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Hoofdstuk 4: Bescherming van de biodiversiteit 
 
Algemene inleiding 
 
Biologische  diversiteit  of  biodiversiteit  is  de  term  die wordt  gebruikt  om  alle  vormen  van 
leven op aarde aan te duiden, van hun wisselwerkingen onderling en met het fysisch milieu. 
Ecosystemen  zorgen  voor  de  essentiële  levensvoorwaarden,  beschermen  tegen 
natuurrampen en ziektes en vormen de basis van de menselijke cultuur (SCBD, 2006).  
 
De evaluatie van ecosystemen aan het begin van het millenium (MEA ‐ Millennium Ecosystem 
Assessement, 2005) heeft de bijdragen van biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen aan het 
menselijk  leven  en  aan  het  menselijk  welzijn  bevestigd  door  middel  van  de  verschillende 
diensten die ze leveren. Deze kunnen worden onderverdeeld in vier grote categorieën: 

- De  bevoorradingsdiensten  leveren  de  noodzakelijke  diensten  voor  het  dagelijkse 
leven, zoals voeding, geneesmiddelen, bouwmaterialen, draden voor kleding, enz. 

- De regelingsdiensten bevatten de regeling van en de aanpassing aan het klimaat, het 
beheersen  van  ziektes,  het  voorkomen  van  overstromingen,  het  behoud  van  de 
kwaliteit van het water en de verwerking van afval.  

- De  onderhoudsdiensten  zijn  onmisbaar  voor  de  productie  van  andere  diensten:  de 
waterkringloop,  de  fotosynthese  en  de  productie  van  zuurstof,  de  bestuiving,  de 
bescherming  en  de  bemesting  van  de  bodem,  enz.  Een  productieve  landbouw, 
bijvoorbeeld, is afhankelijk van vruchtbare bodems.  

- De culturele diensten stemmen overeen met de niet‐materiële weldaden die de mens 
uit  ecosystemen  haalt:  vrije  tijd  en  toerisme,  ontspanning,  artistieke  ontwerpen, 
spirituele verrijking, enz.  

 
Hoewel we meer en meer beginnen te beseffen wat de inzet is, verdwijnen de elementen van 
biodiversiteit  (genen,  soorten,  ecosystemen)  aan  een  alarmerend  tempo.  De  achteruitgang 
van  de  biodiversiteit  is  gedurende  de  laatste  50  jaar  vlugger  gegaan  dan  voorheen  in  de 
geschiedenis van de mensheid: het huidige percentage van het uitsterven  is ongeveer 1000 
keer groter dan in elke andere periode in de geschiedenis van de aarde (MEA, 2005). De rode 
lijst  met  bedreigde  soorten  op  wereldvlak  toont  aan  dat  het  verlies  van  de  biodiversiteit 
versnelt i.p.v. vertraagt (IUCN, 2009).  
 
In  België,  zoals  in  de  rest  van  de  wereld,  lijdt  de  biodiversiteit  onder  de  druk  van  de 
menselijke activiteiten. De voornaamste bedreigingen zijn (1) de achteruitgang, vernieling en 
opdeling van de “natuurlijke” ruimtes; (2) de overexploitatie van de ecosystemen en soorten, 
(3) de water‐ en bodemvervuiling; (4) invasieve exotische soorten; (5) epidemische ziektes; 
(6)  de  vermindering  van  de  opvangmogelijkheden  in  het  landbouwmilieu  en  (7)  het  effect 
van klimaatveranderingen.  
 
De  stijgende  interesse  voor  de  wereldproblemen  m.b.t.  de  natuurlijke  rijkdommen  en  het 
milieu,  zoals  de  klimaatverandering,  de  desertificatie  en  de  achteruitgang  van  de 
biodiversiteit heeft sinds de  jaren 70 geleid tot meer dan 200  internationale akkoorden die 
erop  gericht  zijn  de  natuurlijke  rijkdommen  te  bewaren,  hun  capaciteit  om  zich  te 
hernieuwen en hiermee ook de kwaliteit van de omgeving.  
 
Er  zijn  zes  grote  internationale  akkoorden  die  specifiek  zijn  voor  biodiversiteit.  Bepaalde 
akkoorden hebben in het bijzonder de bescherming van de soorten tot doel, zoals het Verdrag 
inzake  de  internationale  handel  in  bedreigde  in  het  wild  levende  dier‐  en  plantensoorten 
(CITES,  Washington  1975)  en  het  Verdrag  met  tot  doel  de  bescherming  van  migrerende 
diersoorten  (CMS, Bonn, 1979). Andere zijn gericht op het behoud van de natuurlijke sites, 
zoals  het  Verdrag  van  Ramsar  over  het  behoud  van  watergebieden  van  internationale 
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betekenis  (Ramsar,  1971)  en  het  Werelderfgoedverdrag  (Unesco,  Parijs,  1972)  ter 
bescherming van cultureel en natuurlijk werelderfgoed. Bij deze komt ook nog een akkoord 
dat  zich  specifiek  richt op het behoud en het duurzaam gebruik  van de biodiversiteit  in de 
landbouw:  het  internationaal  Verdrag  inzake  fytogenetische middelen  in  de  voeding  en  de 
landbouw (2004). Het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD, Rio 1992) ten slotte is een 
meer  algemeen  akkoord  dat  het  behoud  en  het  duurzaam  gebruik  van  diversiteit  regelt 
alsook  de  billijke  verdeling  van  de  voordelen  die  uit  het  gebruik  van  genetische  bronnen 
voortvloeit.  
 
Naast deze zes akkoorden zijn er verschillende internationale en Europese akkoorden die de 
politieke  acties  m.b.t.  biodiversiteit  regelen.  Meer  bepaald  het  Zeerechtverdrag  van  de 
Verenigde Naties (UNCLOS), het  Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van 
de  ballastwateren  en  sedimenten  (IMO‐BWM,  2004),  het  Verdrag  inzake  het  behoud  van 
wilde  dieren  en  planten  en  hun  natuurlijk  leefmilieu  in  Europa  (Bern,  1979),  het  Verdrag 
inzake  de  bescherming  van  het mariene milieu  van  de  noordoostelijke  Atlantische  Oceaan 
(OSPAR, Paris, 1992) en nog vele andere. 
 
De akkoorden waarvan de uitvoering in dit hoofdstuk worden behandeld zijn, in volgorde van 
vermelding in de tekst: 

• het Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio, 1992); 
• het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en 

plantensoorten (CITES, Washington 1975); 
• het  Protocol  van  Carthagena  inzake  de  bioveiligheid  en  genetisch  gemanipuleerde 

organismen (Carthagena, 2000); 
• het Europees Actieplan inzake de handel in duurzaam hout (FLEGT‐proces, 2003); 
• het Internationaal Verdrag tot de regeling van de walvisvangst (Washington, 1946); 
• Protocol  bij  het  Verdrag  van Antarctica  inzake  de milieubescherming  op Antarctica 

(Madrid, 1991). 
 
Het beleid m.b.t. de bescherming van het zeemilieu maakt deel uit van een apart hoofdstuk 
(hoofdstuk 5). 
 

Box 1: Referenties op het internet met meer informatie en om de federale en 
gewestelijke plannen en gegevens over biodiversiteit te raadplegen. 

 
1. Nationaal/Federaal niveau 
 
Biodiversity in Belgium, a country study: 
http://www.biodiv.be/implementation/docs/books/bib 
Biodiversité en Belgique, un aperçu (2009) 
Belgium’s National Biodiversity Strategy 2006‐2016: 
http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan/national_strategie_biodiversity_e
n.pdf 
Federal Plan for Sustainable Development 2004‐2008: 
http://www.icdo.be/NL/publicaties/federale_plannen/2e_plan 
Masterplan’ for the management of the Belgian North Sea 
First Regular National Report on the implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety: 
www.cbd.int/doc/world/be/be‐nr‐cpb‐01‐en.pdf 
Environmental Performance Reviews: Belgium (2007) 
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_34307_38168061_1_1_1_37465,00.ht
ml#Contents 
Mid‐term Report of Belgium on implementation of EU Biodiversity Action Plan: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/profiles/be.pdf 
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CBD Programme of Work on Marine and Coastal Biodiversity ‐ National implementation 
Report (2009): 
http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/thematic‐report‐
marine‐and‐coastal‐biodiversity 
Report from Belgium in reply to the CBD Secretariat Notification 2006‐080 on Protected 
Areas (2007): http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/pa_2007 
Belgian Report on the Implementation of the Program of Work for the Global Taxonomy 
Initiative (2004): 
http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/gti_2004 
 
2. Vlaams Gewest 
 
Nature Report 2007: 
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_NARA_NARA2007download 
Nature Reports 1999, 2001, 2003 and 2005: 
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_NARA_OUD2 
State of Nature in Flanders (Belgium) ‐ Biodiversity Indicators 2008: 
www.inbo.be/docupload/3997.pdf 
Policy Plan for Environment and Nature (2003‐2007, extended to 2010): 
http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning 
Flanders Environment Reports (MIRA‐T, MIRA‐BE, MIRA‐S) on themes (T), on policy (BE) 
and on scenarios (S): http://www.milieurapport.be/nl/MIRA/ 
www.natuurenbos.be 
www.biodiversityindicators.be 
www.nara.be 
www.inbo.be 
 
3. Waals Gewest 
 
Etat de l’environnement wallon http://etat.environnement.wallonie.be/ 
Le rapport analytique 2006‐2007: http://environnement.wallonie.be/eew/tablematiere.aspx 
Plan d’environnement pour le développement durable: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_divers.cfm?
pere=295&doc=afrnat_1.htm&theme=Nature%20et%20for%EAts 
http://environnement.wallonie.be/ 
http://biodiversite.wallonie.be/ 
http://environnement.wallonie.be/crnfb/ 
 
4. Brussel hoofdstedelijk Gewest 
 
Report on the state of the environment (2003‐2006): 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/etat/Niveau2.aspx?id=3036&langtype=
2060 
Weiserbs, A. & Jacob, J.‐P. (2007). Oiseaux nicheurs de Bruxelles (2000‐2004). Aves. Liège. 
288 pp. 
Weiserbs A. & Jacob J.‐P. (2005). Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles‐Capitale. 
Aves & Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, Bruxelles. 107 pp. 
www.bruxellesenvironnement.be 
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=118&langtype=2
060 
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4.1 Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD)  
 
Betrokken diensten: 
 
FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu,  FOD  Buitenlandse 
Zaken  (inclusief  Ontwikkelingssamenwerking),  FOD  Economie,  FOD  Mobiliteit  en  Vervoer, 
POD  Wetenschapsbeleid,  Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor  Natuurwetenschappen  (als 
nationaal  aanspreekpunt  voor  de  CBD),  het  Biodiversiteit‐  platform  van  het 
wetenschapsbeleid, Nationale Plantentuin en het Koninklijk Museum voor Midden‐Afrika. 
 

Juridische basis: 
     

• Wet van 12 juli 1973 op de natuurbescherming;  
• Wet  van  11  mei  1995  houdende  goedkeuring  van  het  Verdrag  inzake  biologische 

diversiteit, en Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992. 

 
Inleiding 
 
Een van de sleutelakkoorden ondertekend  in Rio  in 1992  is het Verdrag  inzake Biologische 
Diversiteit  (VDB).  Dit  verdrag,  dat  wereldwijd  juridisch  bindend  is,  werd  op  dat  ogenblik 
goedgekeurd door 192 staten en de Europese Gemeenschap m.a.w. bijna alle  landen van de 
wereld.  Het  erkent  dat  het  behoud  van  het  ecologisch  evenwicht  noodzakelijk  is  voor  een 
duurzame economische ontwikkeling en verbindt zich ertoe het verder te verdedigen.  
 
