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Monseigneur, 
Exce l lenti e, 
Mijnheer de Minister, 
Darnes en Heren, 
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Vooreerst zou ik de organisatoren willen danken voor hun uitnod iging en voor de ge legen heid om deze leerrijke 
dag af te sluiten. Dit colloquium is, si nds de Confe rentie van Ri o in 1992, het eerste van deze ornvang dat in België 
wordt georgani seerd rond het therna biodiversiteit. HetVerdrag inzake biologische diversiteit is in België het rninst 
gekende van de verdragen die werden ondertekend tijdens de Confe rent ie van de Verenigde Naties over Leefmilieu 
en Ontwikkeling. In vergelijking met het Raamverdrag inzake KI irnaatverandering vverd het thema biodiversiteit 
tot op heden steeds vvat op een marginale manier behandeld, ook en voora l in het kader van het federale beleid 
betreffende duurzame ontwikkeling. Nochtans zijn de verplichtingen, gecontracteerd door de ratificatie van het 
Biodiversiteitsverdrag even bindend ais diegene verbonde11 met het Klimaatverdrag. 

Ondanks het feit dat België in juni 1992 in Rio ais één van de eerste landen het Verdrag inzake biologische 
diversiteit ondertekende, werd het pas een contracterende Partij bij het Verdrag op 22 novernber 1996 na een lange 
en ingewikkelde ratificatieprocedure. Het Verdrag heeft ais doelstellingen: het behoud van de biologische 
diversiteit, het duurzame gebruik van de besta nddelen erva n en de eerlijke en billijke verdeling van de voorde len 
die voortvloeien uit het gebruik van de genetische bronnen. Het is duidelijk dat dit Verdrag handelt over één van de 
belangrijkste thema ' s van duurzarne ontwikkeling vermits wij , evenals de toekomstige generaties, afhankelijk zijn 
van het verantwoord gebruik van biodiversiteit. 

Cette Convention impose à chaque Partie contractante de mettre en oeuvre et de développer un processus, dont 
la clef de voûte est ! ' utilisation durable de la faune , de la flore , des micro-organismes et des écosystèmes . 
Les différentes actions prioritaires définies par la Conférence des Parties et que la Belgique doit entrepren
dre sont, entre autres: la création d'un point focal nationa l, le rapportage régulier à la Convention, la ré
daction d ' une stratégie et d'un plan d'action national , basés sur une monographie nat ionale sur la diversité 
biologique et, la participation au processus de "Clearing-House" pour fac iliter la coopération scientifique et 
technique. 

Désigné comme Point focal national depuis 1995, l' Inst itut royal des Sciences nature lles de Belgique assure la 
coordination de la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique, entre autres par la présidence du 
groupe de direction "Convention biodiversité" du Comité de Coordination de la Politique internationale de 
l 'Environnement. 

Ais federaa l Minister voor Leefmilieu en gezien de politieke vera nhvoorde lijkhe id voor de uitvoering van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit tot mijn bevoegdheden behoort, hecht ile een groot belang aan de goede 
opvolging van dit Verdrag. Zoals u wellicht weet beschikt België sinds kort over een wet inzake duurzarne 
ontwikke ling, waarbij een planningsproces en een regelmatige rapportage worden vooropgeste ld . Het eerste 
" Federale Plan voor Duurzame Ontwikkeling" client te worden gepubliceerd voor het e inde van dit jaar en zal 
de actiepunten i.v.m. deze materie vast leggen tot het jaar 2003 . 

Je m 'engage à ce que les objectifs de la Convention sur la diversité biologique se trouvent éga lement pris en 
compte par ce plan. Notre pays est le dernier de l 'Union européenne à ne pas encore avoir réa li sé de stratégie ou de 
plan d'action national pour mettre en oeuvre les obligations de la Convention. Ce plan devra être remis lors de la 
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prochaine Conférence des Parti es sous la Convention sur la divers ité bio log ique, à Na irobi , en ma i 2000. Je 
m 'efforcerai que soit lancée sa ns plus tarder et sous mon autorité, la réa lisation d ' une stratégie et d 'un plan 
d 'action pour la mise en oeuvre en Belg ique de la Convention et pour que les obj ecti fs de celle-ci soi ent intégrés 
dans le " Pl an fédéral de D éveloppement durabl e". A u travers de la réa li sation de ce Pl an, j e souh aite mettre 
l'accent sur la nécess ité d ' une plus grande intégration et cohérence des po litiques en mati ère de développement 
durable, au ni veau fédéral. 

Ter voorbere iding van COP-5, gepland in mei 2000 in Nairobi , zal mijn departement, in nauwe sa memverking 
met de bevoegde gevveste lij ke diensten, trachten een v rijwilli g doch rea li sti sch nat ionaal actiepl an op te ste l
len. 

