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Hoofdstuk 17: Buitenlandse zaken 
 
17.1 Milieudiplomatie 
 
Betrokken diensten: 
   

FOD  Buitenlandse  Zaken,  Directie‐generaal  Multilaterale  Zaken,  Directie  Duurzame 
Ontwikkeling en Leefmilieu 

 

Juridische basis: 
 

• Samenwerkingsakkoord  van  8  maart  1994  tussen  de  Federale  Staat, 
de Gemeenschappen  en  Gewesten,  met  betrekking  tot  de  vertegenwoordiging  van 
het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie. 

• Kaderakkoord  van  30  juni  1994  tot  samenwerking  tussen  de  Federale  Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk 
België  bij  de  Internationale  Organisaties  waarvan  de  werkzaamheden  betrekking 
hebben op gemengde bevoegdheden. 

• Samenwerkingsakkoord  van  5  april  1995  tussen  de  federale  Staat,  het  Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot 
het internationaal milieubeleid. 

 
De  activiteiten  van  de  Belgische  milieudiplomatie  volgen  twee  verschillende  aanpakken: 
de Europese  aanpak  en  de multilaterale  aanpak.  Ze worden  hierna  afzonderlijk  behandeld.  
Op  het  einde  van  het  hoofdstuk  worden  de  milieuaspecten  van  de  buitenlandse  handel 
bestudeerd. 
 
17.1.1 Europees Milieubeleid, doelstellingen en uitvoeringsproceduren 
 
(Zie ook Deel 2, Hoofdstuk 1) 
 
Het  Europese  milieubeleid  heeft  sinds  de  jaren  ’70  een  gestage  maar  belangrijke  opmars 
gekend.  Belangrijke  internationale  milieuconferenties,  zoals  deze  van  Stockholm  (1972), 
Rio (1992) en de Klimaatconferentie van Kyoto, hebben het  thema milieu helemaal mee op 
de Europese  agenda  geplaatst.  De  Europese  Unie  heeft  zich  in  de  afgelopen  jaren  op 
het multilaterale vlak meer en meer ontpopt als een voortrekker inzake milieubeleid. 
 
Definitie van het beleid 
 
De Unie  is uiteraard de belangrijkste speler op het vlak van milieubeleid, en heeft  intussen 
een  indrukwekkend  acquis  opgebouwd  De  verdragrechterlijke  basis  van  de  Unie  om 
maatregelen uit te werken inzake Leefmilieu is meervoudig.  
 
Sinds  1972  heeft  de  Unie,  via  de  Europese  Commissie,  reeds  verschillende  meerjarige 
beleidsplannen  uitgebracht  die  de  basis  vormen  voor  het  Europese  beleid.  Het  huidige 
meerjarenplan, het Zesde Milieuactieprogramma, loopt van 2002 tot 2012 en kiest naast een 
evidente communautaire en grensoverschrijdende aanpak van milieubescherming voor een 
meer gerichte thematische aanpak via verschillende clusters en subthema’s.  
 
In  het  kader  van  deze  multilaterale  en  Europese  politieke  context  tracht  België  zoveel 
mogelijk invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces en haar nationale belangen te 
verdedigen.  Daarbij  moet  rekening  worden  gehouden  met  de  geldende  verdeling  van 
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bevoegdheden tussen de Gewesten/Gemeenschappen en de federale overheid. In dat opzicht 
kunnen verschillende mechanismen en instrumenten worden ingezet om de positie van ons 
land  in  Europa  te  definiëren  of  verschillende  gezichtspunten  in  België  op  elkaar  af  te 
stemmen. 
 
Het  basisinstrument  voor  de  coördinatie  is  het  samenwerkingsakkoord  van  8 maart  1994 
tussen  de  Federale  Staat,  de  Gemeenschappen  en  de  Gewesten  met  betrekking  tot  de 
vertegenwoordiging  van  het  Koninkrijk  België  in  de  Ministerraad  van  de  Europese  Unie. 
Volgens dit akkoord wordt de coördinatie van de Belgische positie toegekend aan de Directie‐
generaal  Europese  Zaken  en  Coördinatie  (DGE)  van  de  Federale  Overheidsdienst  (FOD) 
Buitenlandse Zaken voor elk agendapunt van de Raden van de Europese Unie. Dit geldt dus 
ook voor de Leefmilieuraad. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Vertegenwoordigers  van  de  Eerste  Minister,  de  vicepremiers,  Europese  Zaken, 
ministers‐presidenten  van  Gewesten  en  Gemeenschappen,  leden  van  die  regeringen, 
de Permanente  vertegenwoordiging,  en  hun  attachés  van  Gemeenschappen  en  gewesten 
overleggen  samen  met  vertegenwoordigers  van  de  federale,  gewestelijke  en 
gemeenschapsadministraties, om in een geest van consensus en met het oog op coherentie, 
het Belgische standpunt te bepalen. Deze Europese coördinatie gebeurt vóór elke zitting van 
de  Raad  op  een  horizontale  en  systematische  wijze,  wat  ook  het  betrokken 
bevoegdheidsdomein  is.  Indien  binnen  deze  coördinatie  geen  consensus  kan  gevonden 
worden  dient  de  knoop  op  een  hoger  niveau  te  worden  doorgehakt,  namelijk  binnen 
de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (CIPE).  Indien ook daar geen consensus 
kan  worden  gevonden  m.b.t.  een  bepaald  punt  of  thema,  wordt  dit  doorgeschoven  naar 
het Overlegcomité. 
 