Het CBD heeft drie grote doelstellingen: behoud van de biodiversiteit, duurzaam gebruik van 
zijn  bestanddelen  en  een  billijke  verdeling  van  de  voordelen  die  voortvloeien  uit  de 
genetische  bronnen.  Het  behandelt  meerdere  onderwerpen  die  als  volgt  worden 
gegroepeerd: 

- per  thema:  biodiversiteit  van  de  binnenwateren,  landbouw,  bosbouw,  bergen, 
eilanden, kust en zee, droge en sub‐humide gebieden; 

- per  intersectoriële  vraag:  doelstelling  2010,  aanpak  per  ecosysteem,  beschermde 
gebieden, exotische soorten, indicatoren, impactstudies, duurzaam gebruik, opleiding 
en bewustmaking  van het  publiek, wetenschappelijke  en  technische  samenwerking, 
toegang tot genetische bronnen en delen van de voordelen, stimuleringsmaatregelen, 
bescherming van traditionele kennis, nieuwe problemen, klimaatverandering, enz. 

 
Artikel 6 van het CBD voorziet dat elke onderschrijvende partij strategieën, nationale plannen 
en programma’s moet uitwerken om het behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit 
te  garanderen.  Bovendien  moet  het  behoud  en  het  duurzaam  gebruik  van  de  biologische 
diversiteit,  zoveel  mogelijk  en  naar  ieders  vermogen,  worden  geïntegreerd  in  de  plannen, 
programma’s en in het relevant sectorieel of intersectorieel beleid. 
 
In 2002 heeft het CBD een strategische  sleuteldoelstelling  aanvaard voor alle betrokkenen: 
Doelstelling 2010 heeft tot doel om “tegen 2010 een belangrijke vermindering van het huidig 
tempo  van  verlies  van  biologische  diversiteit  op  wereld,  regionaal  en  nationaal  niveau  te 
bewerkstellingen om hiermee bij te dragen tot de vermindering van de armoede en ten gunste 
van  alle  vormen  van  leven  op  aarde”.  Doelstelling  2010  i.v.m.  biodiversiteit  is  ook 
goedgekeurd door de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in september 
2002  (RIO  +  10).  De  Europese  Unie  en  alle  Europese  landen  hebben  beslist  om  nog 
ambitieuzer te zijn en hebben zich ertoe geëngageerd om “de aftakeling van de biodiversiteit 
in Europa tegen 2010 te stoppen” (Göteborg 2001, Kiev, 2003).  
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Definitie van het beleid 
 

Nationale strategie van België voor de biodiversiteit 20062016 
 
De eerste Belgische strategie voor de biodiversiteit (NBS) werd op 26 oktober 2006 aanvaard 
door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu. De algemene doelstelling van de strategie is 
een  bijdrage  te  leveren  aan  de  Europese  doelstelling  die  erin  bestaat  de  aftakeling  van  de 
biodiversiteit  tegen  2010  te  stoppen.  Ze  beoogt  daarvoor  een  meer  efficiënte  en 
samenhangende  uitvoering  van  de  drie  doelstellingen  van  het  CBD  te  waarborgen,  hierbij 
rekening houdend met eventueel andere relevante akkoorden over biodiversiteit. 
 
De  strategie  is het eerste document over biodiversiteit dat  zowel op  federaal niveau als op 
gewestelijk niveau van  toepassing  is;  ze houdt  rekening met de  autonomie en de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de vier bevoegheidsniveaus. Ze vormt een kaderdocument dat 
erop  gericht  is  meer  samenhang  te  bereiken  op  nationaal  niveau,  de  leemtes  tussen  de 
verschillende  bestaande  Belgische  instrumenten  te  vullen  en  de  biodiversiteit  beter  te 
integreren in het nationaal en internationaal beleid.  
 
De  strategie  is  gedefinieerd  voor  een  periode  van  10  jaar  (2006‐2016).  Ze  houdt  rekening 
met  de  instrumenten die werden ontwikkeld  op  internationaal  en  Europees  niveau  (in  het 
bijzonder de communicatie van de Commissie over biodiversiteit die werd voorgesteld op 22 
mei  2006,  en  met  het  actieplan),  maar  ook  met  de  maatregelen  die  al  genomen  zijn  of 
gerealiseerd  worden  op  Belgisch  niveau.  Rekening  houdend  met  de  verdeling  van  de 
bevoegdheden  i.v.m.  leefmilieu  in  België,  wordt  de  verantwoordelijkheid  aan  elk 
beleidsniveau gegeven om de eigen prioriteiten te definiëren voor de uitvoering.  
 
De strategie bepaalt hiervoor 15 strategische sleuteldoelstellingen die worden verduidelijkt 
aan de hand van operationele doelstellingen die moeten helpen bij de uitvoering ervan. De 15 
strategische doelstellingen zijn de volgende:  

1. De  belangrijkste  componenten  van  de  biodiversiteit  in  België  identificeren  en 
opvolgen.  

2. De effecten van bedreigende processen en activiteiten en hun oorzaken onderzoeken 
en opvolgen; 

3. Biodiversiteit in België op peil houden of herstellen tot een gunstige behoudsstatus; 
4. Duurzaam gebruik van de componenten van biodiversiteit garanderen en promoten; 
5. De  integratie van de zorg voor biodiversiteit  in alle sociale en economisch sectorale 

beleidslijnen verbeteren; 
6. Bijdragen tot een eerlijke  toegang en tot een billijke verdeling van de voordelen die 

voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen en deze promoten; 
7. Wetenschappelijke kennis over biodiversiteit verbeteren en communiceren; 
8. De  gemeenschap  betrekken  via  communicatie,  onderwijs,  bewustmaking  en 

opleiding; 
9. Het  regelgevingskader  rond  biodiversiteit  versterken  en  de  naleving  van  de 

wetgeving rond biodiversiteit verzekeren; 
10. Consistentie  tussen  en  coherente  implementatie  van  verbintenissen  en 

overeenkomsten inzake biodiversiteit garanderen; 
11. Een  voortgezette  en  effectieve  internationale  samenwerking  garanderen  voor  het 

beschermen van de biodiversiteit; 
12. De internationale agenda binnen de verdragen inzake biodiversiteit beïnvloeden;  
13. De Belgische inspanningen opdrijven om biodiversiteitsvraagstukken op te nemen in 

relevante internationale organisaties en programma’s; 
14. Duurzaam bosbeheer in andere landen promoten; 
15. De toevoer van adequate middelen voor biodiversiteit garanderen. 
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De strategie identificeert ook 78 operationele doelstellingen die moeten in werking treden in 
de periode 2006‐2016 (http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan).  
 
De  opvolging  van  het  inwerkingtreden  is  gegarandeerd  door  het  Coördinatie  Comité  voor 
Internationaal Milieubeleid (CCIM), door de stuurgroep ‘Conventie Biodiversiteit’. Deze is  in 
het  algemeen  belast  met  de  opvolging  van  de  uitvoering  van  het  CBD  door  België.  Deze 
coördinatiegroep  tussen  federaal  en  gewestelijk  niveau  wordt  ondersteund  door  de 
stuurgroep  ‘Natuur’,  die  belast  is  met  alles  wat  betrekking  heeft  op  banden  tussen  de 
nationale strategie en de andere internationale en Europese verdragen met uitzondering van 
CBD (bijv. de Europese Richtlijnen Vogels en Habitat).  
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De strategie is ingevoerd met respect voor de autonomie en het delen van de bevoegdheden 
tussen  de  verschillende  beleidsniveaus.  De  federale,  gewestelijke  en  lokale  autoriteiten,  de 
gemeenschappen,  de  adviesorganen,  de  onderzoeksinstituten,  de  niet‐  gouvernementele 
organisaties,  de  privésector,  de  informatiecentra,  de  burgers,  enz.  zijn  betrokken  bij  de 
implementatie. 
 
De  strategie  voorziet,  indien  nodig,  de  ontwikkeling  van  bepaalde  nieuwe  instrumenten 
(meer bepaald actieplannen). Dit zal worden gecoördineerd door de gewestelijke en federale 
regeringen alsook door andere relevante actoren. De acties worden niet uitgevoerd met een 
detailleerde  kalender,  maar  wel  in  overeenstemming  met  de  kalender  van  de  betrokken 
gewestelijke en federale plannen. 
 
De strategie voorziet dat de doelstellingen, maatregelen en toegekende middelen volledig in 
overeenstemming moeten zijn. Er is nochtans geen specifiek budget toegekend. Het is aan de 
verschillende deelnemende partijen, inclusief de privésector en de financieringsorganismen, 
om middelen ter beschikking te stellen om de acties te financieren.  
 
Hieronder enkele voorbeelden van toepassing van de strategie op federaal niveau: 
  

• [Doelstelling 1&2] Identificatie en opvolging van de biodiversiteit en de bedreigingen. 
o De regering heeft prioritaire acties voor biodiversiteit geïdentificeerd in haar 

Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (tweede plan: 2004‐2008, derde 
plan 2009‐2012 in voorbereiding). Zie http://www.plan2009.be/. De federale 
regering  heeft  ook  een  ‘Masterplan’  opgesteld  voor  het  beheer  van  de 
Belgische Noordzee. 

o Een  consultatieve  groep  inzake  bioveiligheid  (met  vertegenwoordigers  van 
federale en gewestelijke niveaus) is bevoegd voor de evaluatie van de risico’s 
voor  het  leefmilieu  van  GGO’s  die werden  gebruikt  voor  testen  in  Belgïë  of 
voor commercialisering  in de EU. Er zijn sancties voorzien op nationaal vlak 
om  inbreuken  tegen de EU‐wetgeving  op GGO’s  te  bestraffen  (zie  hoofdstuk 
4.3). 

• [Doelstelling 3] Biodiversiteit  in België op peil houden of herstellen tot een gunstige 
behoudsstatus.  

o Marien  milieu:  verschillende  maatregelen  zijn  genomen  (zie  hoofdstuk  5). 
Vandaag is bijna 11,6% van het grondgebied van de Noordzee aangewezen als 
sites  Natura  2000  (het  koninklijk  besluit  van  14.10.2005  heeft  vijf 
beschermde gebieden aangewezen). België heeft ook in 2009 een voorstel bij 
de  Commissie  ingediend  voor  de  bescherming  van  een  zeegebied  naast  de 
nationale  wetten  (naam:  Lost  City  hydrothermal  vent  field).  Zand‐  en 
grindwinning, baggeren en storten van uitgegraven grond zijn onderworpen 
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aan  licenties.  Er  zijn  maatregelen  aangenomen  die  het  kustvissen  ter 
bescherming van de zeedieren regelen.  

o Invasieve  exotische  soorten:  verschillende  gemeenschappelijke  initiatieven 
zijn  genomen  om  het  probleem  van  de  invasieve  exotische  soorten  te 
bestrijden:  (i)  De  ontwikkeling  van  zwarte/grijze  lijsten  van  invasieve 
exotische  soorten  op  basis  van  een  gestandaardiseerd  impact  assessment 
protocol  (ISEIA)  (Wetenschappelijk  forum  over  IAS  (invasieve  uitheemse 
zoogdiersoorten); http://ias.biodiversity.be), (ii) Herziening van de bestaande 
wetgeving  ter  voorkoming  van  de  invoering  van  IAS  in  België,  (iii)  Overleg 
met  de  gewas‐  en  kweeksectoren  om  het  bewustzijn  en  het  begrip  van  de 
problematiek te vergroten en om de meest geschikte maatregelen  te bepalen 
(bijv.  etikettering,  vervanging,  informatie,  enz.),  (iv)  Co‐organisatie  van 
workshops  SOS‐invasies  die  beleidsmakers,  wetenschappers  en  andere 
stakeholders samenbrengen, (v) Onderzoeksprojecten m.b.t.  IAS inclusief het 
Life+ project, (vi) ontwikkelen van middelen om het bewustzijn van het grote 
publiek te vergroten. 

• [Doelstelling 4b] Duurzame producten, consumptie‐ en productiebeleid.  
o De  federale  ministerraad  heeft  in  november  2005  een  openbaar  aankoop 

beleid  inzake  hout  en  houten  producten  goedgekeurd  (zie  hoofdstuk  4.4) 
Meer  informatie  is  ook  beschikbaar  op 
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be.  

