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// abstract:

Het ‘Verdrag inzake biologische diversiteit’ (CBD) is tot stand gekomen op de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en 
Ontwikkeling (3-14 juni 1992, Rio de Janeiro) en behandelt alle ecosystemen, soorten en genetische rijkdommen. Het verdrag heeft 
drie hoofddoelstellingen: (1) het behoud van biologische diversiteit, (2) het duurzaam gebruik ervan en (3) een eerlijke verdeling 
van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren. Verdragspartijen dienen nationale biodiversiteitsstrategieën en 
actieplannen op te stellen voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit, waarbij ze samenwerken indien 
het voor beiden van belang is of indien het onder geen enkele nationale rechtsmacht valt. Een aantal aspecten die in het verdrag aan 
bod komen zijn:
• Maatregelen voor het behoud en het duurzame gebruik van de biologische diversiteit;
• Aandacht in de nationale wetgeving met betrekking tot het behoud en duurzaam gebruik van biologische rijkdommen;
• Maatregelen voor de stimulatie van de biologische diversiteit;
• Het besef omtrent het belang van biologische diversiteit doen groeien (educatie en outreach);
• Een globaal initiatief met betrekking tot taxonomie;
• Milieueffectenbeoordeling;
• De informatie-uitwisseling omtrent het behoud en beheer van biologische rijkdommen;
• De technische en wetenschappelijke samenwerking op het vlak van het behoud en het duurzame gebruik van de biologische 

diversiteit;
• Het bieden van financiële steun met betrekking tot nationale activiteiten die gericht zijn op de verwezenlijking van de doelstellingen 

van dit verdrag;
• Het oprichten van een financieel mechanisme voor de versterking van financiële middelen;
• De oprichting van een aantal organen: de Conferentie van de Partijen, het secretariaat, het hulporgaan voor wetenschappelijk, 

technisch en technologisch advies.

Biodiversiteitsverdrag

Officiële verwijzing Verdrag inzake biologische diversiteit

Officiële website www.cbd.int

Relevante data Document 5/06/1992

Inwerkingtreding 29/12/1993

Instemming door België 11/05/1995

Instemming door Vlaanderen 19/03/1996

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Globaal

Internationaal aanspreekpunt Secretariaat van de Conventie (CBD)

Bevoegde instantie in België Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit (KBIN)

Federale instemmingswet 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

Vlaams instemmingsdecreet Decreet van 19 maart 1996 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit, en van de bijlagen I en II, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992
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