Voor meer  technische of belangrijke nieuwe  initiatieven, die  toch een politieke arbitrage of 
snel  een  eerste  gecoördineerde  beleidslijn  vereisen,  kan  eveneens  een  coördinatie worden 
bijeengeroepen, op initiatief van de DGE of andere instanties. Voor informele Ministerraden 
zijn  geen  bepalingen  vastgelegd  en wordt  in  principe  niet  voorzien  in  een  voorbereidende 
coördinatie. Er wordt enkel voorzien in een voorbereidend overleg.  
 
Binnen  de  schoot  van  de  Interministeriële  Conferenties  zijn  verschillende  andere 
mechanismen  van  overleg  en  coördinatie  opgericht,  die  er  voor  kunnen  zorgen  dat 
de Europese  coördinaties  binnen  de  DGE  vlotter  en  efficiënter  kunnen  verlopen.  
Meest relevant “parallel” orgaan voor wat betreft coördinatie van (Europees) milieubeleid is 
het  Coördinatiecomité  Internationaal  Milieubeleid  (CCIM).  Het  comité  werd  opgericht  als 
een soort permanent orgaan binnen de Interministeriële Conferentie Leefmilieu en vindt zijn 
juridische  basis  in  het  Samenwerkingsakkoord  van  5  april  1995  tussen  de  federale  Staat, 
het Vlaamse  Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  met 
betrekking tot het internationaal milieubeleid. 
 
Het CCIM is voornamelijk belast met: 

• het  voorbereiden  van  de  standpunten  die  dienen  te worden  ingenomen  door  de 
Belgische  delegaties  in  de  internationale  organisaties  (de  Raad  van  de  EU 
uitgezonderd), in de verdragsorganen en in de internationale conferenties;  

• het bepalen  van  de  samenstelling  van  de  Belgische  delegatie  en  de  aanduiding  van 
de woordvoerder;  

• het  plegen  van  overleg  om  te  komen  tot  een  gecoördineerde  uitvoering  van  de 
aanbevelingen en beslissingen van internationale organisaties;  

• het voorbereiden van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu;  
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• het  toezicht  op  het  verzamelen  van  de  nodige  gegevens  en  het  gemeenschappelijk 
rapporteren ten behoeve van informatievragen van internationale organisaties.  

 
Het  CCIM  wordt  voorgezeten  door  de  Directeur‐generaal  van  DG Leefmilieu  van  de  FOD 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu.  Beslissingen  worden 
genomen  op  basis  van  consensus.  Het  comité  vergadert  eenmaal  per maand  en  wordt 
voorbereid door een beperkt bureau. Er zijn een 20‐tal thematische stuurgroepen. 
 
17.1.2 Multilaterale aanpak: een nieuwe leefmilieudiplomatie voor globale 

vraagstukken 
 
De focus van de klassieke diplomatie lag bij het verdedigen van de belangen van een land en 
van  zijn  onderdanen. Haar  actieterrein  lag  in het  beschermen van de nationale  grenzen  en 
het verdedigen  van  handelsbelangen.  Verdragen  hadden  betrekking  op  het  afbakenen  van 
nationale  grenzen,  afspraken  op  militair  gebied,  over  de  bescherming  van  onderdanen  of 
de eigen bedrijven in het buitenland. 
 
De nieuwe diplomatie overstijgt de strikt nationale belangen en neemt het op voor waarden 
en  gemeenschappelijke  natuurlijke  hulpbronnen  die  door  de  mensheid  gedeeld  worden. 
Zij  tracht  aan  antwoord  te  bieden  aan  een  aantal  globale  uitdagingen  zoals  armoede, 
de opwarming  van  de  aarde,  grensoverschrijdende  criminaliteit…  ,  etc.  Thema’s  die  hierbij 
aan bod komen zijn o.m. mensenrechten en leefmilieuproblemen. 
 
