke mogelijkheden voor 
medefinanciering.  

 

Sociale duurzaamheid. 

 De instandhouding van het bos moet gegarandeerd zijn. Dit betekent onder meer dat de 
bebossingprojecten breed maatschappelijk geaccepteerd zijn, dat wil zeggen:, passen in en/ 
of voortvloeien uit nationaal en regionaal beleid, een sterke economische en/ of ecologische 
functie vervullen in de regio, een bijdrage leveren aan de sociaal economische positie van de 
locale bevolking. 

- Het project respecteert de lokale cultuur en houdt rekening met traditionele rechten, 
praktijken, normen en waarden. 

 

Institutionele duurzaamheid. 

- De contractpartner en de betrokken bosbouworganisatie beschikken over de deskundigheid 
om grootschalige bosbouwprojecten, in kaders van nationaal en regionaal beleid, planmatig 
te formuleren en beheren. 

- De contractpartner en de betrokken bosbouworganisatie beschikken over de 
organisatiestructuur en de kennis om behalve de aanleg ook de instandhouding van het bos te 
garanderen. 

- De contractpartner en de betrokken bosbouworganisatie beschikken over adequaat geschoold 
personeel.  

- Het beheer is onderworpen aan een regelmatige controle door een internationaal erkende 
onafhankelijke instantie. 

 De boseigenaar/contractpartner beschikt over de gebruiksrechten van de grond voor de duur 
van het project.  

 De minimale projectduur is afhankelijk van het duurzaamheidscriterium, bepaald door de FSC 
werkgroep van het gastland. Als er geen FSC groep in het gastland is, wordt het hoofdkantoor 
van FSC geraadpleegd.   

- Het land waar de bosaanleg geschiedt beschikt over: 

• boswetgeving en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen; 

• een toetsbaar bosbouwbeleid met name ten aanzien van een herplantregeling 
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• een (overheids)bosbouworganisatie met mogelijkheden voor grootschalige 
bosaanleg. 

• wettelijke mogelijkheden voor controle. 
  
 De contractpartner en de betrokken bosbouworganisatie voldoen aan de eisen van de wet 

zoals gesteld in het land waar de bosaanleg geschiedt. 
 

Ecologische duurzaamheid. 

- De bosaanleg en de bosinstandhouding zijn gebaseerd op ecologisch verantwoorde 
technieken en methoden. Dit betekent onder andere het gebruik van ter plaatse thuishorende 
inheemse boomsoorten; geen gebruik van chemische middelen bij de bosverzorging en geen 
kunstmatige beïnvloeding van de groeiplaats, anders dan door een eenmalige voorraad 
bemesting.  

- Het voortbestaan van bedreigde soorten en speciale habitats wordt niet in gevaar gebracht als 
gevolg van het uitvoeren van het project. 

- Het voortbestaan van natuurwaarden en functies van het locale ecosysteem zoals 
bodemconservering en waarborging van waterkwaliteit worden niet in gevaar gebracht als 
gevolg van het uitvoeren van het project.  

 

b. Geen eerdere boskap 

 

Herbebossing 
- Het gebied waar wordt herbebost, mag niet begroeid zijn geweest met gezond bos op 31 

december 1989.  

Bebossing  
- Het gebied waar wordt bebost mag niet begroeid zijn geweest met gezond bos voor een 

periode van tenminste 20 jaar.  

Bosbehoud 
- De projecten van bosbehoud hebben primair tot doel, te voorkomen dat verdere degradatie 

optreedt als gevolg waarvan CO2 vrijkomt. 

c. Verifieerbaarheid 

 

Monitoringsysteem. 

- Het beheerprogramma kent procedures voor het monitoren van de groei en ontwikkeling van 
de bossystemen en definieert milieu, sociale en financiële indicatoren die gerelateerd zijn aan 
de duurzame bosontwikkeling. 

- Het beheerprogramma beschikt over procedures om sociale effecten en effecten op de natuur 
te monitoren. 

 

Transparantie 

- Alle aannames gebruikt voor de kwantificering alsmede de resultaten van monitoring dienen 
helder geformuleerd en openbaar gemaakt te worden. 
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d. Additionaliteit 

 

Programma additionaliteit 

- De bebossingprojecten moeten leiden tot aanleg van extra bos ten opzichte van de bestaande 
plannen voor bosaanleg. 
 

Financiële additionaliteit 
- Geld dat wordt gebruikt voor het financieren van het project mag niet komen uit fondsen die 

bestemd waren voor ontwikkelingshulp of hulp op milieugebied.  
 
Investeringsadditionaliteit 
- Een project moet met behulp van een financiële analyse kunnen aantonen dat de 

emissiereductie gepaard gaat met extra kosten vergeleken met de kosten gemaakt voor de 
baselineactiviteiten.  

e. Externaliteiten 

 

- Externaliteiten zijn onbedoelde processen die optreden tijdens of gedurende de uitvoering van 
het project. Deze dienen voorkomen te worden. Het behoud van bos in het contractgebied 
mag niet tot gevolg hebben dat elders bos verdwijnt. 

- De emissie die de uitvoering van een bosproject teweegbrengt moet in geval van CO2 
berekeningen afgetrokken worden van de hoeveelheid CO2 die wordt vastgelegd.  

 


