Beleidssamenvatting en overzicht
Biodiversiteit heeft heel wat facetten waarvan het belang nog steeds niet voldoende in acht
wordt genomen. Biodiversiteit verstrekt ons voedsel en tal van geneesmiddelen en andere
producten voor levensonderhoud. Biodiversiteit ondersteunt menselijk welzijn; ze verstrekt
ecologische diensten die essentieel zijn voor bv. de cycli van de voedingsstoffen, de
vruchtbaarheid van de bodem, de bestuiving van fruitbomen, maar ook voor zuiver water en
zuivere lucht. Daarnaast staat biodiversiteit ook garant voor een uitgebreid gamma
ontspanningsmogelijkheden en is het een onuitputtelijke bron van kennis, opleiding,
inspiratie en culturele identiteit. Het behoud van de biodiversiteit is een gemeenschappelijke
zorg voor de gehele mensheid.
In België zijn milieuzaken, inclusief natuurbehoud, vooral een regionale bevoegdheid. Het
federale niveau is bevoegd voor milieuzaken in de zeewateren die onder Belgische
rechtsbevoegdheid vallen, in de militaire domeinen en de spoorwegbermen. Het beschikt over
specifieke milieubevoegdheden (CITES, handel in uitheemse soorten, productnormen), over
andere bevoegdheden die te maken hebben met het milieu en met biodiversiteit
(ontwikkelingssamenwerking, financiering, economie) en over drukkingsmiddelen
(overheidsopdrachten, belastingen, …).
De Strategie is het Belgische antwoord op de formele verplichting onder het VBD en houdt
tevens rekening met bestaande strategieën, plannen en documenten op (pan-)Europees
niveau. Ze biedt een structuur voor de beleidsvorming en voor de verdere ontwikkeling van
acties. Ze omvat de bestaande regionale en federale raamdocumenten en actieplannen en
ondersteunt hun integratie en afstemming. Ze streeft ernaar strategische politieke oriëntaties
te definiëren teneinde de betrokkenen op het vlak van biodiversiteit in België toe te laten om
samen te werken en zo op nationaal en internationaal vlak een bijdrage te leveren tot de
realisatie van de Europese doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe
te roepen tegen 2020. Dit zal worden gerealiseerd door een efficiëntere en meer coherente
implementatie van de drie doelstellingen van het Verdrag inzake de biologische diversiteit te
garanderen
en
tegelijkertijd
rekening
te
houden
met
de
andere
biodiversiteitsovereenkomsten waar dit relevant is. De Strategie besteedt specifiek aandacht
aan het creëren van een grotere coherentie, aan het opvullen van de bestaande hiaten wat
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de Belgische instrumenten betreft en aan een betere integratie van biodiversiteit op
nationaal en internationaal niveau.
De Strategie heeft een visie en een algemene doelstelling die in overeenstemming zijn met
het VBD Strategisch Plan en met de EU-Biodiversiteitsstrategie 2020:
Visie: “Tegen 2050 worden onze biodiversiteit en de erdoor geleverde ecosysteemdiensten ons natuurlijk kapitaal - gewaardeerd, behouden en naar behoren hersteld omwille van de
intrinsieke waarde van de biodiversiteit en de essentiële bijdrage ervan aan het menselijk
welzijn en de economische welvaart, en zodanig dat catastrofale veranderingen ten gevolge
van het biodiversiteitsverlies worden voorkomen”.
Algemene doelstelling: “Zowel nationaal als internationaal bijdragen tot de verwezenlijking
van de 2020-doelstelling inzake de stopzetting van het verlies aan biodiversiteit en de
achteruitgang van ecosysteemdiensten (en herstel ervan voor zover mogelijk), evenals
versterking van onze bijdrage aan het tegengaan van het mondiale verlies aan biodiversiteit”.
De Strategie definieert een gamma van 15 prioritaire doelstellingen (doelstelling 14 is nieuw)
en 85 operationele doelstellingen (waarvan acht nieuwe), die de bevoegde regionale en
federale overheden moeten helpen bij de ontwikkeling van acties. Ingevolge de aanbeveling
tot actualisering van de NBS kreeg de inhoud van het hoofdstuk over de uitvoering en de
opvolging van de NBS een volledig nieuwe vorm; andere delen werden verder enigszins
aangepast zodat de verbintenissen tot verwezenlijking van de VBD Aichi doelstellingen en de
tegen 2020 uit te voeren EU-Biodiversiteitsstrategie volledig worden weergegeven (zie bijlage
4 - Samenhang van de Aichi Doelen met de EU-strategie voor biodiversiteit 2020 en de
bijgewerkte NBS).
De tekst van de NBS geeft voor iedere doelstelling duidelijk de link naar het VBD, het
relevante Aichi Doel, de thematische werkprogramma's, richtlijnen, enz. goedgekeurd onder
het Verdrag en de relevante EU-verbintenis. De nadruk blijft hoe dan ook liggen op de
sectorale integratie van biodiversiteit.
Waar nodig zullen de federale, regionale en andere relevante actoren gecoördineerd de
noodzakelijke aanvullende maatregelen treffen. In het vierde nationaal rapport voor het VBD
(2009) en de tussentijdse stand van zaken (2012) verschenen voorbeelden van
verwezenlijkingen van de NBS (2012).
De geactualiseerde Strategie wordt gedefinieerd voor een periode van acht jaar (2013-2020).
In de Strategie zelf worden geen concrete acties of indicatoren gedefinieerd, deze zullen
worden ontwikkeld en goedgekeurd in een latere fase tijdens de implementatieprocedure, in
overleg met alle actoren inzake biodiversiteit in België. De rapportering over de geboekte
vooruitgang en over de obstakels bij de implementatie van de NBS gebeurt conform de
nationale rapportering voor het VBD (2014, 2019). De informatie over de implementatie van
de NBS verschijnt ook op de website van het Belgische Uitwisselingsweb ( BCHM ).
Veel verschillende actoren spelen een actieve rol bij de implementatie van de Strategie:
FOD’s en besturen, advies- en overlegorganen, onderzoeksinstellingen, NGO's,
informatiecentra, individuen en buurtgroepen, … Er zullen gelijktijdig meerdere acties
moeten worden uitgevoerd in verschillende sectoren en – na bijkomend overleg en coördinatie
– op verschillende administratieve niveaus.
Contactpersoon voor de Nationaal Biodiversiteitsstrategie
Marianne Schlesser
VBD Nationaal Knooppunt
Operationeel Directoraat Natuurlijk Milieu - OD Natuurlijk Milieu
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel
Tel. 02 627 45 25; Fax 02 627 41 95
E-mail cbd-nfp<at>naturalsciences.be
2