Definitie van het beleid 
 
Eén  van  de  kenmerken  van  leefmilieuproblemen  is  hun  grensoverschrijdend  karakter. 
Schadelijke  stoffen  die  via  een  fabrieksschouw  worden  uitgestoten  kunnen  via  de  lucht 
duizenden  kilometers  worden  meegevoerd.  Via  rivieren  komen  stoffen  die  in  één  land  in 
het water geloosd werden terecht in een ander land. De gevolgen van een industrieel ongeval 
zijn dikwijls ver buiten de landsgrenzen meetbaar. De opwarming van de aarde is een globale 
uitdaging  waarvan  de  gevolgen  in  vele  gevallen  gevoeld  worden  in  die  landen  dier  er 
het minst tot toe bijgedragen hebben. De rijke biodiversiteit in de tropische wouden herbergt 
en  potentieel  aan  geneeskundige  planten  die  de  mogelijk  tot  de  ontwikkeling  van 
revolutionaire geneesmiddelen voor heel de wereld zullen leiden. 
 

De Internationale Milieu Architectuur 
 
Van Stockholm tot Johannesburg 
 
De  VN  Conferentie  over  het  Menselijk  milieu  in  Stockholm  in  1972  was  een  belangrijk 
mijlpaal  van het  op de  internationale  agenda plaatsen  van  de milieuproblematiek  en  legde 
de basis  voor  een  mondiale  samenwerking  op  milieugebied.  Eén  van  de  resultaten  van 
deze conferentie  was  de  oprichting  van  het  VN‐milieuprogramma  UNEP.  Twintig  jaar  na 
de VN‐conferentie  in Stockholm vond  in 1992  in Rio de  “Top van  de aarde” plaats. Op deze 
conferentie kwam duidelijk naar voren dat milieu een onmisbare pijler is voor een duurzame 
ontwikkeling. Op deze Conferentie werd met Agenda 21 een globaal actieplan voor duurzame 
ontwikkeling aangenomen alsook het kader uitgetekend voor wat men later de Rio‐verdragen 
is  gaan  noemen  (Klimaatverdrag,  biodiversiteitsverdrag,  desertificatie‐verdrag).De 
opvolgingsconferentie Rio + 10 die in 2010 te Johannesburg doorging stelde zich tot taak de 
vooruitgang met Agenda 21 te evalueren. Het  Johannesburg Plan of  Implementation werkte 
Agenda 21 verder uit. Een belangrijk element van de top van Johannesburg was de nadruk op 
partnerschappen tussen overheden, NGO’s en de bedrijfswereld. 
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Internationaal Institutioneel Kader voor Milieubeleid 
 
Mondiaal 
 
Binnen  de  VN  systeem  wordt  de  milieuproblematiek  opgevolgd  door  het  VN‐
milieuprogramma  (UNEP)  met  zetel  te  Nairobi.  Het  beleidsorgaan  van  UNEP  is  het  UNEP 
Governing  Council  dat  58  leden  telt  en  waarvan  België  deel  uitmaakt.  De  jaarlijkse 
vergaderingen  van het UNEP GC  geven belangrijke  inpulsen  aan het mondiale milieubeleid 
door  o.m.  problemen  onder  de  aandacht  te  brengen  of  onderhandelingen  over  nieuwe 
multilaterale  milieuverdragen  in  te  leiden.  UNEP  is  een  bevoorrechte  partner  van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking. BE is een belangrijke donor voor UNEP. 
 
Regionaal 
 
Op  regionaal  vlak  dienen  de  pan‐Europese  milieuverdragen  in  het  kader  van  het 
“Environment  for  Europe”  proces  vermeld  te  worden  met  verdragen  inzake 
grensoverschrijdende  luchtvervuiling,  grensoverschrijdende  waterlopen  en  meren, 
industriële ongevallen, milieurapportering in een grensoverschrijdend kader en toegang van 
de burger tot milieu‐informatie en het gerecht in milieuzaken.  
 
De  laatste  vergadering  was  te Belgrado  in  2007,  de  volgende  vergadering  vindt  plaats  in 
Kazachstan in september 2011.  
 
Multilaterale Verdragen 
 
Om  een  antwoord  te  bieden  aan  een  aantal  de  hierboven  vermelde  uitdagingen  wordt 
gestreefd  naar  een  internationaal  regelgevend  kader.  Dit  wordt  gevormd  door 
de Multilaterale  Milieuverdragen  (MEA’s).  De  belangrijkste  hiervan  zijn  de  zgn.  mondiale 
Rio‐verdragen die teruggaan op de top van de aarde in Rio in 1992 die o.m. biodiversiteit en 
de opwarming van de aarde tot voorwerp hadden.  
 

Het debat over International Environmental Governance 
 
Op dit ogenblik  zijn er discussies aan de gang om  tot een beter  internationaal milieubeleid 
te komen (International Environmental Governance). In deze context wordt ook gepleit voor 
het  upgraden  van  UNEP  tot  een  VN  milieuorganisatie.  Daarnaast  dient  er  ook  een  betere 
samenwerking te komen tussen de multilaterale milieu‐akkoorden. Dit is nu al het geval met 
o.m.  de  chemische  verdragen waarbij  het  Verdrag  van  Basel  inzake  afval,  het  Verdrag  van 
Stockholm  inzake persistente organische polluenten  (POP’s) en het Verdrag van Rotterdam 
inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming inzake bepaalde gevaarlijke chemicaliën in 
de internationale handel (PIC) tot een verregaande samenwerking hebben besloten. 
 