• [Doelstelling  5]  Verbeteren  van  de  integratie  van  biodiversiteit  in  het  sectoriële, 
sociale  en  economische  beleid  en  partnerschappen  uitbouwen  op  alle 
beslissingsniveaus.  

o In  2008 werd  een  debat  over  deze  vraag  georganiseerd  ("Debatten  over  de 
Lente  van  het  leefmilieu" ).  Het  federaal  plan  2009‐2013  voor  de  integratie 
van  biodiversiteit  in  vier  federale  sleutelsectoren  (economie, 
ontwikkelingssamenwerking,  wetenschapsbeleid,  vervoer)  werd  voorbereid 
in 2007‐2008 en goedgekeurd op 27 november 2009.  

• [Doelstelling  6]  Toegang  tot  genetische  rijkdommen  en  billijke  verdeling  van  de 
voordelen die uit hun gebruik voortvloeien.  
België  heeft  zich  voorbereid  om  de  regeling  of  het  protocol  dat  zal  worden 
gefinaliseerd  tijdens  COP  (Conference  of  Parties)  10,  einde  2010,  te  kunnen 
goedkeuren. 

• [Doelstelling 7] Aanmoedigen en promoten van het wetenschappelijk onderzoek dat 
bijdraagt  tot  de  kennis  en  het  begrip  van  de  biodiversiteit,  van  de werking  van  de 
ecosystemen en hun functies, hun waarde en de sociaal‐economische voordelen (zie 
hoofdstuk 9). 

• [Doelstelling  9] Versterken  van het  controlekader  van biodiversiteit  en  respecteren 
van de wetten. 

o Aanmoedigen  van  een  brede  opname  van  biodiversiteit  in  het  beleid  t.a.v. 
verantwoordelijkheid voor het leefmilieu (zie hoofdstuk 1): Ontwikkeling van 
een  SEA handboek  om de plannen  en programma’s  van managers  te  gidsen 
en/of  de  personen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  bepalingen  i.v.m. 
leefmilieu. Het handboek bevat criteria m.b.t. biodiversiteit die gebaseerd zijn 
op de CBD‐richtlijnen. 

•  [Doelstelling 12 en 13] Beïnvloeden van de internationale agenda en integreren van 
biodiversiteit in internationale programma’s. 

o Het hoogtepunt van de uitvoering van deze doelstelling  zal  vooral  gebeuren 
tijdens het  jaar 2010 gedurende het Belgische voorzitterschap van de EU en 
gedurende  de  10de  conferentie  van  het  CBD.  Klimaat  en  biodiversiteit  zijn 
twee prioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap.  
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Box 2: Ontwikkeling van een actieprogramma dat de communicatie, opvoeding en 
sensibilisering van het grote publiek coördineert ter uitvoering van doelstelling 8 van 

de nationale strategie. 
 
Een  groot  aantal  activiteiten  zijn  op  federaal  niveau  gerealiseerd  sinds  2004,  op  een 
gecoördineerde  manier  tussen  de  verschillende  betrokken  partijen;  meer  bepaald  de  FOD 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu  en  de  federale 
wetenschappelijke  instellingen,  zoals  het  Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor 
Natuurwetenschappen. 

 
1) Verspreiding van informatie 

Informatie  over  de  uitvoering  van  het  CBD  en  over  biodiversiteit  in  België  zijn 
beschikbaar  op  de website  van  het  CHM,  het  ClearingHouse Mechanism  op  het 
adres www.biodiv.be.  Een  deel  dat  specifiek  gericht  is  op  de  inwerkingtreding 
van de Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) is in ontwikkeling. 

2) Informatiecampagnes ("Bombylius") en het engagement van de burger voor het 
behoud van de biodiversiteit 

3) Gratis publicaties voor het grote publiek: 
Verschillende publicaties  zijn beschikbaar. Het merendeel werd  reeds herdrukt 
na uitputting van de voorraden:  
Om de documenten in PDF‐vorm te downloaden: 
http://www.biodiv.be/implementation/docs/leaflets 
http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_bombybook.jsp 

4) Pedagogisch materiaal voor leerkrachten  
5) Educatief materiaal voor het grote publiek  

Interactieve elektronische tool: AMAI Biodiversity: de natuurlijke rijkdommen in 
België 
(http://www.natuurwetenschappen.be/institute/structure/biodiv/amai/index_h
tml)  

6) Internationale dag van de biodiversiteit  
7) Partnerschap met tv‐zenders 

 
 

Box 3: TEMATEA 
 
[Doelstelling 10] Bevorderen van  synergieën op nationaal  en  internationaal niveau om een 
coherente implementatie van de akkoorden i.v.m. biodiversiteit te garanderen.  
 
Zie details op de website www.tematea.org 
 
Om bij te dragen tot het bereiken van de doelstelling die Europa zich heeft gesteld, met name 
de achteruitgang van de biodiversiteit  tussen nu en 2010  te stoppen, beoogt het project de 
integratie  van  de  overwegingen  van  biodiversiteit  in  andere  sectoren  en  het  helpen  van 
experts om de verbintenissen genomen op regionaal en internationaal niveau uit te voeren. 

 

De  geplande  activiteiten  betreffen,  enerzijds  het  efficiënt  en  coherent  uitvoeren  van  de 
internationale  en  regionale  verbintenissen  door middel  van  een  efficiënter  gebruik  van  de 
middelen en anderzijds, het ter beschikking stellen aan alle betrokkenen van gestructureerde 
informatie,  in de vorm van  thematische modules, op basis van gemeenschappelijke  thema’s 
van de verschillende akkoorden. 
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Er  werd  een  studie  gestart  om  de  integratie  van  biodiversiteit  en  klimaatverandering  te 
evalueren  op  basis  van  de  TEMATEA‐module.  De  resultaten  worden  verwacht  tegen  eind 
2009. Dit resultaat zal belangrijk zijn om een betere samenhang tussen de twee thema’s en 
tussen de vier regeringen te garanderen. 
 
Een  zevende  module,  gefinancierd  door  België,  rond  de  zee‐  en  kustbiodiversiteit  is 
ontwikkeld  in  2009.  Ze  is  gebaseerd  op  de  maritieme  en  visserijakkoorden  en  op  CBD, 
Ramsar, enz. Ze zal bijdragen tot de integratie van de biodiversiteitsaspecten i.v.m. de zee in 
het sectorbeleid van de visserij en de maritieme aspecten (bijv. vervoer, vervuiling, sociaal‐
economische ontwikkeling) 
 
7 workshops ter versterking van de capaciteit (5 op nationaal niveau, 2 op regionaal niveau) 
werden georganiseerd in 2007‐2009.  
Een workshop voor de verhoging van de regionale capaciteit vond plaats in Zuid‐Afrika eind 
november 2009, gefinancierd door België. 
Een thematische module rond de zee‐ en kustbiodiversiteit is beschikbaar sinds eind 2009. 
Workshops voor de verhoging van de capaciteit in Armenië, Moldovië, Zambia en Liberië zijn 
voorzien in 2010. 
Er  is  een  inventaris  beschikbaar  van  de  inwerkingtreding  van  de  akkoorden  in  de 
pilootlanden (Seychellen, Noorwegen, Cuba, Peru, Georgië). 
Te weten: de website van TEMATEA realiseert meer dan 1500 hits per dag. 
 
TEMATEA werd  van  2006  tot  2009  gefinancierd  door  de  bijdragen  van  de  landen  van  het 
IUCN (Noorwegen, Duitsland, Zwitserland, Finland, België) en van de Countdown (EC Grant) 
en de UNEP (Noorwegen).  
 
Het project TEMATEA heeft de nationale capaciteiten versterkt en de samenhang tussen de 
akkoorden vergemakkelijkt. Er is geen ander instrument dat dezelfde doelstelling nastreeft of 
dezelfde aanpak heeft. Dit is bevestigd door de beslissingen genomen door de Conferences of 
Parties (COP) (in 2008, CBD, CMS en Ramsar) om het gebruik van TEMATEA aan te moedigen 
voor de ontwikkeling of uitvoering van plannen voor de biodiversiteit. 
 
Dankzij  het  project  begrijpen  experts  beter  de  verbintenissen  die  zijn  aangegaan  in  hun 
domein  en  de  toepassing  van  de  verschillende  akkoorden.  Dit  vergemakkelijkt  hen  de 
ontwikkeling  naar  meer  efficiënte  strategieën,  plannen  en  projecten,  en  stimuleert  de 
samenwerking  met  andere  experten  en  sectoren.  De  nationale  standpunten  op  de 
verschillende fora worden coherenter. De communicatie en de nationale rapportering m.b.t . 
de  verschillende  akkoorden  zijn  gemakkelijker  geworden.  Bovendien  werd  de 
toegankelijkheid  van  de  akkoorden  voor  de  ontwikkelingslanden  vergroot  door  TEMATEA, 
aangezien  het  volledig  ‘off‐line’  beschikbaar  is.  Er  is  belangrijke  politieke  steun  voor 
TEMATEA en een toenemende vraag van landen om bij het project te worden betrokken.  
 
Het  succes  van  TEMATEA  op  globaal,  regionaal  en  nationaal  niveau  verantwoordt  een 
verhoging van de Belgische steun.  

 
Evaluatie van het beleid 
 
De  nationale  strategie  is  het  eerste  nationale  document  m.b.t.  biodiversiteit  dat  zowel  op 
federaal  als  op  regionaal  niveau  van  toepassing  is. Door  het  vastleggen  van de prioriteiten 
van België i.v.m. biodiversiteit biedt deze strategie een referentiekader zodat de verschillende 
beleidsniveaus concrete projecten op hun niveau kunnen opzetten. De strategie strekt zich uit 
over een periode van 10 jaar, en in 2011 wordt een eerste formele evaluatie voorzien. 



276                  Bescherming van de biodiversiteit     
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 

 

• Kwalitatieve opvolging: Om een duidelijk overzicht te geven van de situatie in België 
werd  een  samenvattende  tabel  met  de  implementatie  op  zowel  gewestelijk  als 
federaal  niveau  van  elk  van  de  operationele  doelstellingen  van  de  strategie 
overgemaakt  aan  de  Interministeriële  Conferentie  Leefmilieu  (ICL)  van  27.02.2008. 
Dit maakte het mogelijk om acties te evalueren die reeds genomen zijn en van diegene 
die  nog  moeten  worden  verwezenlijkt  om  Doelstelling  2010  te  halen.  Elk 
bevoegdheidsniveau zal regelmatig relevante informatie bezorgen aan de ICL over de 
implementatie van de NBS.  
De  implementatie  staat  nog  in  zijn  kinderschoenen  op  federaal  niveau,  maar  de 
invoering  van  het  integratieplan  biodiversiteit  in  4  federale  sleutelsectoren  in 
november 2009  is  een belangrijke  stap  in  de  verwezenlijking  van de  doelstellingen 
van de strategie. 

• Kwantitatieve opvolging: Het is voorzien dat de beoordeling zowel slaat op de socio‐
economische  impact  als  op de milieu‐impact. De  beoordeling  van  de  implementatie 
van  de  strategie  zal  worden  opgevolgd  en  uitgevoerd  op  basis  van  strategische 
indicatoren die zullen leiden tot aanbevelingen voor het uitvoeren van noodzakelijke 
acties. 
Meer en meer zal België  indicatoren gebruiken die werden ontwikkeld op Europees 
niveau  door  het  Europees  MilieuAgentschap,  SEBI2010  genaamd  (Streamlining 
European 2010 Biodiversity Indicators) en die zelf afgestemd zijn op de indicatoren 
CBD.  Een  deel  ervan  worden  reeds  gebruikt  voor  de  verslagen  in  Vlaanderen  en 
Wallonië. 

• Verslagen: De  verslaggeving  over  de  vooruitgang  en  over  de  hindernissen  voor  de 
implementatie van de Nationale Biodiversiteit Strategie zal gebeuren in het kader van 
de  verslaggeving onder de CBD  (ongeveer om de 4  jaar). Het 4de  nationaal Rapport 
voor de CBD werd naar het Secretariaat van het CBD gestuurd op 5 oktober 2009. De 
volgende rapportage is voorzien in 2014. 