Biodiversiteit 2020 – Actualisering van de Belgische Nationale Strategie
Inhoud
Deel I: Inleiding
Deel II: Het Belgische politieke kader
Deel III: Leidende beginselen, concepten en benaderingen
Deel IV: De geactualiseerde Strategie tot 2020

IV.1 – Onze ambitie
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Visie met horizon 2050
Tegen 2050 worden onze biodiversiteit en de erdoor geleverde
ecosysteemdiensten - ons natuurlijk kapitaal - gewaardeerd, behouden
en naar behoren hersteld omwille van de intrinsieke waarde van de
biodiversiteit en de essentiële bijdrage ervan aan het menselijk
welzijn en de economische welvaart, en zodanig dat catastrofale
veranderingen ten gevolge van het biodiversiteitsverlies worden
voorkomen
Algemene doelstelling van de Strategie tot 2020
De algemene doelstelling van de strategie is om zowel nationaal als
internationaal bij te dragen tot de verwezenlijking van de 2020doelstelling inzake de stopzetting van het verlies aan biodiversiteit en
de achteruitgang van de ecosysteemdiensten. Verder moeten we voor
zover mogelijk bijdragen tot het herstel ervan en onze inspanningen
om het mondiale verlies van biodiversiteit tegen te gaan opvoeren