Op  de  speciale  zitting  van  het  UNEP  GC  te  Cartagena  in  2002  werden  een  aantal 
aanbevelingen  aangenomen  om  het  internationaal  milieubeleid  te  versterken.  
Deze aanbevelingen die ook wel eens het Cartagena pakket worden betreffen: 
 

‐ een versterking van de rol van UNEP en zijn financiële toestand; 
‐ universeel lidmaatschap van de Governing Council; 
‐ het versterken van de wetenschappelijke basis van UNEP; 
‐ een  verbetering  van  de  coördinatie  en  coherentie  tussen  multilaterale 

milieuakkoorden (MEA’s); 
‐ steun voor capacity building, technologietransfer en coördinatie op landenniveau; 
‐ het  bevorderen  van  coördinatie  binnen  het  VN‐systeem  alsook  een  versterking  van 

de rol van de Environment Management Group. 
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Op  een  Ministeriële  vergadering  te  Rome  in  oktober  2009  over  het  versterken  van 
de mondiale milieustructuren werd  een  tekst  aanvaard waarin  de  nadruk  gelegd wordt  op 
korte termijn incrementele stappen zoals een jaarlijkse rapportering over de samenwerking 
tussen  UNDP  en  UNEP,  het  lanceren  van  een  proces  voor  synergieën  tussen 
biodiversiteitsverdragen.  De  weg  ligt  nu  open  voor  een  politiek  debat  over  broader 
transformation  die  o.m.  de  vorm  kan  aannemen  van  een  UN  Environmental  Organisation, 
een overkoepelende organisatie voor duurzame ontwikkeling of een versterkte UNEP. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Binnen de FOD Buitenlandse Zaken is er binnen de Directie‐generaal Multilaterale Zaken en 
Directie  Duurzame  Ontwikkeling  en  Leefmilieu  die  o.m.  de multilaterale milieudossiers  op 
volgt en ook deelneemt aan de werkzaamheden van de CCIM. 
 

Standpuntbepaling in multilaterale fora 
 
In  het  kader  van  de  staatshervorming  werd  een  groot  deel  van  de  bevoegdheden  inzake 
milieubeleid  overgeheveld  naar  de  gewesten.  Ten  einde  tot  een  betere  coördinatie  en 
transparantie  te  komen  van  de  Belgische  standpuntbepaling  in  internationale  fora  werd 
het Coördinatiecomité  Internationaal  Milieubeleid  (CCIM)  opgericht.  Binnen  de  CCIM  zijn 
verschillende  stuurgroepen  actief.  Voor  de  technische  milieudossiers  zal  het  standpunt 
Belgische  standpunt  voorbereid  worden  door  de  bevoegde  CCIM‐groep.  Voor  dossiers 
waarbij  institutionele  aspecten  een  belangrijke  rol  spelen  of  die  de  milieudimensie 
overstijgen,  zal  het  Belgische  standpunt  voorbereid  worden  door  een  COORMULTI 
vergadering  georganiseerd  en  voorgezeten  door  de  dienst  multilaterale  coördinatie  van 
Buitenlandse Zaken. Voor Europese dossiers wordt de coördinatie verzekerd door de Directie 
Generaal Europese Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken. 
 

Outreach doorstroming van informatie 
 
In  een  aantal  milieudossiers  speelt  België  een  voortrekkersrol.  Om  in  dergelijke  dossiers 
voortgang  te  boeken  is  het  belangrijk  te  komen  tot  coalities  van  gelijkgezinden  en 
het standpunt  van  België  uit  te  dragen.  Ons  netwerk  van  diplomatieke  posten  kan  hierbij 
een nuttige rol spelen. Binnen de EU werd het Green Diplomacy Network opgericht bestaande 
uit  contactpersonen binnen de Ministeries  van Buitenlandse Zaken van de 27. Bedoeling  is 
om rond een aantal milieudossiers in de verschillende hoofdsteden wereldwijd demarches uit 
te  voeren  om  de  EU  posities  kracht  bij  te  zetten  alsook  om  via  het  netwerk  van 
de Ambassades  van  de  EU‐lidstaten  informatie  bijeen  te  brengen  rond  een  aantal  actuele 
milieuthema’s. 
 

Cohesie en mainstreaming 
 
Milieuthema’s  komen  aan  bod  in  verschillende  internationale  fora,  ook  deze  die  zich  niet 
uitsluitend met milieu‐aangelegenheden inlaten. Het is belangrijk dat er over gewaakt wordt 
dat het standpunt dat België in al deze fora verkondigt het zelfde is. Ook is het belangrijk dat 
milieu  geïntegreerd  wordt  in  andere  beleidsdomeinen  zoals  energie,  landbouw,  handel, 
mobiliteit,  ontwikkelingssamenwerking,  en  dat men  bij  beleidsbeslissingen  rekening  houdt 
met eventuele milieueffecten.  
 