 
De uitwerking van de NBS gebeurt met het beschikbare personeel en zonder specifiek budget, 
maar  toch hebben zeer veel  actoren zich ertoe geëngageerd om het project  te doen  slagen. 
Bepaalde  acties  die  federale  materies  zijn  of  materies  gedeeld  met  de  Gewesten  zouden 
specifieke budgetten en/of bijzondere aandacht nodig hebben. 
 
Hierna volgen enkele van de belangrijkste hindernissen en uitdagingen bij de implementatie: 
 
- Er is een betere coördinatie nodig om de samenhang te verhogen, om de leemtes te vullen 

die zijn ontstaan bij de bestaande Belgische instrumenten en om een globale visie op de 
implementatie van de NBS (National Biodiversity Strategy = Nationale strategie voor de 
biodiversiteit) te bereiken.  

- Er  is  een  nood  om  een  gemeenschappelijke  Belgische  methodologie  en  tools  te 
ontwikkelen  voor  de  identificatie  en  opvolging  van  de  Belgische  biodiversiteit  (iedere 
regering heeft op dit ogenblik zijn eigen methodologie). 

- Er zou moet een grotere betrokkenheid zijn van alle sectoren voor wie de implementatie 
van  de  NBS  belangrijk  is,  dit  om  een  betere  sectoriële  integratie  van  biodiversiteit 
mogelijk te maken. 

- Er  is een duidelijk gebrek aan  financiële middelen om de strategie  te  implementeren  te 
meer omdat er geen specifieke financiële middelen zijn voorzien.  

- Er  is een gebrek aan personeel voor de coördinatie van de  implementatie en opvolging 
van de strategie. 

- Hoewel de situatie de voorbije jaren verbeterd is, wordt het belang van biodiversiteit nog 
altijd  niet  juist  naar  waarde  geschat,  zowel  bij  beleidsmakers  als  bij  andere 
belangengroepen. 
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4.2 CITES Conventie 
 
Betrokken dienst : 
 

FOD VVVL – DG Dier, Plant en Voeding – Dierenwelzijn en CITES  
 

Juridische basis: 
 

Europese regelgeving: 
• Verordening  (EG)  n°  338/97  van  de  Raad  van  9  december  1996  inzake  de 

bescherming van in het wild levende dieren‐ en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer; 

• Verordening  (EG)  865/2006  van  de  Raad  van  4  mei  2006  en  Verordening  (EG) 
100/2008  van  de  Raad  van  4  februari  2008  met  toepassingsvoorwaarden  van  de 
verordening EC 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende 
dieren‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 

• Verordening  (EG)  407/2009  van  de  Raad  van  14  mei  2009  ter  wijziging  van  de 
verordening EG 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende 
dieren‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 

• Verordening  (EG) 359/2009 van de Raad van 30 april 2009  ter opschorting van de 
invoer  in  de  Gemeenschap  van  bepaalde  in  het  wild  levende  planten‐  en 
dierensoorten. 

 
Belgische regelgeving: 
• Wet  van  28  juli  1981  betreffende  de  goedkeuring  van  het  Verdrag  inzake  de 

internationale  handel  van  in  het  wild  levende  planten‐  en  dierensoorten  die  met 
uitsterven zijn bedreigd en haar wijzigingen; 

• Koninklijk  besluit  van  9  april  2003  inzake  de  bescherming  van  in  het wild  levende 
dieren‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. 

 
Inleiding 
 
CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ 
en  plantensoorten)  heeft  als  doelstelling  in  het  wild  levende  dier‐  en  plantensoorten  te 
beschermen door de controle van de handel erin. 
 
Het  opsluiten  van  dieren  en  planten  die  worden  beschermd  door  CITES  is  een  federale 
bevoegdheid met uitzondering van het opsluiten van specifieke diersoorten en van inheemse 
planten die onder de bevoegdheid van de gewesten vallen. Deze hebben een reglementering 
die de handel van inheemse soorten verbiedt en die beschreven staan in de bijlagen van de 
CITES. Een afwijking laat trouwens de handel toe in  inheemse dieren die opgegroeid zijn  in 
gevangenschap en inheemse planten die op een onnatuurlijke wijze zijn voortgebracht voor 
zover  hun  wettige  afkomst  kan  worden  aangetoond,  met  name  door  geschikte 
identificatiemiddelen. Op grond van artikel 7 van de wet van 28/07/1981, worden eveneens 
de controleactiviteiten die betrekking hebben op de toepassing van CITES verdeeld tussen de 
federale  overheid  en  de  gewesten.  De  gewestelijke  overheden  zijn  bevoegd  om  de  CITES‐
controles uit te voeren op hun respectievelijke grondgebied. 
 

In België bestaat er geen echte strategie voor de toepassing van CITES. Maar als gevolg van de 
aanbeveling  van  de  Europese  Commissie  van  13  juni  2007 moet  België,  net  als  de  andere 
lidstaten, een aantal acties uitvoeren om de toepassing van de CITES‐EU‐reglementering op 
haar grondgebied mogelijk te maken. 
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Definitie van het beleid  
 
De  doelstelling  is  het  beschermen  van  de  met  uitsterven  bedreigde  soorten  die  vermeld 
worden in de bijlagen van het reglement van de Raad 338/97. De CITES ‐wetgeving die van 
toepassing  is  in  België  (gewestelijke  reglementering  en  Belgische  wetgeving)  beschermt, 
zonder  uitzondering,  alle  specimens  van  die  soorten  (levende  en  dode  dieren  en  planten, 
delen  en  producten  ervan)  die  zowel  van  wilde  herkomst  zijn  of  grootgebracht  in 
gevangenschap/kunstmatig  voortgeplant.  Kruisingen  die  zijn  onstaan  door  samenbrengen 
van  beschermde  en  niet‐beschermde  soorten  zijn  ook  inbegrepen.  De  soorten  die  vermeld 
staan  in  de  bijlagen  van  het  reglement  EG  338/97  zijn  voor  het  merendeel  "exotisch" 
(afkomstig  uit  derde  landen)  maar  sommige  zijn  inheems  in  de  Europese  Unie  of  zelfs  in 
België (dit is het geval voor bepaalde soorten roofvogels bijvoorbeeld). 
 
Hierna volgen de belangrijkste activiteiten: 

- Afleveren van documenten die de handel  toestaan  in  soorten die  beschermd worden 
door de verordening EG 338/97 (in‐ en uitvoerbewijzen, certificaten voor heruitvoer, 
EG‐certificaten die de handel binnen de gemeenschap van bepaalde soorten toelaten); 

- Uitwerken  van  aanbevelingen  voor  de  Belgische  wetenschappelijke  overheid  CITES 
over de invoer van types van een bepaalde soort afkomstig uit een specifiek land; 

- Opstellen  van  informatiebrochures  over  CITES  ten  behoeve  van  verschillende 
"stakeholders"; 

- Opstellen van jaarverslagen en tweejaarlijkse rapporten; 
- Opleiding van controleorganismen;  
- Uitwerken van de Belgische CITES‐wetgeving; 
- Uitwerken van een actieplan voor de toepassing van CITES in België; 
- Voorbereiding, organisatie en opvolging van de Belgische, EU en internationale CITES 

vergaderingen,– permanent zoals alle lidstaten; 
- Voorbereiding van de Conferences of Parties en uitwerken van een document dat het 

Belgische standpunt weergeeft – iedere 2/3 jaar. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Op  vraag  van  de  dienst  Dierenwelzijn  en  CITES  moet  de  Belgische  wetenschappelijke 
overheid CITES (samengesteld uit experten die  in verschillende  instituten en universiteiten 
van het land werken) regelmatig samenkomen (+/‐ 10 keer per jaar) om over aanvragen tot 
invoer van CITES‐soorten in België te overleggen. Ze moet nagaan of deze invoer geen schade 
toebrengt aan het behoud van de soort of aan de uitbreiding van het grondgebied gebruikt 
door de populatie van die soort (Artikelen 4.1.a en 4.2.a van de verordening EG 338/97). 
 
De wetenschappelijke overheid CITES geeft ook haar mening over de relevantie van de invoer 
van types van bepaalde CITES‐soorten afkomstig uit specifieke landen van herkomst van deze 
soorten  in het grondgebied van de Gemeenschap (of anders gezegd: de  invoer van  types  in 
andere lidstaten dan België) tijdens vergaderingen van de Scientific Review Group (SRG)  (de 
SRG verenigt alle wetenschappelijke CITES‐overheden van de lidstaten) door zich te baseren 
op de criteria van de Artikelen 4.1.a en 4.2.a van de verordening EG 338/97.  
 
De  doelstellingen  zijn,  onder  andere,  bereikt  dankzij  de  samenwerking  met  de 
wetenschappelijke  overheid  en  de  controleoverheid.  Deze  laatste  bepaalt  samen  met  de 
dienst Dierenwelzijn, CITES en de wetenschappelijke overheid, de uitvoeringsbesluiten van 
de CITES‐reglementering in België. 

 
De  dienst  Dierenwelzijn  en  CITES  is  in  het  leven  geroepen  als  CITES  beheersorgaan  en 
verzekert de opvolging van de  toepassing van het Verdrag  in België. Ze stelt  ieder  jaar een 
jaarverslag op dat het aantal CITES‐soorten bevat die met derde landen werden verhandeld. 
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Ze stelt ook om de twee jaar een verslag op dat alle wettige, reglementaire en administratieve 
maatregelen m.b.t. de toepassing van CITES in België bevat. Dit tweejaarlijkse verslag bevat 
overzichtstabellen  met  de  (gekende)  inbeslagnemingen  van  CITES‐types  uitgevoerd  op 
Belgisch grondgebied tijdens de betrokken periode (zie bijlage). 
 
De  controle  van  de  toepassing  van  CITES  in  België  gebeurt  door  zowel  de  federale  als 
gewestelijke controlediensten (douane, politie, FAVV, inspectiedienst van de DG4 van de FOD 
Volksgezondheid, Leefmilieu Brussel BIM Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Algemene Directie 
Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, het Waals Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos, 
Vlaams Gewest). 
 
De  inbeslagnemingen  van  types  beschermd  door  de  Verordening  EG  338/97  bij  het 
binnenkomen  van  het  EU  grondgebied  betekenen  natuurlijk  onwettige  invoer.  Deze 
inbeslagnemingen kunnen gebeuren in de luchthavens, bij de controle van de passagiers, bij 
de  controle  van  het  voedsel  of  van  de  poststukken.  Ze  gebeuren  minder  vaak  tijdens 
wegcontroles of aan boord van schepen. De inbeslagnemingen kunnen ook gebeuren binnen 
het  grondgebied  van  de  gemeenschap  voor  de  types  geregeld  door  de  Verordening  EG 
338/97 die deel uitmaken van onwettige handel  (cfr.  CITES – Tabel met  inbeslagnemingen 
2003 ‐ 2007) 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Twee voorafgaande opmerkingen:  
1) De  invoer  in België zal  een grotere weerslag hebben op de  toestand van behoud van 

soorten  dan  de  uitvoer  en  de  heruitvoer  die  voornamelijk  bestaan  uit  types  die  in 
gevangenschap zijn grootgebracht of kunstmatig worden voortgeplant; 

2) Bovendien  zijn  bepaalde  soorten  in  België  in  grotere  hoeveelheden  ingevoerd  dan 
andere.  België  is  bijvoorbeeld  een  belangrijk  invoerland  van  gekapt  en  gezaagd 
afrormosiahout (Pericopsis elata) afkomstig uit Centraal‐Afrika. 
 

In  het  algemeen  is  het  echter  moeilijk  om  de  impact  te  beoordelen  van  de  legale 
internationale handel op de toestand van behoud van de soorten  in hun land van herkomst. 
De  beoordeling  van  de  impact  van  de  handel  op  toestand  van  behoud  van    CITES‐soorten 
gebeurt periodiek, zowel op gewestelijk als op internationaal niveau. Dit gebeurt op basis van 
handelscijfers die beschikbaar zijn voor alle deelnemende staten van de CITES en rekening 
houdend met andere elementen zoals de toestand van populatie, het reproductiepercentage 
of de voortplanting van de soort, enz. 
 