IV.2 – Strategische en operationele doelstellingen

Doelstelling 1: De belangrijkste componenten van biodiversiteit in
België identificeren en opvolgen
1.1 Een gemeenschappelijke Belgische werkwijze definiëren voor de
identificatie en opvolging van prioritaire componenten van
biodiversiteit conform de EU-richtlijnen
1.2 Prioritaire soorten, habitats, genetische en functionele
componenten van biodiversiteit identificeren en opvolgen
Doelstelling 2: De effecten van bedreigende processen en
activiteiten en hun oorzaken onderzoeken en opvolgen
2.1 De gevolgen en oorzaken onderzoeken en opvolgen van activiteiten
en processen, waaronder nieuwe en opkomende risico's, die
componenten van biodiversiteit in België bedreigen
2.2 De gevolgen van klimaatveranderingen op de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten onderzoeken en opvolgen
2.3 De mogelijke impact op biodiversiteit van de interne handel (legaal
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en illegaal) van levende dieren en planten op Belgisch niveau
onderzoeken en eventueel indien nodig relevante regelgeving, met
inbegrip van marktregulering, aanpassen
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Doelstelling 3: Biodiversiteit en ecosysteemdiensten in België op
peil houden of herstellen tot een gunstige behoudsstatus
3.1 Ten minste 17% van de land- en binnenwatergebieden, vooral die
van bijzonder belang voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, wordt
bewaard door de ontwikkeling van effectieve en op billijke wijze
beheerde, ecologisch representatieve en goed verbonden systemen van
beschermde gebieden en door andere effectieve gebiedsgerichte
instandhoudingsmaatregelen, en wordt geïntegreerd in ruimere
landschappen
3.2 Ten minste 10% van de kust- en zeegebieden, vooral die van
bijzonder belang voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, wordt
bewaard door de ontwikkeling van effectieve en op billijke wijze
beheerde, ecologisch representatieve en goed verbonden systemen van
beschermde gebieden en van andere effectieve gebiedsgerichte
instandhoudingsmaatregelen, en wordt geïntegreerd in ruimere
zeegebieden
3.3 Ecosystemen, hun veerkracht en hun diensten worden onderhouden
en uitgebreid door het verwezenlijken van, onder meer, een groene
infrastructuur en het herstellen van ten minste 15% van de aangetaste
ecosystemen
3.4 Actieplannen ontwikkelen en implementeren om het behoud of het
herstel van onze meest bedreigde soorten tot een gunstig niveau te
waarborgen
3.5 Een geïntegreerde strategie goedkeuren voor het ex situ behoud
van biodiversiteit samen met maatregelen voor de implementatie
ervan
3.6 Maatregelen nemen om de impact van de geïdentificeerde
processen en activiteiten die biodiversiteit en ecosysteemdiensten
bedreigen tot een minimum te beperken
3.7 Invasieve uitheemse soorten en hun introductiewegen zijn
geïdentificeerd en prioritair behandeld, prioritaire soorten worden
gecontroleerd of uitgeroeid, en maatregelen zijn voorhanden om
introductiewegen te beheren ter voorkoming van introducties en
vestiging van zulke soorten
3.8 Definiëren van het kader en de voorwaarden om te waarborgen
dat er geen netto verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten
optreedt
Doelstelling 4: Het duurzaam gebruik van de componenten van
biodiversiteit verzekeren en promoten
4a) Algemeen
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4a.1 Goede praktijken voor het duurzaam gebruik van biodiversiteit
identificeren en promoten
4b) Duurzame producten, consumptie en productiebeleid
4b.1 De risico's voor de biodiversiteit door productie, consumptie,
producten en diensten voorkomen of tot een minimum beperken
4b.2 Biodiversiteitscriteria opnemen in het beleid inzake
overheidsopdrachten om het verlies van biodiversiteit te voorkomen
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4c) Landbouw
4c.1 Maatregelen die gunstig zijn voor de biodiversiteit, in het kader
van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
aanmoedigen
4c.2 De rol van landbouwers als actoren van biodiversiteit versterken
en aanmoedigen
4c.3 Landbouwdiversificatie bevorderen
4c.4 De integratie van biodiversiteit in plattelandsontwikkeling
promoten
4c.5 Duurzaam gebruik van genetische rijkdommen voor voeding en
landbouw promoten
4c.6 De impact van pesticiden op de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten verminderen
4c.7 Voorkomen dat gekweekte GGO's leiden tot verlies, verdringing of
genetische introgressie in lokale landbouwvariëteiten en verwante
wilde flora en voorkomen dat ze de omringende natuurlijke
biodiversiteit negatief beïnvloeden