Synergieën en vorming van clusters 
 
Milieuproblemen  kunnen  niet  losgekoppeld  worden  van  andere  beleidsdomeinen.  Zo  is 
de problematiek van de opwarming van de aarde verwant met deze van energie en mobiliteit. 
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Discussies in het kader van biodiversiteit over wie kan delen in de winsten van toepassingen 
van  traditionele  kennis  van  planten  kunnen  niet  losgezien worden  van  discussies  die  gaan 
over intellectuele eigendom. Milieucriminaliteit zoals illegale boskap of illegale transfers van 
giftig  afval  hebben  dikwijls  en  band  met  andere  vormen  van  criminaliteit  en  dienen  in 
sommige gevallen voor de financiering van militaire conflicten. 
 

Ratificatie en uitvoering van milieuverdragen 
 
Vooraleer  België  partij  kan  worden  van  een  milieuverdrag,  dient  men  eerst  na  gegaan 
wie bevoegd  is  voor de materies die door het  verdrag behandeld worden. Het  bepalen  van 
het karakter van een verdrag gebeurt door de Werkgroep Gemengde Verdragen in de schoot 
van  de  FOD  Buitenlandse  Zaken,  bij  voorkeur  reeds  in  de  fase  van  onderhandelingen.  
In  deze  werkgroep  zitten  vertegenwoordigers  van  de  Federale  overheid  als  van 
de gefedereerde  entiteiten.  Een  verdrag  kan  exclusief  federaal  zijn,  exclusief  regionaal, 
gemengd  (federaal/gewesten)  of  dubbel  gemengd  (federaal/gewesten/gemeenschappen) 
zijn.  Gemengde  verdragen  dienen  niet  alleen  de  goedkeuring  te  krijgen  van  het  Federale 
Parlement, maar ook van de bevoegde deelparlementen. 
 
Bereikte resultaten: verdragen die geratificeerd werden de laatste vier jaar 
 
1. Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972  inzake de voorkoming van verontreiniging 

van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en Bijlagen 1, 2, en 3, gedaan te 
Londen  op  7  november  1996.  Ondertekend  op  27  maart  1998.  in  Londen.  Gemengd 
Geratificeerd door België op 13 februari 2006; 

2. Protocol  van  1997  tot  wijziging  van  het  Internationaal  Verdrag  ter  voorkoming  van 
verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met 
de Bijlage 6, gedaan te Londen op 26 september 1997. Geratificeerd 27 februari 2006; 

3. Amendement (Beijing) aan het protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag 
afbreken  Ondertekend  op  3  december  1999.  Exclusief  federaal.  Ratificatie‐oorkonde 
neergelegd op 06 april 2006; 

4. Akkoord  inzake  de  bescherming  van  Afrikaans‐Euraziatische  trekvogels,  Den  Haag,  15 
augustus 1996.(AEWA) Ratifcatie‐oorkonde neergelegd april 2006; 

5. Verdrag  van  Helsinki  17  maart  1992  inzake  grensoverschrijdende  gevolgen  van 
industriële ongevallen. Ratificatie‐ooorkonde neergelegd op 06 april 2006; 

6. Verdrag  van  Stockholm  inzake  persistente  organische  verontreinigende  stoffen,  met 
bijlagen, ondertekend  in Stockholm op 22 mei 2001.Ratificatie‐oorkonde neergelegd op 
25 mei 2006; 

7. Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over  lange  afstand  inzake  persistente  organische  luchtverontreinigende  stoffen,  en 
Bijlagen,  gedaan  te  Aarhus  op  24  juni  1998.Ratificatie‐oorkonde  neergelegd  op  25 mei 
2006; 

8. Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over  lange  afstand,  ter  bestrijding  van  verzuring,  eutrofiëring  en  ozon  op  leefmilieu, 
gedaan  te  Göteborg  op  30  november  1999.  Ratifcatie‐oorkonde  neergelegd  op13 
september 2007; 

9. Internationaal  Verdrag  aangaande  plantgenetische  hulpbronnen  voor  voeding  en 
landbouw gedaan te Rome op 3 november 2001. Ratificatie op 02 oktober 2007; 

10. Protocol  van  het  Verdrag  van  1998  betreffende  toegang  tot  informatie,  inspraak  bij  de 
besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden, betreffende 
de  registers  inzake  de  uitstoot  en  overbrenging  van  verontreinigende  stoffen, 
ondertekend in Kiev op 21 mei 2003.Ratificatie‐oorkonde neergelegd op 12 maart 2009; 

11. Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende 
systemen  op  schepen,  en  met  de  Bijlagen,  gedaan  te  Londen  op  5  oktober  2001. 
Ratificatie‐instrument neergelegd 15 april 2009; 
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12. Internationaal  Verdrag  van  2001  inzake  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  voor  schade 
door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 
2001.Ratificatie‐instrument neergelegd op 11 augustus 2009; 

13. Wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (GGO’s), aangenomen te Almaty 
op 27 mei 2005.Ratificatie‐oorkonde neergelegd op 16 juni 2009; 

14. Verdrag  inzake de  verzameling,  afgifte  en  inname  van  afval  in  de Rijn‐  en  binnenvaart, 
gedaan  te  Straatsburg  op  9  september  1996.  Neerlegging  ratificatie‐instrument  22 
september 2009. 