Het spreekt voor zich dat een goede  toepassing van de CITES‐wetgeving  in België bijdraagt 
tot het behoud van verhandelde wilde soorten zoals de slechte  toepassing zal bijdragen  tot 
het  verhogen  van  de  dreiging  die  weegt  op  het  behoud  van  deze  soorten.  De  dienst 
Dierenwelzijn en CITES hebben de verplichting om de aanvragen van de CITES‐documenten 
die hen zijn voorgelegd aandachtig  te bestuderen en om de  raad  van de wetenschappelijke 
overheid te vragen indien over een aanvraag moet worden beslist. 
 
De verantwoordelijkheid van België is, net als die van elke lidstaat, groot om geen onwettige 
(zonder  aangepaste  CITES‐documenten)  beschermde  (volgens  de  verordening  EG  338/97) 
types  op  het  grondgebied  van  de  EU  in  te  voeren  en  geen  onwettige  handel  toe  te  laten 
(zonder bewijs van wettige afkomst) van  types beschermd door diezelfde verordening. Een 
goede werking van de controleautoriteiten en een goede onderlinge samenwerking  is  in dit 
opzicht  essentieel.  De  dienst  Dierenwelzijn  en  CITES  hebben  de  verantwoordelijkheid  om 
hun opleiding en informatie te verzekeren.  
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Er bestaat geen twijfel over het positief effect van de implementatie van het CITES‐beleid in 
België. Het is nochtans voor verbetering vatbaar. Als gevolg van een tekort aan administratief 
personeel  heeft  de  levering  van  de  CITES‐documenten,  meer  bepaald  deze  die  de  interne 
handel  van  bepaalde  soorten  toelaten  volgens  de  Verordening  EG  338/97,  aanzienlijke 
vertragingen  opgelopen.  Ook  de  coördinatie  van  de  Belgische  wetenschappelijke  CITES‐
overheid,  waarvan  de  experts  op  vrijwillige  basis  werken,  kan  worden  verbeterd  door  de 
dienst  Dierenwelzijn  en  CITES.  De  dienst  Dierenwelzijn  en  CITES  heeft  immers  de 
verantwoordelijkheid  om  standpunten  voor  te  bereiden  over  wetenschappelijke  CITES‐
onderwerpen die hen zijn voorgelegd en om die tot op het niveau van de SRG te brengen. In 
oktober  2009  werd  een  biologe  aangeworven  om  deze  taak  op  zich  te  nemen.  Door  deze 
aanwerving zal ook meer tijd worden vrijgemaakt voor de andere biologen van het team om 
de hun toevertrouwde taken tot een goed einde te brengen. Tot op vandaag stonden ze onder 
sterke druk door strikte timings.  
 
 
Bijlage: Controles en Inspecties 
 
De statistieken over de afgeleverde  invoerbewijzen, over de export en over de gewestelijke 
certificaten  voor  de  handel  in  de  periode  2003‐2007  zijn  beschikbaar  in  het  document 
"Analyse  van  de  jaarverslagen  2003‐2007"  gepubliceerd  door  de  Dienst  Dierenwelzijn  en 
CITES  van  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu 
(cites@health.fgov.be); 
 
De  gegevens  over  de  inbeslagnemingen  en  de  terugzendingen  zijn  voor  dezelfde  periode 
eveneens beschikbaar. 
 
Wat  de  inspecties  op  dieren  betreft,  in  het  Vlaams  en  Waals  Gewest  samen  werden  128 
inspecties uitgevoerd en 52 inbreuken vastgesteld tussen 2004 et 2008. 
 
Inspecties 
 
 

Tabel 39: Inspecties op dieren: aantal geplande inspecties. 
 
Algemene gegevens*  
 

2004  2005  2006 2007 2008
‐  ‐  24 26 (49*) 51 (72*)

 
* wijziging in de planning wegens vraag van het parket van de Federale Politie  
 
 

Tabel 40: Inspecties op dieren: aantal gerealiseerde inspecties. 
 
Algemene gegevens*  
 

2004  2005 2006 2007 2008
7  14  43 53 68

 
* geïnspecteerde sectoren: handelzaken dieren, particulieren, circusen en Dierenparken 
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Tabel 41: Inspecties op dieren: aantal vastgestelde inbreuken. 

 
Algemene gegevens  
 
INBREUKEN  2004  2005 2006 2007 2008 
Zeer ernstig : 
inbeslagneming 

1  ‐ ‐ 3 9 

Ernstig : PV  2  ‐ 4 6 9 
Andere : 
waarschuwing 

1  3 5 7 3 

 
 
 
Evolutie van de milieumisdrijven 
 
 
 

Tabel 42: Milieumisdrijven: opvolging van de inbreuk. 
 
  2004  2005 2006 2007 2008 
Vastgestelde 
boetes 

0 0  0 1 2 

Geïne boetes  0 0  0 1 2 
 
 
 

Tabel 43: Milieumisdrijven: aantal dossiers overgemaakt aan het parket. 
 
  2004  2005 2006 2007 2008 
Aantal dossiers  0 0  3 7 11 
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4.3 Bioveiligheid en GGO’s 
 

Betrokken diensten: 
 

Adviesraad voor Bioveiligheid  
FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)  
FOD Volksgezondheid, Controledienst van DG4 en DG5 
 

Juridische basis: 
 

Europese regelgeving: 
• Verordening  1829/2003/EG  van  22  september  2003  inzake  genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders; 
• Verordening 1830/2003/EG van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid 

en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van 
met  genetisch  gemodificeerde  organismen  geproduceerde  levensmiddelen  en 
diervoeders; 

• Verordening  1946/2003/EG  van  15  juli  2003  betreffende  de  grensoverschrijdende 
verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen. 

 
Belgische regelgeving: 
• Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, art 132, gewijzigd door 

de wetten van 22 februari 1998 en 1 maart 2007 en door het koninklijk besluit van 22 
februari 2001 (zie onder); 

• Koninklijk  besluit  van  21  februari  2005  tot  reglementering  van  de  doelbewuste 
introductie  in  het  leefmilieu  evenals  van  het  in  de  handel  brengen  van  genetisch 
gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten; 

• Samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten 
betreffende  de  administratieve  en  wetenschappelijke  coördinatie  inzake 
bioveiligheid; 

• Wet van 15 maart 2004 houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan 
te Montreal op 29 januari 2000; 

• Opvolging en controle: 
o Controle  op  GGO  veldproeven,  niet‐voedings  GGO’s  of  andere  toepassingen 

van  GGO’s  (behalve  geneesmiddelen)  :  Ministerieel  besluit  van  18  oktober 
2006 betreffende de  aanwijzing  van  de  dienst  controle  bedoeld  in  artikel  2, 
19°,  tweede  streepje,  van  het  koninklijk  besluit  van  21  februari  2005  tot 
reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van 
het  in  de  handel  brengen  van  genetisch  gemodificeerde  organismen  of  van 
producten die er bevatten; 

o Controle op GGO’s bestemd voor humane of dierlijke voeding: Wet van 19 juli 
2001 tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 
2001  houdende  organisatie  van  de  controles  die  worden  verricht  door  het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging 
van  diverse  wettelijke  bepalingen  en  tot  bekrachtiging  van  het  koninklijk 
besluit  van  22  februari  2001  betreffende  de  financiering  van  het  Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het koninklijk besluit 
van  22  februari  2001  houdende  organisatie  van  de  controles  die  worden 
verricht  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de 
Voedselketen. 
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Inleiding  
 
Genetisch  gemodificeerde  organismen  (GGO’s)  zijn  organismen  waarvan  het  genetisch 
patrimonium  een  fragment  kreeg  toegevoegd  of  er  één  verloor  in  niet‐natuurlijk 
omstandigheden. Op die manier wil men bepaalde kenmerken wijzigen of nieuwe toevoegen 
(die  voordelig  kunnen  zijn  in  de  landbouw,  in  de  energie‐  of  farmasector,  enz.).  Genetisch 
gewijzigde  organismen  zijn  niet  noodzakelijk  veilig  of  gevaarlijk  voor  de  natuur.  Dit  is 
afhankelijk  van  de  aard  van  de  kenmerken  die  veranderd  of  toegevoegd  zijn;  bij  welk 
organisme dit  gebeurd  is; de omstandigheden van de  transformatie  (plaats van het nieuwe 
gen); en de omstandigheden waarin een GGO gebruikt wordt of waar hij terecht komt. GGO’s 
kunnen de natuurlijke biodiversiteit wel veranderen doordat ze  zich verspreiden via  zaden 
of,  net  als  bij  wilde  of  geteelde  planten,  hun  genen  uitwisselen met  wilde  planten.  Op  die 
manier  komen  de  artificieel  ingebrachte  genen  ook  in  wilde  populaties  terecht,  waardoor 
deze kenmerken kunnen verkrijgen die ze voorheen niet bezaten. Wanneer deze organismen 
een selectief voordeel kennen, zouden zij de natuurlijke soorten kunnen verdringen. 
 
Definitie van het beleid 
 
De  hoofddoelstelling  is  het  beschermen  van  de  volksgezondheid,  de  gezondheid  en  het 
welzijn  van  dieren,  het  leefmilieu  en  de  belangen  van  de  consument  bij  de  doelbewuste 
introductie  van  genetische  gemodificeerde  organismen  in  het  leefmilieu  voor  andere 
doeleinden dan het in de handel brengen (veldproeven) en bij het in de handel brengen in de 
Gemeenschap van genetisch gemodificeerde organismen als product of in producten. Hierbij 
dient de goede werking van de interne markt te worden gewaarborgd. 
 
De strategische milieudoelstellingen zijn: 

• het opsporen en beoordelen van de mogelijke ongewenste effecten van het GGO of de 
GGO’s;  het  kan  gaan  om  rechtstreekse  of  onrechtstreekse,  onmiddellijke  of  latere 
effecten, ook opgestapelde en langetermijneffecten voor de menselijke gezondheid, de 
gezondheid en het welzijn van dieren en het milieu; 

• beoordelen  van  de  mogelijke  ongewenste  effecten  van  het  GGO  of  de  GGO’s  op  de 
biodiversiteit78.  

 
Experimentele introducties van GGO’s in het milieu gebeuren voornamelijk in het kader van 
studies, demonstratie en creatie van nieuwe variëteiten of geneesmiddelen. Men bestudeert 
zo het  gedrag  van het GGO,  evenals  zijn wisselwerking met  andere organismen en met het 
leefmilieu in de vrije natuur.  
 
Een persoon of onderneming die bij wijze van experiment een GGO wil  introduceren  in het 
milieu moet vooraf de schriftelijke toelating bekomen van de Lidstaat op wiens grondgebied 
de  introductie  zal plaatsvinden. Die  toelating wordt  verleend op basis  van een beoordeling 
van de risico’s die het GGO inhoudt voor het milieu en de gezondheid van de mens. 
 
In  België  vormt  het  samenwerkingsakkoord  van  25  april  1997  tussen  de  Gewesten  en  de 
Federale overheid de hoeksteen van het bestaande reglementaire en institutionele kader op 
het  gebied  van  bioveiligheid.  Het  akkoord  zorgt  ervoor  dat  de  gewesten  over  een 
gemeenschappelijk systeem beschikken voor de wetenschappelijke evaluatie van de risico’s; 
verder verdeelt het de bevoegdheden en regelt het de besluitvormingsprocedure  tussen de 
gewesten. 