4c.8 Garanderen dat de productie van planten, waaronder nietinheemse planten, voor hernieuwbare energie geen negatieve invloed
heeft op de biodiversiteit
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4d) Visserij in de mariene en de binnenwateren
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4d.1 De uitvoering van goede vispraktijken in de Noordzee promoten,
om vissoorten en hun habitats te beschermen inclusief de
implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
4d.2 Garanderen dat recreatie- en sportvisserij in de binnenwateren en
op zee afgestemd zijn op ecologische beheersdoelen om nadelige
gevolgen voor de biodiversiteit te voorkomen
4d.3 Voorkomen dat genetisch gewijzigde vissen de biodiversiteit en
populaties in zee- en zoet water bedreigen
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4e) Verstandig gebruik van waterrijke gebieden
4e.1 De richtlijnen van de Ramsarconventie met betrekking tot het
verstandig gebruik van waterrijke gebieden toepassen voor zover ze
relevant zijn
4f) Bosbouw
4f.1 Het behoud van de biodiversiteit in bossen promoten via
onafhankelijke geloofwaardige certificatiesystemen voor bossen die
garanties leveren voor duurzaam bosbeheer
4f.2 Natuurgerichte bosbouw promoten die garanties geeft voor
duurzaam bosbeheer, inclusief bosbehoud
4f.3 Bescherming van de genetische diversiteit van bossen
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4f.4 Voorkomen dat genetisch gewijzigde bomen een negatieve impact
hebben op de biodiversiteit in bossen en in het algemeen
4g) Jacht
4g.1 Geïntegreerd beheer van jachtterreinen promoten in
samenwerking met landbouwers, bosbeheerders en milieu-ngo’s en
met toepassing van goede jachtpraktijken
4g.2 De betrokkenheid van jagers als biodiversiteitsactoren promoten
4g.3 Stabiliteit binnen de jachtsector bevorderen
4h) Toerisme en vrijetijdsbesteding
4h.1 VBD-instrumenten toepassen voor het opvolgen en controleren
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van de impact van het toerisme op biodiversiteit, in het bijzonder in
beschermde gebieden
Doelstelling 5: De integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle
relevante sectorale beleidslijnen verbeteren
5.1 De betrokkenheid van belanghebbenden promoten en ondersteunen
onder meer via partnerschappen op alle niveaus van besluitvorming
inzake biodiversiteit
5.2 De betrokkenheid van de privésector in de bescherming van
biodiversiteit als een integraal onderdeel van bedrijfsplanning en activiteiten stimuleren
5.3 Garanderen dat met deze Strategie rekening wordt gehouden bij
besluitvorming en beleidsdiscussies en stimuleren van de ontwikkeling
en het gebruik van richtlijnen voor de integratie van biodiversiteit in
het beleid van alle relevante sectoren
5.4 In de strategische planning de negatieve en positieve effecten
identificeren van de diverse sectorale beleidslijnen (ruimtelijke
ordening, transport, energie) op de prioritaire elementen van
biodiversiteit en maatregelen nemen om deze effecten of te corrigeren
of te versterken
5.5 Elimineren, afbouwen of hervormen van stimulansen, met inbegrip
van subsidies, die schadelijk zijn voor de biodiversiteit om negatieve
effecten op de biodiversiteit te minimaliseren en de ontwikkeling en
toepassing aanmoedigen van stimulerende maatregelen ten gunste van
het behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit, waaronder
economische, fiscale en financiële instrumenten
5.6 Rekening houden met biodiversiteitsaspecten bij het nationale
beleid inzake exportkredieten
5.7 Rekening houden met de potentiële impact op biodiversiteit, en in
het bijzonder met invasieve soorten, bij het nemen van beslissingen
betreffende import en export
5.8 De voordelen voor de gezondheid voortvloeiend uit de
biodiversiteit en ecosysteemdiensten maximaliseren en de
samenwerking tussen de betrokken organisaties/overheidsdiensten
uitbreiden
5.9 De implementatie van CITES aanmoedigen met als doel het behoud
en het duurzaam gebruik van biodiversiteit te ondersteunen
5.10 De sociale functie van biodiversiteit in stand houden en
versterken
5.11 Integratie van biodiversiteitswaarden in nationaal (federaal en
regionaal) beleid, in programma's, planningsprocessen en
rapportagesystemen, en indien nodig een aanpak ontwikkelen om deze
biodiversiteitswaarden op te nemen in de nationale boekhouding
Doelstelling 6: Bevorderen en bijdragen tot een eerlijke toegang tot
en een billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het
gebruik van genetische rijkdommen - ABS
6.1 Tegen 2014, bewustmaken van het concept van ABS in het kader
van het VBD en het Nagoya Protocol en informatie over ABS op ruime
schaal verspreiden