 
Het implementeren van milieuverdragen 
 
In  vele  verdragen  wordt  voorzien  in  een  nationaal  contactpunt.  De  CCIM  bepaalt  wie  zal 
fungeren  als  nationaal  contactpunt  en  hoe  de  bepalingen  van  het  verdrag  in België  dienen 
omgezet te worden. 
 
Voor  vele  verdragen  dient  er  een  verplichte  bijdrage  betaald  te  worden.  In  het  kader  van 
het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 
tussen  de  Federale  Staat,  het  Vlaams  Gewest,  het  Waals  Gewest  en  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest  inzake  internationaal  milieubeleid  werd  besloten  dat  zowel 
het federale niveau als de gewesten tussenkomen in de betaling van verplichte bijdragen voor 
gemengd verklaarde multilaterale milieuverdragen. De betaling van deze bijdragen gebeurt 
via een orderrekening van de FOD Buitenlandse Zaken.  
 
 

Box 1: Verdragen onder Fin Protocol 
 
1° Protocol  van  Genève  van  1984  bij  het  Verdrag  van  1979  betreffende 

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand aangaande de langlopende 
financiering  van  het  programma  voor  samenwerking  inzake  de bewaking  en  evaluatie 
van  het  transport  van  luchtverontreinigende  stoffen  over  lange  afstand  in  Europa 
(EMEP); 

2° Overeenkomst van Ramsar van 1971 inzake watergebieden van internationale betekenis, 
in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels; 

3° Verdrag van Wenen van 1985 ter bescherming van de ozonlaag; 
4° Protocol van Montreal van 1987 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (1); 
5° Raamverdrag van de Verenigde Naties van 1992 inzake klimaatverandering; 
6° Verdrag  van  Bazel  van  1989  inzake  de  beheersing  van  de  grensoverschrijdende 

overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan; 
7° Verdrag  van  Parijs  van  1992  inzake  de  bescherming  van  het  marien  milieu  van 

de Noordoostelijke Atlantische Oceaan (OSPAR); 
8° Verdrag van Rio van 1992 inzake biologische diversiteit (3); 
9° Verdrag van Stockholm van 2001 van inzake Persistente Organische Polluenten (POP’s); 
10° Protocol van Cartagena van 2000 inzake bioveiligheid. 

 
Evaluatie van het beleid 
 
Het meten van de resultaten van milieudiplomatie is niet altijd eenvoudig en hangt af van wat 
men  beoogt.  In  sommige  gevallen  is  men  tevreden  als  men  er  in  slaagt  een  probleem  op 
de internationale agenda  te zetten,  in andere gevallen beperkt men zich  tot het uitwisselen 
van “best practices” voor het aanpakken van een probleem, soms gaat men voor een juridisch 
bindend mondiaal verdrag. 
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Een groot deel van de engagementen die landen rond milieu nemen hebben het statuut van 
“soft  law”:  politieke  verbintenissen  die  echter  juridisch  niet  afdwingbaar  zijn.  
Om te vermijden dat dergelijke verbintenissen volledig vrijblijvend zijn, zal België er tijdens 
onderhandelingen  steeds  naar  streven  dat  dergelijke  engagementen  tijdsgebonden  en 
meetbare  doelstellingen  omvatten  en  dat  er  middelen  worden  vrijgemaakt  om 
deze doelstellingen  te  bereiken  (“means  of  implementation”).  Bij  “measurable  time  bound 
targets”  is  het  belangrijk  indicatoren  te  voorzien  die  gebruikt  kunnen  worden  voor 
monitoring,  rapportering  en  verificatie  (MRV).  Een  voorbeeld  van  dergelijke  time  bound 
target  is  target  10  van  de  Millennium  Development  Goals  om  tegen  2015  het  aandeel 
te halveren  van  mensen  die  geen  toegang  hebben  tot  veilig  drinkwater  en  sanitaire 
voorzieningen. 
 
Het  beschikken  over  wetenschappelijke  gegevens  om  een  internationaal  milieubeleid  uit 
te stippelen en te evalueren is een belangrijk element voor goed internationaal milieubeheer. 
Het versterken van de wetenschappelijke basis van het internationaal milieubeleid en het uit 
bouwen  van  capaciteiten  op  dit  gebied  vormen  daarom  één  van  de  pijlers  om  tot 
een doeltreffender mondiaal milieubeleid te komen. 
 