                                                             
78  GGO  gewassen  kunnen  zich  via  zaden  in  het  milieu  verspreiden  en  eventueel  hun  genen  uitwisselen  met 
conventionele of wilde planten via hun pollen. Op die manier komen de artificieel ingebrachte genen ook in wilde 
populaties  terecht  waardoor  deze  kenmerken  kunnen  verkrijgen  die  ze  voorheen  niet  bezaten. Wanneer  deze 
organismen een selectief voordeel kennen zouden zij natuurlijke soorten kunnen verdringen. 
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De uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen impliceert volgende taken: 
• risico‐evaluatie van de  ingediende dossiers  (notificaties) door de Bioveiligheidsraad 

die  werd  opgericht  van  het  Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Gewesten  en  de 
Federale  Staat  (termijnen  voor  beoordeling  vastgelegd  in  het  koninklijk  besluit  van 
21 februari2005); 

• toezicht en controle op de goedgekeurde veldproeven of het in de handel brengen; 
• na proef:  toezicht op vernietiging en verdere opvolging van het proefveld doorheen 

de jaren.  
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Kennisgevingen: 
Gedurende  de  referentieperiode  (2004‐2008)  werden  volgende  kennisgevingen 
bekendgemaakt: 
• Belgische  kennisgevingen  betreffende  het  in  de  handel  brengen  van  transgene  planten 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2005 : geen; 
• Belgische  kennisgevingen  betreffende  de  doelbewuste  introductie  van  genetisch 

gemodificeerde  planten  voor  andere  doeleinden  dan  het  in  de  handel  brengen 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2002 : 1 (genetisch gemodificeerde 
populieren, 2007); 

• Kennisgevingen  overeenkomstig  de  Verordening  1829/2003  inzake  genetisch 
gemodificeerde  levensmiddelen  en  diervoeders  :  zie  http://www.bio‐
council.be/arb_proc_in.html#A3 (in aantal gevallen omvat kennisgeving eveneens de teelt 
van de betrokken GGO’s – Meer details in tabel). 

• Voor de kennisgevingen/dossiers overeenkomstig verordening 1829/2003: zie overzicht 
http://www.conseil‐biosecurite.be/arb_proc_out.html#A3  (afgesloten  procedures)  en 
http://www.conseil‐biosecurite.be/arb_proc_in.html#A3  (lopende  procedures).  Een 
aantal van deze dossiers omvatten eveneens teelt/cultivatie van GGO’s (meer details: zie 
tabel). 

 
Opvolging en controle: 
• Controle  op  GGO  veldproeven,  niet‐voedings  GGO’s  of  andere  toepassingen  van  GGO’s 

(behalve  geneesmiddelen)  via  het  Ministerieel  besluit  van  18  oktober  2006 
bovenvermeld in de juridische basis;  

• Controle op GGO’s bestemd voor humane of dierlijke voeding via de wet van 19 juli 2001 
en het koninklijk besluit van 22 februari 2001 bovenvermeld in de juridische basis; 

• EU toelatingen voor de cultivatie van GGO onder food/feed zie Verordening 1823/2003. 
Zie  Community  Register  op  http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm. 
Aangezien  het  een  Europese  Verordening  is,  is  de  toelating  voor  cultivatie  van  een 
bepaald  GGO  dus  geldig  in  heel  de  EU.  Er  werden  in  totaal  reeds  15  aanvragen  voor 
cultivatie  ingediend  sinds  2005  (voor  maïs,  suikerbiet,  aardappel).  Deze  worden 
momenteel  nog  geëvalueerd  door  de  European  Food  Safety  Authority  (EFSA)  en  de 
lidstaten  en mogen  bijgevolg  (nog)  niet  gecultiveerd  worden.  De maïs  MON810 wordt 
enkel in Spanje, Tsjechië, Roemenië, Portugal, Duitsland, Polen, Slowakije en vroeger ook 
in Frankrijk gecultiveerd. In België wordt deze GGO maïs niet geteeld aangezien het insect 
waarvoor het GGO resistent is, geen probleem vormt in België.  

• De EU toelatingen voor cultivatie onder de Richtlijn 2001/18  
(http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/pdf/table4.pdf). 
Tot  hiertoe werd  er  slechts  1  GGO  toegelaten  voor  cultivatie  in  de  EU  (onder  de  oude 
Richtlijn 90/220), namelijk de GGO maïs MON810 (sinds 1998). Onder Richtlijn 2001/18 
waren  er  3  aanvragen  voor  de  cultivatie  van  GGO’s  genotificeerd  (aardappel  niet  voor 
menselijke  consumptie  en  2  maïs).  Er  zijn  echter  onder  deze  Richtlijn  nog  geen 
toelatingen gegeven voor de cultivatie van GGO’s in de EU.  
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In België worden op dit moment geen GGO’s gecultiveerd voor commercialisering. 
 
In België is, ten gevolge van een in november 2007 ingediende kennisgeving op 6 mei 2009, 
na  goedkeuring  verleend  door  de  Ministers  van  Volksgezondheid  en  Leefmilieu,  de  enige 
veldproef van start gegaan, namelijk een veldproef met genetisch gewijzigde populieren79. De 
bomen zijn geplant op minder dan 4 aren, op een proefveld met een totale oppervlakte van 
ongeveer 12 aren. De proefneming dient uitgevoerd te worden via het proefprotocol. Er dient 
eveneens  een  milieurisico‐onderzoeksprotocol  gevolgd  worden.  Via  het  jaarlijks 
activiteitenrapport  krijgt  de  federale  overheid  alle  gegevens  met  betrekking  tot  de  proef, 
zoals een kopie van het  logboek, alle praktische informatie van de proef, de reeds bekomen 
resultaten… Jaarlijks wordt ook een tussentijds monitoringrapport doorgestuurd en tegen het 
einde  van  de  proef  wordt  het  post‐introductie‐monitoring‐eindrapport  opgesteld.  De 
veldproef staat onder controle van de controledienst van de FOD Volksgezondheid aangezien 
het gaat om cultivatie van GGO’s die niet voor de voeding zijn bestemd 
 
Op  Europees  niveau  bestaat  er  een  lijst  met  ingediende  veldproefaanvragen  voor  alle 
lidstaten. (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx).  
 
Eind  mei  2008  werd  vastgesteld  dat  een  conventionele  koolzaadproef,  gezaaid  op  4  sites 
verdeeld over Vlaanderen en Wallonië, besmet was met niet toegelaten GGO’s. Dit werd aan 
de  overheid  gemeld  door  het  bedrijf  nadat  er  kwaliteitsanalyses  op  de  proef  werden 
uitgevoerd. Deze proef werd bijgevolg volledig vernietigd. Aangezien de planten nog  in het 
vegetatief stadium waren ten tijde van de vernietiging en nog geen bloemen of zaden hadden 
gevormd, was het risico op verspreiding in het milieu quasi uitgesloten. Het enige bestaande 
risico  is  het  opkomen  van  koolzaadplanten  (eventueel  GGO  planten)  in  de  volgende  jaren 
door de aanwezigheid van dormante zaden. De GGO planten zijn echter mannelijk‐steriel en 
produceren  bijgevolg  geen  pollen.  De  bevoegde  overheid  heeft  onmiddellijk  alle  details 
betreffende  de  proef  opgevraagd  bij  het  bedrijf  (details  van  de  proef,  exacte  locaties  en 
detectiemethodes  van  de  GGO’s).  Aan  de  controledienst  van  DG4  en  DG5  werd  tweemaal 
gevraagd om verschillende van de besmette percelen, na de vernietiging ervan, te controleren 
en stalen te nemen voor analyse. De EC, andere lidstaten en het publiek werd op de hoogte 
gebracht van deze contaminatie. 
 
In  het  kader  van  een  onderzoeksproject,  gefinancierd  door  Wallonië,  over  de  mogelijke 
aanwezigheid  van  genetisch  gemodificeerd  koolzaad  in  het  milieu  in  Wallonië,  werden  in 
2007  en  2008,  op  2  verschillende  locaties,  genetisch  gemodificeerde  koolzaadplanten 
teruggevonden. Dit  GGO  zou  echter  geen problemen  veroorzaken  voor  de  volksgezondheid 
noch  voor  het  milieu.  Dit  GGO  is  namelijk  toegelaten  voor  food  en  feed  toepassingen. 
Bijkomend is het GMO panel van de European Food Safety Authority (EFSA) het eens met de 
milieu  risicobeoordeling  die  stelt  dat  de  kans  op  ongewenste  milieueffecten  die  kunnen 
voorkomen bij een onvoorziene vrijstelling en verspreiding in het milieu van deze GGO niet 
verschillend zullen zijn van deze van conventionele koolzaadplanten.  
 
Er  werd  overleg  gepleegd  met  de  twee  Belgisch  biotechnologie  bedrijven  die  GGO’s 
commercialiseren  om  mogelijke  oorzaken  van  de  verspreiding  te  achterhalen  en  zodanig 
gelijkaardige situaties te vermijden in de toekomst. Voor de overheid dient er wel een follow‐
up te gebeuren. 

                                                             
79 cf. 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MILIEU1_MENU/LEVEN
DERIJKDOMMEN1_MENU/GGOS9_MENU/CONSULTATIONSDUPUBLICENCOURS1_MENU/CONSULTATIONSDUPU
BLICENCOURS1_DOCS/BRIEF%20TOELATING%20VIB%20170209.PDF  
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Evaluatie van het beleid 
 
Daar  waar  er  door  de  creatie  van  een  duidelijke  wettelijke  basis  en  procedures  een 
significante toename werd verwacht in het aantal aanvragen voor GGO veldproeven en het in 
de handel brengen van GGO’s, blijkt uit de realiteit dat er sinds 2005 slechts 1 aanvraag voor 
een veldproef werd ingediend in België. Dit is minder dan verwacht werd. In vergelijking met 
sommige  andere  EU  lidstaten  (Spanje,  Roemenië,  Hongarije,  Duitsland,  Frankrijk,  …)  is  dit 
verwaarloosbaar.  Zie  overzicht  aanvragen  veldproeven  in  EU  sinds  2002: 
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx  
 
Aangezien  er  in  BE  slechts  1  aanvraag  werd  ingediend  en  (gunstig)  geëvalueerd  en  er 
momenteel  geen  cultivatie  van  GGO’s  is  voor  commerciële  doeleinden,  wordt  de 
hoofddoelstelling  (zie  kader  I)  van  het  beleid  wel  bereikt  :  de  mogelijke  impact  van  het 
vrijstellen  van  GGO’s  in  het  milieu  op  de  gezondheid  van  de  mens  en  het  leefmilieu  is 
momenteel quasi nihil voor wat betreft BE.  
 
In  twee  gerapporteerde  gevallen werden  er  echter GGO’s  aangetroffen  (1  in  veldproef met 
conventioneel koolzaad, 1 in milieu) die niet toegelaten zijn voor cultivatie in België/EU. Dit 
wijst  er  mogelijks  op  dat  het  in  de  internationale  context  waarin  wij  ons  bevinden 
(internationale handel in grondstoffen voor de landbouw en voeding) het op termijn moeilijk 
zal worden om de eventuele vrijstelling van GGO’s  in het  leefmilieu uit  te  sluiten. Bepaalde 
derde  landen  (o.a.  Brazilië,  Argentinië,  VS)  waarmee  de  EU  handel  drijft  laten  immers  op 
steeds grotere schaal cultivatie toe van GGO gewassen. Bij invoer in EU en tijdens transport is 
er uiteraard een risico op onvrijwillige doch onvermijdelijke vrijstelling van deze GGO’s in het 
milieu. 
 
Er  is voor wat betreft vrijstelling van GGO’s  in het  leefmilieu een belangrijke  interactie met 
het  beleid  van  de  Gewesten.  De  Gewesten  zijn  immers  bevoegd  voor  het  vaststellen  van 
coëxistentie‐maatregelen met betrekking tot de teelt van GGO’s  en conventionele gewassen. 
Het aantal aangevraagde/toegekende veldproeven wordt dus wel degelijk beïnvloed door het 
beleid van de Gewesten inzake coëxistentie. KB 21‐2‐2005 preciseert overigens duidelijk dat 
elke aanvraag voor veldproef eveneens moet worden voorgelegd aan de betrokken Gewesten 
voor advies. De betrokken Gewestelijke Minister heeft hierbij zelfs een vetorecht.  
 