6.2 Tegen 2014, ratificeren en implementeren van het Nagoya Protocol
inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke
verdeling van de voordelen die eruit voortvloeien
6.3 Tegen 2020, beschikken over mechanismen om de nationale en
mondiale samenwerking inzake de ABS-problematiek te versterken
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6.4 Tegen 2020, operationele mechanismen creëren om de kennis,
innovaties en praktijken te beschermen van inheemse en lokale
gemeenschappen met traditionele levensstijl die relevant zijn voor het
behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit
6.5 Tegen 2015, beschikken over een functioneel ABS Uitwisselingsweb
(Clearing House)
Doelstelling 7: Wetenschappelijke kennis over biodiversiteit en
ecosysteemdiensten verbeteren en communiceren
7.1 Compileren en synthetiseren van bestaande gegevens en informatie
en deze kennis verspreiden naar een breder publiek toe
7.2 Promoten en aanmoedigen van onderzoek dat bijdraagt tot de
kennis van en het inzicht in de Belgische biodiversiteit, de
ecosysteemdiensten en hun waarden
7.3 Ontwikkelen van adequate opvolgingsmethoden en
biodiversiteitsindicatoren
7.4 De toestand van ecosystemen en hun diensten beoordelen en in
kaart brengen en de waarde van dergelijke diensten inschatten
7.5 Het integratieniveau van de biodiversiteit in sectorale beleidslijnen
en hun impact op de biodiversiteit evalueren
7.6 Onze kennis van de socio-economische voordelen van de
biodiversiteit en ecosysteemdiensten verbeteren
7.7 De interface Wetenschap-Beleid inzake biodiversiteit verbeteren
en de participatie van actoren promoten
7.8 Bevorderen van onderzoek naar de gevolgen van GGO’s en
producten van synthetische biologie op de biodiversiteit en op
verwante sociaaleconomische aspecten, en van methoden om die te
evalueren
Doelstelling 8: De gemeenschap erbij betrekken via communicatie,
onderwijs, bewustmaking en opleiding
8.1 IJveren voor de opname van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en
de ecosysteembenadering in educatieve programma’s
8.2 Begrip kweken voor het belang van biodiversiteit en de kennis van
de Belgische biodiversiteit en ecosysteemdiensten verbeteren
8.3 Sensibiliseren van en thematische opleidingen verstrekken aan de
sectoren die direct of indirect een impact hebben op biodiversiteit,
inclusief de privésector, in een taal die is afgestemd op de specifieke
aard van de doelgroep
Doelstelling 9: Het regelgevingskader rond biodiversiteit versterken
en de implementatie, naleving en handhaving van de wetgeving
inzake biodiversiteit verzekeren
9.1 Ervoor zorgen dat de Nationale Strategie wordt gedragen door
doeltreffende wetgeving en de uitvoering ervan verbeteren
9.2 Zorgen voor de volledige uitvoering en verbeteren van de
handhaving van biodiversiteit gerelateerde wetgeving, met inbegrip
van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, onder meer via
opleidingsprogramma’s voor de bevoegde autoriteiten, in het bijzonder
rechters, openbare aanklagers, inspecteurs en douaneambtenaren
9.3 Zorgen voor volledige naleving en handhaving van de
milieuaansprakelijkheidsregeling (i.e. Richtlijn 2004/35 EG betreffende
milieuaansprakelijkheid) met betrekking tot strafbare feiten ten
aanzien van biodiversiteit
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Doelstelling 10: Zorgen voor een coherente uitvoering van/en
tussen biodiversiteit gerelateerde verbintenissen en
overeenkomsten
10.1 Zorgen voor een coherente uitvoering van
biodiversiteitgerelateerde overeenkomsten waarvan België een Partij
is
10.2 Overlappingen, duplicaties of tegenstrijdigheden in de uitvoering
van de diverse verdragen inzake biodiversiteit verminderen
10.3 Alle samenwerkingsprojecten inzake klimaatverandering,
biodiversiteit en woestijnvorming, gefinancierd door België moeten
worden geëvalueerd om te garanderen dat ze wederzijds de
doelstellingen van de drie Rio-verdragen ondersteunen
Doelstelling 11: Een voortgezette en effectieve internationale
samenwerking garanderen voor het beschermen van de
biodiversiteit
11.1 Een volledig beeld krijgen van alle samenwerkings- en
interregionale projecten die België ondersteunt
11.2 Alle programma's en projecten gefinancierd in de partnerlanden
hebben een voorafgaande milieu-evaluatieprocedure, die naargelang
het geval varieert van een milieuscreening tot een volledige
milieueffectrapportage* of een strategische milieueffectbeoordeling
11.3 De Belgische expertise optimaal gebruiken om de implementatie
van het VBD in ontwikkelingslanden te ondersteunen
11.4 De integratie van biodiversiteit en bioveiligheid in de
ontwikkelingsplannen van partnerlanden bevorderen