Voor een gefundeerde uitvoering van het Verdrag inzake bi o logische di versiteit in B elgië is de verwezenlijking 
door het N ati onaal Knooppunt van een nati onale monografî e over biodiversiteit van kapitaal be lang. Het zou hier 
min of meer gaan om een première voor ons land vermits nooit voorheen een volledi ger werk over de samen
stellende elementen van onze fa una en fl ora werd gepresenteerd. lk sta er dan ook op de verwezenlijking ervan 
nadrukkelijk te steunen en het meterschap van deze uitgave op mij te nemen. 

La Sième Confé rence des Parties sous la Convention sur la diversité bi ologique va déc ider des futures grandes 
ori entations de la Conventi on et notamment du possible lancement du prochain tour de rapportage national, 
vraisemblablement pour COP-6, en 2002. Vu que ces dates coïncident avec la future prés idence be lge de ! 'Union 
européenne (second semestre 2001 ), la prochaine Commiss ion sur le Développement durable et la préparation de 
Rio + l 0, j e souhaite que notre pays puisse jouer un rôle prépondérant. J' accorde une grande importance à ce que 
notre pays so it bi en représenté lors de ces événements et partic ipe ac ti vement à leur préparati on au niveau 
européen. 

Je pl a iderai auprès de mon co ll ègue de la coopération au développement, pour que so ient pri ses des mesures 
imposa nt une étude d ' inc idence sur l 'env ironnement et la biodive rsité pour chaque proj et de coopération au 
développement. Ceci pour que soit augmentée la part des proj ets de coopération au développement promouvant la 
conservation et l ' uti 1 isation durable de la biodivers ité et pour que l' on étudie les mesures nécessa ires pour 
promouvo ir la coopération sc ientifique et technique dans le cadre de la Convention . Vu ! ' aspect très important 
des communautés indi gènes et des paysans pauvres , l 'a ide de notre coopéra tion au développement do it être une 
priorité . 

ln samenwerking met mijn co ll ega 's va n de federal e regering en met respect voor de vastgel egde bevoegdhe
den, wens ik het initi ati ef van het Belg ische Clearing-House Mechani sme volop te steunen . Deze uitwisse
lingsstructuur va n gegevens betekent een uitstekend hulpmiddel voor ons land wat betreft de were ldwijde 
promotie van duurzame ontwildœling en he t behoud van biodi versite it, in het bij zonder naar de ontwikkelings
landen toe. Het vormt ais het wa re een inte rnational e eta lage voor onze initiatieven en expertise inza ke duur
za me ontw ikkeling. Ook de partnerrol van het Nationaa l KJ1ooppunt t. o.v. meerdere landen uit het Zuiden zal 
worden ondersteund, evenals een verruimde deelname van niet-institutione le actoren aan het C lea ring-House 
mechanisme. 

lie ben dan ook voorstander van een verdere ontwikkeling en uitbre iding van dit mechanisme, zodat het zou kunnen 
uitgroei en tot een nationaa l en internati onaa l e rkend uitw isse lingsplatform voor gegevens inzake bi odiversiteit en 
duurzame ontwildœ ling, re leva nt voor aile betroldœ n actoren en werkzaam in de richting Noord-Zuid , maar ook 
Z uid-Zuid en Zuid-Noord. Ook op het nati onaa l niveau is voor dit mechanisme een be langrijke roi weggel egd 
vermits het kan uitgroei en tot een krachtig in strument zowel voor de voorli chting en bewustmaking van de eigen 
bevolking ais voor de bevordering van po liti eke integrati e i.v. m. deze rnateri e, waa rvan de noodzaa k \Nerd 
aangegeven in he t advies va n de Federa le Raad voor Duurzame Ontw ikkeling . Het kan cen etalage bi eden voor 
de federale staa t wat betreft de uitvoering va n het Verdrag inzake biolog ische divers ite it evenal s betreffende de 
andere aspecten van duurza me ontwikkeling. 
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Dans le cadre de la Conférence interministérielle pour !'Environnement que je préside et dans le respect des 
compétences de mes collègues qui en sont membres , je souhaite renforcer le rôle du Point focal national et du 
Clearing-House belge et en faire la pierre angulaire d ' une intégration des politiques de conservation de la 
biodiversité au niveau fédéral. 

Tot slot wil ik nog de organisatoren van dit colloquium, Dhr. Jackie VAN GoETHEJ'vl, verant'vvoordelijke van het 
Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake biolog iscbe diversiteit en Dhr. Walter H ECQ, voorzitter van de 
"Assoc iation Universitaire pour !'Environnement" feliciteren en danken voor dit initiatief. Hierbij ook een woord 
van dank aan al diegenen die bebben bijgedragen tot het welslagen van deze leerrijke dag. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Magda AEL VOET 
Federaal Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 

Ministre fédérale de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de !'Environnement 
Kunstlaan 6-9 / avenue des Arts 6-9 

1210 Brussel / Bruxelles 
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