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Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit: 
de openbare raadpleging wordt gelanceerd! 

 
Geef uw mening van 3 november 2008 tot en met 1 januari 2009 

 
 
Vanaf vandaag organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu een openbare raadpleging over het federaal actieplan voor de integratie van 
de biodiversiteit. Tot 1 januari 2009 kan elke burger zijn mening geven over de 
maatregelen die de overheid voorstelt om de integratie van de biodiversiteit in vier 
federale sleutelsectoren te versterken: economie, wetenschapsbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking en vervoer.  
 
Dit ontwerp van federaal plan identificeert voor elke sector concrete integratieacties van 
de biodiversiteit – meer dan 40 maatregelen – die de federale regering zal aannemen 
en uitvoeren tegen 2012, om bij te dragen aan de doelstelling van de Europese Unie om 
het biodiversiteitsverlies te stoppen tegen 2010.  
Deze acties werden in samenspraak met de betrokken actoren bepaald. 
 
Vanaf januari 2009 zullen vier thematische werkgroepen (economie, 
ontwikkelingssamenwerking, vervoer en wetenschapsbeleid) de resultaten van de 
publieksenquête verwerken en integreren. 
Vervolgens zal het gewijzigde ontwerpplan besproken worden tijdens een 
interkabinettenvergadering zodat de federale regering het plan in de loop van de lente 
van 2009 kan goedkeuren.  
 
Deze sectorale integratie van biodiversiteit past ook binnen de uitvoering van de 
Nationale Belgische Strategie voor biodiversiteit, die in 2006 werd aangenomen door de 
Interministeriële Conferentie Leefmilieu.  
België moet overigens een reeks engagementen hardmaken die werden aangegaan op 
Europees of internationaal niveau.  
 
Om deel te nemen aan deze openbare raadpleging kan de burger zijn opmerkingen 
bezorgen: 
 

 elektronisch, door het webformulier op www.consult-leefmilieu.be in te vullen 
 per post, met op de omslag de vermelding « Raadpleging van het ontwerp van 

federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren 
». De schriftelijke opmerkingen moeten duidelijk verwijzen naar de titel of het 
specifieke onderdeel van het ontwerp van federaal integratieplan waarop ze 
betrekking hebben. 

Adres 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu - Dienst Multilaterale en Strategische Zaken 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel 
 
Voor meer informatie over biodiversiteit, raadpleeg www.health.fgov.be > milieu > 
Biodiversiteit en GGO > Biodiversiteit 
  

http://www.consult-leefmilieu.be/

