
Beste deelnemers en collega’s 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 

Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation a été adopté en octobre 2010, lors de la 10
ème

 réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, sous présidence belge de l’UE. 

De beslissing om een internationaal regime uit te werken voor een rechtvaardige en billijke verdeling 

van de voordelen aangeleverd door genetische hulpbronnen, werd genomen op de Wereldtop voor 

Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Evenwel staat dit thema reeds langer op de 

agenda van de vergaderingen van de partijen bij het Biodiversiteitsverdrag en andere internationale 

fora. Reeds vanaf het begin was België sterk betrokken bij het voorbereiden en onderhandelen van 

dit dossier. Zo werden de Bonn-richtlijnen onderhandeld onder het BE VZP. Deze sterke betrokkenheid 

loopt nog altijd verder aangezien België de EU vertegenwoordigt in het Bureau van het 

Intergouvernementeel Comité van het Nagoya Protocol tot aan de eerste COP/MOP en België ook 

nog steeds actief bijdraagt tot de Europese en internationale ontwikkelingen. 

Le Protocole de Nagoya représente une avancée significative pour l’atteinte du 3
ème

objectif de la 

Convention sur la diversité biologique. Il fournit une plus grande certitude juridique et transparence, 

tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs de ressources génétiques, en créant notamment 

des conditions plus prévisibles pour l’accès aux ressources génétiques et en instituant le recours aux 

« conditions convenues d’un commun accord » pour encadrer le partage des avantages. Ce faisant, 

le Protocole contribue à l’atteinte des deux autres objectifs de la CBD en créant des mesures 

d’incitation pour conserver la biodiversité et utiliser durablement ses composantes et, au-delà de 

cela, pour augmenter davantage la contribution de la biodiversité au développement durable et au 

bien-être humain. 

België, als ondertekenaar van het Protocol sinds september 2011, bereidt in deze optiek de uitvoering 

van deze verbintenis voor op nationaal niveau. De workshop van vandaag vloeit voort uit de 

beslissing genomen door de Interministeriële Conferentie op 31 maart 2011 waarbij werd beslist om 

een gezamenlijke studie te realiseren om de mogelijke gevolgen te identificeren en te evalueren van 

de implementatie en ratificatie van het Protocol in België.  

Il vise, à travers une participation des parties prenantes la plus large possible, à recueillir des avis, 

recommandations, préoccupations,… afin de faire en sorte que la mise en œuvre au niveau belge 

soit la plus efficace possible, dans un souci de concertation et de collaboration entre les différents 

secteurs impactés.  

Daarbij hebben de Europese Lidstaten zich reeds verschillende malen politiek geëngageerd tot een 

tijdige ratificatie en effectieve implementatie van het Nagoya Protocol. Tenslotte heeft binnen België 

de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu op 11 oktober 2011 verder benadrukt dat de 

ratificatie van het Nagoya Protocol een hoge prioriteit is wat nogmaals het belang van deze 

Workshop in de verf zet. 

In naam van de 4 milieu overheden verantwoordelijk voor deze studie, heet ik u van harte welkom en 

wens ik u een succesvolle workshop. 