Voor wat  betreft  de  risico‐evaluatie  zelf  (in  BE  uitgevoerd  door  Bioveiligheidsraad;  op  EU 
vlak door EFSA) zijn er tussentijds wel de nodige initiatieven genomen op Europees vlak om 
in de toekomst meer rekening te houden met de nationale evaluaties of opmerkingen die bij 
EFSA  worden  ingediend.  De  bedoeling  is  om  uiteindelijk  tot  een  meer  geharmoniseerde 
benadering  en  guidelines  te  komen  voor  de  risico‐evaluatie  van  GGO’s.  Dit  kan  het 
uiteindelijke goedkeuringsproces versnellen.  
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Bijlage: EU toelatingen voor cultivatie onder de Richtlijn 2001/18 
 

GMO  Products  –  Pending  Applications  for  Cultivation  under  Directive 
2001/18/EC as of 15 July 2009 

  
Product notification details  Company  

1. EH925271 Potato (Armflora Potato) 
With altered starch composition.  
Received  by  CA:  Sweden  under  Directive  2001/18/EC 
(17.01.2003) (C/SE/96/3501)  
Received  by  the  Commission  together  with  assessment 
report under Directive 2001/18/EC (14.04.2004)  
EFSA opinion: favourable (07.12.2005)  
Regulatory Committee: 04.12.2006,  no  qualified majority  in 
favour or against the Commission's proposal  
Council: 16.07.2007, no qualified majority in favour or against 
the Commission's proposal  
EFSA new opinion (on use of ARM genes as marker genes  in 
GM plants): 11.06.2009  
Uses: cultivation for production of starch, not for use as human 
food.  

BASF Plant Science  
(formerly Amylogene HB)  

 
2. 1507 Maize (or Bt Cry1F 1507) 
Insect resistant and herbicide tolerant.  
Received  by  CA:  Spain  under  Directive  2001/18/EC 
(11.07.2001). (C/ES/01/01)  
Received  by  the  Commission  together  with  assessment 
report under Directive 2001/18/EC (05.08 2003)  
EFSA opinion: favourable (19.01.2005, Annex 07.11.2006).  
EFSA opinion on new studies: favourable (29.10.2008)  
Regulatory Committee: 25.20.2009,  no  qualified majority  in 
favour or against the Commission's proposal  
Uses: cultivation  

Pioneer HiBred 
/Mycogen Seeds  

 
3. Bt11 Maize  
Insect resistant.  
Received  by  CA:  France  under  Directive  2001/18/EC 
(C/F/96/05‐10)  
Received  by  the  Commission  together  with  assessment 
report under Dir. 2001/18/EC (07.07.2003)  
EFSA opinion: favourable (20 April 2005, Annex 07.11.2006)  
EFSA opinion on new studies: favourable (29.10.2008)  
Regulatory  Committee:  25.20.2009,  no  qualified majority  in 
favour or against the Commission's proposal  
Uses: cultivation  

Syngenta Seeds SAS 

 



288                  Bescherming van de biodiversiteit     
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 

 

4. Carnation (Florigene MoonaquaTM 123.8.12) 
With modified flower colour.  
Received  by  CA:  The  Netherlands  under  Directive 
2001/18/EC (C/NL/06/01)  
Received  by  the  Commission  together  with  assessment 
report under Directive 2001/18/EC (01.03.2007)  
EFSA opinion: favourable (12.03.2008)  
Regulatory  Committee:  15.09.2009,  no  qualified majority  in 
favour or against the Commission's proposal  
Council: 19.01.2009, no qualified majority in favour or against 
the Commission's proposal  
Commission decision: 16.03.2009, 2009/244/EC  
Consent by NL CA: pending  
Uses: import, distribution and retailing. Not for cultivation.  

Florigene  Pty.  Limited 
(Australia)  
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4.4 Handel in duurzaam hout 
 

Betrokken diensten: 
 

FOD VVVL DG Leefmilieu,  
FOD Buitenlandse Zaken, meer bepaald DG Ontwikkelingssamenwerking 

 

Juridische basis: 

Europese regelgeving: 
• Verordening (EG) Nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de 

opzet  van  een  FLEGT‐vergunningensysteem  voor  de  invoer  van  hout  in  de 
Europese Gemeenschap  en Verordening  (EG) Nr.  1024/2008  van  de  Commissie 
van  17  oktober  2008  tot  vaststelling  van  gedetailleerde  maatregelen  ter 
uitvoering  van  Verordening  (EG)  nr.  2173/2005  en  de  FLEGT  Vrijwillige 
Partnerschapsakkoorden. 

 
Belgische regelgeving: 

• Omzendbrief  P&O/DO/2  (2005)  betreffende  het  aankoopbeleid  van  de  federale 
overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout. 

 

Inleiding 
 
Illegale houtkap gebeurt zowel binnen als buiten de EU (moeilijk te kwantificeren). Het zijn 
vooral de tropische gebieden die het sterkst getroffen zijn. Slechts 15 % van houtproducten 
op de Belgische markt is gecertificeerd en dus gegarandeerd van duurzame oorsprong. 85% 
is  dus  onbekend. Dit  heeft  gevolgen  voor  biodiversiteit,  klimaat  en  sociale  en  economische 
levensomstandigheden (in belangrijke mate in de tropen). 
 
Het  EU‐actieplan  voor wetshandhaving,  governance  en  handel  in  de  bosbouw  (Forest  Law 
Enforcement,  Governance  and  Trade,  FLEGT)  behelst  een  proces  en  een  pakket  van 
maatregelen waarmee de Europese Commissie voorstelt het groeiende probleem van illegaal 
kappen  en de  daarmee  samenhangende handel  aan  te  pakken. Dit  vraagstuk  is  een  van de 
prioriteiten van de Europese Commissie voor de follow‐up van de wereldtop van 2002 over 
duurzame ontwikkeling. Het actieplan is het begin van een proces dat bijzondere nadruk legt 
op  hervorming  van  governance  en  capaciteitsopbouw,  ondersteund  door  activiteiten  ter 
bevordering  van  de  multilaterale  samenwerking  en  complementaire  maatregelen  om  de 
vraag  naar  illegaal  geoogst  hout  terug  te  dringen  in  de  EU  en  later  de  grote 
eindgebruikersmarkten elders ter wereld. 
 
Het  federaal  plan  duurzame  ontwikkeling  II  (2004‐2008)  bevestigde  het  engagement  om 
d.m.v.  het  aankoopbeleid  duurzaam  bosbeheer  te  promoten  (en  dus  illegale  houtkap  en 
bijhorende illegale handel te bestrijden). Een aankoopbeleid voor houtproducten op federaal 
niveau zendt bovendien een sterk signaal naar zowel de consumenten als de producenten in 
België  (en  daarbuiten).  Op  deze  manier  wordt  bijgedragen  aan  de  bescherming  van  de 
biodiversiteit, ook in de tropische gebieden.  
 
Het  zijn de Gewesten die bevoegd zijn voor natuurbehoud,  inclusief de bossen. De  federale 
bevoegdheid  situeert  zich  voornamelijk  op  het  vlak  van  de  coördinatie  van  de  Belgische 
standpunten  op  internationaal  vlak,  het  behoud  en  duurzame  gebruik  van  biodiversiteit  in 
federale  bevoegdheidsdomeinen  (federaal  aankoopbeleid),  de  invoer,  doorvoer  en  uitvoer 
van soorten (inclusief boomsoorten) en de bewustmaking van de burger. 
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Definitie van het beleid 
 
De  hoofddoelstelling  is  de  promotie  van  duurzaam  (verantwoord)  bosbeheer  wereldwijd 
(duurzame productie en consumptie van natuurlijke rijdommen), mbt de bescherming van de 
biodiversiteit en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010. 
 
Alle federale overheidsdiensten zijn verplicht vanaf 18/09/06 om uitsluitend houtproducten 
aan te kopen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 
 
De verwachte resultaten zijn: 

• Op korte termijn: 
o partnerschapsakkoorden  met  belangrijkste  houtproducerende  landen  die 

exporteren naar de EU; 
o sensibilisering van de aanbestedende federale overheidsdiensten. 

• Op lange termijn: 
o VPA’s  (voluntary  partnership  agreement)  met  houtproducerende  landen  die 

exporteren naar EU; 
o 100% van de  federale aankopen van hout afkomstig uit duurzaam beheerde 

bossen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In  2005  werd  een  onderzoek  uitgevoerd  door  WWF  naar  de  houttoepassingen  binnen  de 
Federale Overheid  en  in welke mate duurzaam geproduceerd hout  voor deze  toepassingen 
beschikbaar was op de EU markt. 
In  juli  2005  werd  een  adviesvraag  geformuleerd  aan  de  FRDO.  Dit  advies  heeft  een 
belangrijke impact gehad op de verdere inhoud van het beleid. 
 
De volgende activiteiten warden ondernomen: 
 

• Bijdrage aan de voorbereiding voor de onderhandelingen inzake FLEGT VPA’s. De EU 
commissie  heeft  vandaag  reeds  akkoorden  gesloten met  Ghana,  Congo  (Brazza)  en 
Kameroen.  DG  Leefmilieu  volgt  dit  actief  op  BE  Ontwikkelingssamenwerking 
ondersteunt een voorbereidend proces om een VPA op te starten in DRC, waarbij een 
expert ter plaatse wordt gefinancierd; 

• Lancering  van  federaal  aankoopbeleid  in  Belgie  in  2006  en  sensibilisering  van  de 
federale aankopers via methodologische gids en via website; 

• Sensibilisatie  van het  grote publiek  door  verspreiding  van  folders  via de  sector,  via 
milieubewegingen en andere actviteiten (beurzen, FOD’s, …) in 2006 en 2007; 

• Evaluatie  van  het  aankoopbeleid  in  het  licht  van  een  Europese  (en  nationale) 
harmonisatie (normaal afgerond tegen eind 2009); 

• Analyse  van  de  implementatie  van  het  aankoopbeleid  door  de  aanbestedende 
overheidsdiensten; 

• Marktstudie naar het aandeel gecertificeerde houtproducten op de Belgische markt.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
België  levert  een  bijdrage  aan  de  bestrijding  van  illegale  houtkap  en  bijhorende  illegale 
houthandel  door  de  ondersteuning  van  FLEGT  VPA’s.  De  ontwikkeling  van  3  VPA’s  zijn  de 
beste garantie op  legale houthanden binnen en met deze  landen. Drie  landen  is echter zeer 
beperkt op dit ogenblik en onder de verwachtingen. Aan de andere kant  is het duidelijk en 
complex  proces.  De  beleidsdoelstelling  om  op  internationaal  niveau  illegale  houtkap  en  –
handel te bestrijden wordt deels gerealiseerd. Dit is deels het gevolg van de VPA’s, deels het 



Bescherming van de biodiversiteit    291 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 

 

gevolg van de ontwikkeling van aankoopbeleid in verschillende lidstaten, waaronder België, 
en de ontwikkeling van nieuw wetgevend materiaal (ten vroegste tegen 2012). 
 
Het  federale  aankoopbeleid  heeft  een  levendige  dialoog  opgestart  op  nationaal  en 
internationaal niveau. Deze dialoog  is nog steeds gaande. Dit heeft voor een bewustmaking 
gezorgd bij de sector en het grote publiek, mede ondersteund door de informatiecampagnes. 
De  federale  aankopers  zelf  werden  gesensibiliseerd  via  een  methodologische  gids  en  een 
website. De  implementatie van het beleid  laat te wensen over aangezien het beleid moeilijk 
kan  afgedwongen  worden.  Bovendien  is  het  niet  makkelijk  te  realiseren,  wat  voor 
bijkomende problemen zorgt. De actuele evaluatie van het beleid tracht dit op te  lossen. De 
beleidsdoelstelling  om  duurzaam  bosbeheer  en  certificatie  te  promoten  wordt  deels 
gerealiseerd.  Gezien de  complexiteit  van het  dossier,  niet  eenvoudig. De  evaluatie  heeft  als 
bedoeling  dus  de  realisatie  van  de  beleidsdoelstelling  te  verhogen.  De  realisatie  van  de 
doelstelling is het gevolg van het federale beleid, omdat de omzendbrief het meest concrete 
beleidsinstrument ter beschikking is op belgisch niveau. In de gewesten worden gelijkaardige 
initiatieven genomen. M.a.w. de omzendbrief heeft veel in gang gezet, nu komt het erop aan 
de effectiviteit van de implementatie te verbeteren. 
 