EU T6
Act. 19

11.5 De internationale coördinatie en effectieve uitwisseling van
informatie tussen centra voor ex situ behoud (dierentuinen, botanische
tuinen) versterken
11.6 Bijdragen tot het creëren van een gunstig klimaat voor de
biodiversiteit in de partnerlanden, gebaseerd op nationale prioriteiten,
met name ter ondersteuning van de ontwikkeling van nationale
programma's inzake beschermde gebieden, nationale bosprogramma's,
geïntegreerde kust- en mariene programma's, of andere gelijkwaardige
instrumenten, evenals hun integratie in de relevante
beleidsinstrumenten
Doelstelling 12: De internationale agenda binnen de verdragen met
betrekking tot biodiversiteit beïnvloeden
12.1 De bijdrage van België tot de bescherming van de wereldwijde
biodiversiteit verhogen
12.2 Een toonaangevende rol in diverse internationale en EU-fora
blijven spelen om de coherentie te versterken en te garanderen,
binnen het kader van het VBD Strategisch Plan 2011-2020 en de Aichi
Doelstellingen, tussen de verdragen met betrekking tot biodiversiteit
12.3 De synergieën tussen het VBD en de instanties van het Antarctisch
Verdrag (Antarctic Treaty System) en UNCLOS verhogen
Doelstelling 13: De Belgische inspanningen opdrijven om
biodiversiteitsvraagstukken op te nemen in relevante internationale
organisaties en programma's
13.1 De bezorgdheid voor biodiversiteit integreren in alle
internationale organisaties en programma's die voor biodiversiteit
relevant zijn
13.2 Ondersteunen van de inspanningen van ontwikkelingslanden ter
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VBD T7

EU T6

bestrijding van illegale houtkap en de daarmee samenhangende
illegale handel, alsmede van hun inspanningen voor de reductie van
emissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie en van de rol van
bosbehoud en duurzaam bosbeheer en van de uitbreiding van de
koolstofvoorraden in de bossen in ontwikkelingslanden (REDD +)
Doelstelling 14: De betrokkenheid van steden, provincies en andere
lokale overheden bij de uitvoering van de NBS 2020 bevorderen
14.1 Lokale overheden aanmoedigen om lokale
biodiversiteitsstrategieën en aanverwante actieplannen te ontwikkelen
en uit te voeren
Doelstelling 15: De beschikbaarheid van adequate middelen voor
biodiversiteit garanderen
15.1 Uiterlijk tegen 2020 moet het inzetten van financiële middelen
voor biodiversiteit, van allerlei herkomst (met inbegrip van eventuele
innovatieve financiële mechanismen), aanzienlijk verhogen, in
vergelijking met de gemiddelde jaarlijkse financiering voor de
biodiversiteit in de periode 2006-2010
15.2 Bestaande financiële instrumenten van de EU ten volle benutten
om biodiversiteit te promoten

VBD SP +
Besl.
X/22

EU T1
Act. 2 ;
EU T6
Act. 18 ;
EU T1
Act. 2
+ EU T6
Act 18

15.3 Tegen 2015 bijdragen tot de verdubbeling van de totale
biodiversiteit gerelateerde financiële middelen voor
ontwikkelingslanden en dit niveau tot ten minste 2020 handhaven,
onder meer via land-gestuurde prioritering van biodiversiteit binnen
ontwikkelingsplannen in de begunstigde landen, met als voorlopige
uitgangswaarde de gemiddelde jaarlijkse financiering van biodiversiteit
aan ontwikkelingslanden voor de jaren 2006-2010
15.4 Tegen 2020, ontwikkelingslanden ondersteunen waar nodig ter
verbetering van de institutionele, nationale, administratieve en
bestuurlijke capaciteiten, teneinde de doeltreffendheid en
duurzaamheid van internationale en nationale financiële stromen voor
biodiversiteit te verhogen