Bij  het  beoordelen  van  de  resultaten  van  milieudiplomatie  dient  men  er  ook  van  bewust 
te zijn dat onderhandelingsprocessen traag evolueren en dat het dikwijls 10 jaar duurt voor 
men  er  in  slaagt  om  tot  een  verdrag  te  komen.  Wat  men  echter  tijdens  dergelijk 
onderhandelingsproces ziet is dat steeds meer landen reeds eenzijdig maatregelen nemen en 
dat ook het bedrijfsleven zich reeds voorbereid op normen die door een toekomstig verdrag 
zouden kunnen worden opgelegd. Onderhandelingen die jaren vast zaten, kunnen soms ook 
van  de  ene  dag  op  de  andere  in  een  stroomversnelling  komen  wanneer  in  een  aantal 
sleutellanden er een nieuwe politieke situatie ontstaat (bvb nieuwe regering). 
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17.2 Multilaterale aanpak: Buitenlandse Handel 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD Buitenlandse Zaken 
Agentschap voor Buitenlandse Handel 
Nationale Delcrederedienst 

 
De bevoegdheden voor handelspolitiek liggen vooral bij de EU Commissie die de EU lidstaten 
vertegenwoordigt  in  internationale  fora  en  handelsorganisaties  als  de  WTO.  Daarnaast 
beschikken  de  gewesten  over  een  aantal  bevoegdheden  op  het  gebied  van  buitenlandse 
handel o.m. op het vlak van exportbevordering. Dit neemt niet weg dat het  federale niveau 
een belangrijke rol kan spelen daar waar er raakvlakken zijn tussen buitenlandse handel en 
milieu. Dit is o.m. het geval voor de tenuitvoerlegging van een aantal milieuverdragen waarbij 
de douane een belangrijke rol kan spelen. 
 
In een aantal milieuverdragen is er een duidelijke band tussen milieu en buitenlandse handel. 
Dit  is  o.m.  het  geval  met  het  CITES  verdrag  inzake  de  handel  in  bedreigde  diersoorten, 
het Verdrag  van  Bazel  inzake  afvaltransfers,  het  Verdrag  Van  Rotterdam  (PIC)  inzake 
het voorafgaand  informeren  inzake  de  transfers  van  bepaalde  chemische  producten, 
het Cartagenaprotocol  inzake  bioveiligheid  (genetisch  gemanipuleerde  organismes),  … 
Met als doel de illegale handel in milieugevoelige producten tegen te gaan werd enkele jaren 
terug  het  “Green  customs  initiative”  in  het  leven  geroepen,  een  samenwerkingsverband 
tussen een aantal milieuverdragen, Interpol en de Wereld Douane Unie. 
 
Andere  dossiers  waar  milieu‐  en  handelsaspecten  samenkomen  zijn  o.m.  het  EU  FLEGT 
(Forest Law Enforcement and Trade) initiatief tegen de illegale houtkap of het EU‐debat rond 
criteria voor biofuels. Binnen het klimaatsdossier is er een discussie over “carbon leakage” of 
de  vrees  van  de  ontwikkelde  landen  dat  maatregelen  om  de  uitstoot  broeikasgassen 
te beperken kunnen leiden dat de delocalisatie van energie‐intensieve bedrijven naar landen 
waar er minder verplichtingen gelden. Een andere discussie in deze context is de bijdrage die 
het  afschaffen  van  milieuonvriendelijke  subsidies  op  fossiele  brandstoffen  kan  leveren  tot 
het verminderen  van  de  uitstoot  van  broeikasgassen  of  omgekeerd  de  toelaatbaarheid  van 
subsidies  voor  landbouw  die  de  biodiversiteit  respecteert  of  die  het  dierenwelzijn  of 
duurzame visserij ten goede komen. Een laatste dossier is dat van certificering en labels en in 
hoe  ver  men  bij  openbare  aanbestedingen  voorrang  aan  een  bepaald  label  (bvb  FSC  voor 
hout) mag geven. 
 
Buitenlandse  handel  en  milieu  gaat  niet  alleen  over  handel  in  materiële  goederen.  
In  de  klimaatsdiscussies  speelt  overdracht  van  technologie  en  belangrijke  rol.  
Binnen het biodiversiteitsverdrag is er de discussie over access and benefit sharing waarbij 
het o.m. gaat over het commercialiseren van de traditionele kennis over de geneeskrachtige 
eigenschappen  van  planten  en  waarbij  de  ontwikkelinglanden  hun  rechtmatig  deel  in 
de opbrengsten hiervan opeisen. 
 