De ontwikkelingen op EU niveau en het blijvend probleem van illegale houtkap en –handel en 
ontbossing blijven deze acties rechtvaardigen. Het beleid is nog steeds actueel. In 2006 was 
België  een  pionier,  en  is  dat  nog  steeds.  Meer  middelen  zijn  nodig  voor  een  effectieve 
implementatie  te  garanderen  die  ook  echte  gedragsveranderingen  met  zich  meebrengt 
binnen de sector en bij het grote publiek. 
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4.5 Internationaal beleid ter bescherming van walvissen 
 
Deelname van België aan de Internationale Walvisvaart Commissie (van 2005 tot 
2009) 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu 
 

Juridische basis:  
 

Wet van 9  juli 2004 betreffende de toetreding van België tot het Internationaal Verdrag 
tot regeling van de walvisvangst van 1946. 

 
Definitie van het beleid 
 
Het  nagestreefd  milieubeleid  is  de  deelname  van  België  aan  de  vergaderingen  van  de 
Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), met name over het thema van de botsingen. Het 
Actieplan  van  de  Werkgroep  Aanvaringen  boten‐walvissen  bevindt  zich  op 
http://www.iwcoffice.org/_documents/commission/IWC59docs/59‐CC3.pdf 
 
Het  internationaal  verdrag  ter  regulering  van  de  walvisvangst  beoogt  het  behoud  van  de 
walvispopulatie en de ontwikkeling van de walvisindustrie. Het  thematisch toepassingsveld 
is  dat  van  de  botsingen  schepen‐walvissen:  botsingen  gebeuren  overal  ter  wereld  en  de 
toename van het maritiem verkeer brengt risico’s met zich mee van botsingen in de zones van 
samenscholing  van  de  walvissen,  resulterend  in  de  dood  van  walvissen  en  schade  aan  de 
schepen.  De  belangrijkste  doelstelling  van  het  beleid  is  het  verminderen  van  het  aantal 
botsingen  wat  zowel  de  walvissen  als  de  maritieme  sector  ten  goede  zal  komen.  De 
strategische doelstelling is het beschermen van de walvissenpopulatie door een wetgeving en 
door aangepaste technische maatregelen.  
 
Op  korte  termijn  zijn  de  verwachte  resultaten  het  rapporteren  van  de  botsingen  via  de 
interface  ontwikkeld  op  de  site  van  IWC 
(http://www.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm)  en  het  verspreiden  van  een  document 
met richtlijnen dat maatregelen voorstelt om het aantal botsingen te beperken in het kader 
van  IMO.  Op  lange  termijn  zijn  de  verwachte  resultaten  de  ontwikkeling  van  specifieke 
technologieëen zoals visuele of  akoestische opsporing en het  identificeren van de gebieden 
met een hoog risico van botsing. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  gebruikte  instrument  is  de  reglementering  ingevoerd door  de  betrokken  landen,  leden 
van  de  IWC.  Deze  landen  implementeren  de  reglementering  door  het  voorleggen  van 
voorstellen  via  de  Internationale  Maritieme  Organisatie,  de  verspreiding  van  informatie 
(zoals de folder over de botsingen die door België werd opgesteld) en de opleidingen van het 
varend  personeel.  Bepaalde  staten  ontwikkelen  een  zuiver  nationale  wetgeving 
(snelheidsbeperkingen,  waarschuwingen  aan  matrozen,  beschermde  zones  …).  Dit  beleid 
wordt gefinancierd door nationale budgetten en door vrijwillege bijdragen van de Lidstaten 
van de IWC. Het werk is in bepaalde gevallen uitgevoerd samen met NGO’s zoals IFAW, WDCS 
en het WWF. 
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De kwantitatieve opvolging gebeurt door middel van de gemelde botsingen, kaarten met de 
verdeling  van  de  soorten  en  navigatieroutes  om  de  risicogebieden  te  bepalen;  het  aantal 
(vier)  georganiseerde  internationale  vergaderingen  over  het  onderwerp.  De  kwalitatieve 
opvolging  verloopt  via  een  jaarlijks  verslag  dat  de  vooruitgang  rapporteert 
(www.health.fgov.be/collisions). 
 
De  verzameling  van  de  informatie  over  het  milieu  gebeurt  via  een  gegevensbank  met  het 
aantal botsingen; deze werd opgericht om de informatie op een gestandaardiseerde manier te 
verzamelen. In mei 2009 bevatte ze bijna 900 gevallen. Zie: 
http://www.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm 
 
 
 

Figuur 25: Totaal aantal gemelde incidenten per decennium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: K. Van Waerebeek/R. Leaper 
 
 
 
Behaalde resultaten: 
- botsingen op de agenda van de IWC en de IMO geplaatst; 
- invoering  van  het  document  met  richtlijnen  door  de  59ste  sessie  van  het  Comité  ter 

bescherming van het milieu van de IMO en verspreiding onder de leden van de IMO; 
- de  bewustwording  toont  zich  in  de  verhoging  van  het  aantal  organisaties  waar  het 

onderwerp  van  de  botsingen  is  besproken  en  in  het  aantal  landen  die  een  specifieke 
wetgeving ontwikkelen; 

- de  technologieën  voor  het  verminderen  van  de  risico’s  van  botsingen  zijn  getest  in  de 
Middellandse Zee en in de VS; 

- de  laatste  hand  wordt  gelegd  aan  kaarten  met  de  verdeling  van  de  soorten  en 
navigatieroutes voor de Noordzee en de Baltische Zee. 

 
Evaluatie van het beleid 
 
Voor  wat  betreft  de  efficiëntie  zijn  de  bekomen  resultaten  in  de  meeste  gevallen  zoals 
verwacht, ermee rekening houdend dat de geografische uitbreiding het verderzetten van het 
proces op lange termijn verantwoordt. 
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Er werd ook met 15 landen een werkgroep ‘botsingen’ opgericht, die wordt voorgezeten door 
België. Daarnaast moeten ook de talrijke recensies van België in de pers worden vermeld. Het 
zou  ook  nodig  zijn  om  de  gevallen  van  botsingen  met  kleine  walvisachtigen  (dolfijnen, 
bruinvissen ) te behandelen.  
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4.6 Belgisch Antarcticabeleid voor het behoud van levende zee
organismen in de Zuidelijke Ijszee (20062009) 

 
Betrokken diensten: 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
FOD Buitenlandse Zaken 
POD Wetenschapsbeleid 
ILVO (expert Vlaams gewest) 

 

Juridische basis: 
 

Wet  van  17  januari  1984  houdende  goedkeuring  van  de  Overeenkomst  inzake  de 
instandhouding  van  de  levende  rijkdommen  in  de  Antarctische  wateren,  en  van  de 
Bijlage, opgemaakt te Canberra op 20 mei 1980. 

 
Definitie van het beleid 
 
In kader van het nagestreefd beleid neemt België deel aan de commissie voor het behoud van 
levende mariene hulpbronnen in Antarctica (CCAMLR).  
 
De  conventie  heeft  als  doelstelling  het  zeeleven  ten  zuiden  van  69°Zuiderbreedte  te 
behouden,  zonder  echter  de  exploitatie  uit  te  sluiten  in  de  mate  dat  die  op  een  rationele 
manier wordt uitgevoerd. De belangrijkste betrokken soorten zijn de Antarctische kabeljauw 
en  de  krill.  Recentelijk werden  de  haaien  beschermd.  CCAMLR  ontwikkelt  een  aanpak  van 
ecosystemen  die  bijvoorbeeld  rekening  houdt  met  de  noden  van  de  roofdieren  zoals  de 
pinguïns of vogels. 
 
De  voornaamste  doestelling  is  een  representatief  netwerk  te  creëren  van  beschermde 
maritieme  zones,  die  de  verschillende  fysiche  en  biologische  kenmerken  van  de  Zuidelijke 
Ijszee  dekken  (gebied  niet  onderworpen  aan  de  nationale  rechtspraak).  De  strategische 
doelstelling is de bescherming van de maritieme biodiversiteit van Antarctica (zie het verslag 
van  de  jaarvergadering  van  2008,  deel  beschermde  maritieme  zones: 
http://www.ccamlr.org/pu/f/f_pubs/cr/08/i07.pdf). 
 
De onmiddellijke doelstellingen i.v.m. het leefmilieu zijn: 
- het  volgen van vissersboten per  satelliet  en patrouilles  van bepaalde  staten  (Franse  en 

Australische zeemacht) eenmaal de beschermde zone is afgebakend; 
- samenwerking  tussen  CCAMLR  en  het  Antarctica‐Verdrag  via  een  gezamenlijke 

werkgroep. 
 

Op  korte  termijn  zijn  de  verwachte  resultaten  de  bepaling  van  de  prioritaire  beschermde 
zones  op  basis  van  de  bestaande  wetenschappelijke  gegevens.  Deze  werden  geanalyseerd 
tijdens  een  workshop  over  bioregionalisatie  in  Brussel  op  de  FOD  Leefmilieu  in  augustus 
2007 (Belgische bijdrage: 5.000 €). Op lange termijn: de financiering van het proces van de 
creatie  van  beschermde  zones  en  de  verwezenlijking  van  een  representatief  systeem  van 
beschermde zones tegen 2012. 
 
Het proces omvat het advies van de raad van het Wetenschappelijk Comité van de CCAMLR 
en het beleidsinstrument neemt de vorm aan van een beslissing van de CCAMLR. 
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Uitvoering en behaalde resultaten  
 
Het uitvoeringsorgaan is gevormd door vergaderingen van wetenschappers die de gegevens 
gebruiken  (gedeeltelijk  via  een  gegevensbank  beheerd  door  België).  Het  Speciaal  Fonds 
beschermde maritieme zones dat door België werd gecreëerd (€ 20.000) en vervolgens werd 
gevoed  door  het  Verenigd  Koninkrijk  (A$  26.648)  wordt  gebruikt  om  het  proces  met  de 
partners  als  het  Verenigd  Koninkrijk,  Zuid‐Afrika,  Duitsland  en  ASOC  (NGO)  te 
vergemakkelijken. 
 
De  gegevens  over  het  milieu  zijn  verzameld  tijdens  de  tweede  bioregionalisatie  van  de 
Zuidelijke Ijszee en uitgewerkt tijdens de workshop CCAMLR van 2007 in Brussel. De zones 
met de grootste heterogeniteit zijn bepaald door de werkgroep, evenals de prioritaire zones 
voor de  topografische afbakening van de maritieme zones beschermd  in het kader van een 
representatief systeem.  
- Na  discussie  met  de  vissersstaten  bestaat  er  sinds  2008  een  overeenkomst  (jaarlijkse 

vergadering  in  Hobart,  Tasmanië)  om  het  proces  van  de  juridische  ontwikkeling  van 
beschermde maritieme zones verder te zetten; een werkgroep (die per correspondentie 
werkt) werd opgezet in augustus 2009 om middelen toe te kennen van het Fonds van de 
speciale  beschermde  zones  van  CCAMLR  aan  een  voorbeeldgebied  dat  toelaat  om  de 
relevantie en efficiëntie te testen van de doelstellingen van de ruimtelijke planning. België 
maakt er deel van uit.  

- In november 2009 werd de eerste beschermde maritieme zone afgebakend (90.000 km2) 
in de regio van de Zuidelijke Orcaden. Visvangst is er verboden. 

 
Evaluatie van het beleid 
 
De workshop  rond  bioregionalisatie  had  voldoende  kaarten  als  resultaat  om de  prioritaire 
beschermde  zones  te  bepalen.  De  traagheid  van  het  proces  zorgt  er  evenwel  voor  dat  de 
datum 2012 niet zal worden gehaald, ook al werd een eerste kleine zone afgebakend. Deze 
vertraging kan gedeeltelijk worden verklaard door het  feit dat  de CCAMLR‐gebieden buiten 
de nationale wetgevingen vallen en door de consensusregel die geldt voor de beslissingen. 
 