VBD T20
+ VBD
besluit
XI/4
VBD T2,
T3,T20

VBD T20
+ VBD
Besluit
XI/4
VBD T20
+ VBD
Besluit
XI/4

Deel V: Implementatie en opvolging van de Strategie
V.1 – Bestuur
V.2 - Monitoring en ondersteunende mechanismen
• SM1. Tegen 2015, indicatoren goedkeuren, toepassen en
publiceren voor het meten van de vooruitgang van de
strategische doelstellingen van de NBS
• SM2. Tegen 2015, het EU-rapporteringstool voor de NBS op de
CHM website uitvoeren
• SM3. Tegen 2015, beschikken over een functioneel
Uitwisselingsweb (CHM) voor het Verdrag en zijn protocollen,
inclusief een netwerk van gebruikers
• SM4. Tegen 2015, zijn functionele CHM’s voor de uitvoering en
overdracht van technologieën beschikbaar voor het VBD en de
bijhorende protocollen (BCH, ABS-CH)
V.3 – Duur, rapportage, evaluatie en toetsing
Lijst van afkortingen
Glossarium
Referenties
Bijlage 1: Biodiversiteitsactoren in België
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SEBI 2020
EU CHM
rapporta
ge tool

Indicatiev
e lijst van
indicatore
n voor het
VBD SP
2011-2020
(decembe
r XI / 3)

Bijlage 2: Belangrijkste internationale overeenkomsten en
instrumenten met rechtstreekse relevantie voor de
biodiversiteit
Bijlage 3: Belangrijkste internationale organisaties die een impact
hebben op de biodiversiteit
Bijlage 4: Samenhang tussen de Aichi Doelstellingen, de
Biodiversiteitsstrategie 2020 van de EU en de Actualisering
van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie
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De geactualiseerde Strategie in een notendop
Overzicht van de 2020 Biodiversiteitsstrategie (Actualisering 2013)

Visie voor 2050
Tegen 2050 worden onze biodiversiteit en de erdoor geleverde ecosysteemdiensten - ons
natuurlijk kapitaal - gewaardeerd, behouden en naar behoren hersteld omwille van de
intrinsieke waarde van de biodiversiteit en de essentiële bijdrage ervan aan het
menselijk welzijn en de economische welvaart, en zodanig dat catastrofale
veranderingen ten gevolge van het biodiversiteitsverlies worden voorkomen

Algemene doelstelling van de Strategie:
Biodiversiteitsverlies een halt toeroepen - herstellen en waarderen van
ecosysteemdiensten – globale bijdrage

15 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
85 voorgestelde maatregelen en 10 leidende beginselen voor implementatie
1.
Inventarisatie,
Toezicht

2.
Bedreigende
processen

3.
Beheer,
Herstel

A
6.

7.

ABS Nagoya

Wetenschappelijke kennis

Protocol

D

E

NIEUWE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

11.
Internationale
samenwerking

A)
B)
C)

D)
E)
F)
G)
H)

12.
Globale
biodiversitei
tsagenda

B
8.
Onderwijs,
Opleiding,
Bewustmaking

13.
Globale
kwesties

4.
Duurzaam
gebruik van
rijkdommen
9.
Regelgevings
-kader

F

5.
Sectorale
integratie

C
10.
Samenhangende
implementatie

14.
Lokale
overheden

15.
Inzetten van
middelen

G

H

Het aanpakken van nieuwe en opkomende risico's en van de impact van interne handel
in levende soorten;
De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten via
beschermde gebieden - groene infrastructuur - geen nettoverlies. Identificeren van
introductiewegen van IAS;
Geleidelijke afschaffing van perverse stimulansen en gebruik van richtlijnen voor de
integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, ook in
ontwikkelingsstrategieën, planningsprocessen en rapporteringssystemen. Ontwikkelen
van een aanpak om deze waarden op te nemen in de nationale boekhouding;
Implementeren van het Nagoya Protocol;
In kaart brengen van de ecosysteemdiensten in België en evalueren van hun waarden;
Toezien op de implementatie en handhaving van de biodiversiteitswetgeving;
Betrekken van provincies, steden en andere lokale overheden;
Meer middelen (onder meer via vernieuwende mechanismen) inzetten en verbeteren
van de capaciteiten

Bestuur
Monitoring en ondersteuningsmechanismen
Duur, rapportage, evaluatie en toetsing
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