Een  deel  van  hoger  vermelde  problemen worden  opgenomen  in  een werkgroep  handel  en 
milieu  binnen  de  Wereldhandelsorganisatie  (WTO)  die  gevolgd  wordt  door  de  Belgische 
Vertegenwoordiging  bij  de  VN  te  Genève.  In  het  kader  van  de  onderhandelingen  die 
betrekking  hebben  tot  de  Doha  Development  Agenda  (DDA)  van  de  WTO,  heeft 
de onderhandelingsgroep  Handel  en  Milieu  een  mandaat  om  o.a.  de  handel  in  milieu 
goederen  en  diensten  te  liberaliseren.  De  inspanningen  om  tot  een  resultaat  te  komen 
worden  voortgezet  maar  hangen  af  van  ontwikkelingen  in  andere  sectoren  van  de  DDA 
(waaronder  landbouw en  industriële producten). België  en alle  andere  lidstaten van de EU 
hebben zich steeds ingespannen om deze liberalisering te promoten. 
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België  is  een  actief  pleitbezorger  van  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  waarvan 
respect  voor  het  milieu  één  van  de  pijlers  is.  Bij  het  behandelen  van  de  dossiers  voor 
exportverzekering door de Delcrederedienst is de impact op het milieu één van de criteria die 
in  de  evaluatie  wordt  opgenomen  (zie  kader).  In  de  bilaterale  investeringsverdragen  die 
België  met  derde  landen  afsluit  wordt  een  milieuclausule  opgenomen.  België  steunt 
stakeholder  initiatieven  rond  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  zoals  Global 
Compact of de OESO‐gedragscode voor multinationale ondernemingen. 
 
De know‐how die het Belgische bedrijfsleven op het gebied van milieutechnologie ontwikkeld 
heeft vormt ook een troef op de exportmarkten. Bij de Belgische economische missies wordt 
de  Belgische  eco‐business  (alternatieve  energie,  transport,  bouw,  enz)  naar  voor  gebracht.  
Dit was o.a. het geval in Canada (2008) en in Egypte (2008). 
 
Transport  speelt  een  belangrijke  rol  in  de  buitenlandse  handel.  De  milieu‐impact  van 
transport  beperkt  zich  niet  tot  de  broeikasgassen  of  de  luchtverontreiniging  die  hierbij 
vrijkomt. Via ballastwater van  schepen of  in  containers kunnen  voortwoekerende vreemde 
soorten meekomen die de biodiversiteit van een land kunnen bedreigen. Het toevoegen van 
biociden  aan  ballastwater  of  het  vergassen  van  containers  met  methylbromide  dat 
de ozonlaag  aantast  vormen  oplossingen  hiervoor  die  niet  kaderen  in  een  coherent 
milieubeleid.  De  oproep  om  teneinde  het  klimaat  te  sparen  zoveel  mogelijk  regionale 
producten te gebruiken, roept weerstand op van vele landen die vrezen markten te verliezen. 
In  sommige  gevallen  is  de  impact  van  een  product  dat  van  ver  komt  ook  niet  automatisch 
groter dan dat van lokaal geproduceerde producten. Zo is de impact op het klimaat van bonen 
of bloemen die uit Kenya ingevoerd worden niet groter als deze die hier gekweekt worden in 
een met fuel gestookte serre. 
 
 

Box 2: Milieubeoordeling van projecten bij de Nationale Delcrederedienst 
 

De Nationale Delcrederedienst (ONDD)  is de Belgische openbare kredietverzekeraar. ONDD 
verzekert  bedrijven  en  banken  tegen  politieke  en  commerciële  risico’s  van  internationale 
handelstransactie. Vooraleer aan projecten een exportverzekering wordt toegekend, worden 
de  projecten  worden  gescreend  op  de  milieuvoorwaarden  van  de  OESO  (de  zogenaamde 
“common  approaches”).  Het  project  in  kwestie  wordt  opgedeeld  in  een  van  volgende  drie 
categorieën:  A.  aanzienlijke  schadelijke  milieu‐impact;  B.  potentiële  schadelijke  impact;  C. 
geen  schadelijke  impact.  Indien  een  project  in  categorie  A  belandt,  moet  er  een  externe 
Environmental Impact Analysis (EIA) gedaan worden die binnen ONDD wordt gecontroleerd 
op haar kwaliteit. Dit kan  leiden  tot  een afwijzing van het project op milieugronden of  een 
aanvaarding van het project (vaak nadat de exporteur aanpassingen heeft uitgewerkt). Indien 
een project in categorie B belandt, is een EIA nuttig, maar niet verplicht. Binnen ONDD wordt 
ook  hier  de  afweging  gemaakt  of  de  milieu‐impact  reëel  en  aanvaardbaar  is.  Een  officiële 
afwijzing  van  projecten met  een  verhoogde  kans  op  een blijvende,  negatieve milieu‐impact 
komt niet zo vaak voor, omdat deze projecten enerzijds worden afgewezen nog voor er een 
beslissing  tot  exportdekking  wordt  genomen;  of  omdat  deze  projecten  anderzijds  in  een 
vroeg stadium grondig worden aangepast zodat de negatieve  impact van het project wordt 
afgewend. 

 




