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Op 19 februari vond de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats op
initiatief van de twee Belgische ministers van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en van de
Noordzee. De Verklaring van Brussel werd enthousiast ontvangen op de conferentie en de steun blijft
komen. Al meer dan 37 landen en organisaties hebben de verklaring ondertekend.
De Verklaring van Brussel roept op om vooruitgang te maken in een aantal lopende processen, in het bijzonder de
onderhandeling van een nieuw verdrag over biodiversiteit op hoge zee en de nieuwe doelstellingen onder het
Biodiversiteitsverdrag.
De Verklaring heeft ook als grote verdienste de vele bestaande engagementen rond oceanen en klimaat voor het
eerst samen te brengen in één document dat landen ondertekenen en roept op om een passend gevolg te geven
aan het oceanenrapport van de VN-klimaatcommissie dat in september 2019 uitkomt.
Landen maar ook organisaties hebben de verklaring ondertekend
Verschillende landen ondersteunen de verklaring: Europese landen maar ook landen uit Afrika, Latijns-Amerika,
Azië en vele eilanden. Chili, waar de volgende klimaatconferentie (COP25, of “the Blue COP”, zoals de Chileense
Minister voor Leefmilieu het noemt) in december 2019 zal plaatsvinden, heeft zich ertoe verbonden de
doelstellingen van de verklaring op deze conferentie te bevorderen. Onder andere de volgende landen
ondertekenden de verklaring: België, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Portugal,
Bosnië-Herzegovina, Noorwegen, Ijsland, Monaco, Gabon, Ivoorkust, Marokko, Kaapverdië, Chili, Costa Rica,
Nicaragua, Peru, Tadzjikistan, Dominicaanse Republiek, Gemenebest Dominica, Marshalleilanden, Seychellen, St.
Lucia, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines … Er tekenden ook verscheidene internationale organisaties
waaronder: EIB (European Investment Bank), Future Ocean Alliance (een onafhankelijke organisatie die wordt
gefinancierd door de Global Environment Facility - 's werelds grootste donor voor milieuverbeteringsprojecten),
Wind Europe, Ocean Energy Europe, Air Centre, Natural Resources Defense Council (NRDC), Global Ocean
Trust, Ocean Care, de KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging), het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en
het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).
Tijdens een event dat begin april in New York door de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de
Verenigde Naties georganiseerd werd, riep de Belgische ambassadeur landen op om zich bij deze groeiende
groep te voegen. De nieuwe ondertekenaars werden op 7 mei door Ministers Marghem en De Backer uitgenodigd
voor de tweede ondertekeningsceremonie op de FOD Volksgezondheid.

“De toestand van de biodiversiteit is helaas een uiterst zorgwekkende actuele kwestie geworden. Met de Verklaring van Brussel wil de federale overheid zich er samen met de ministers, ambassadeurs en vertegenwoordigers van 37 landen en verschillende organisaties toe verbinden om de uitdaging van de klimaatimpact op de oceanen aan te gaan. Ik roep andere landen op om zich bij ons aan te sluiten om ons optreden op Europees en internationaal niveau te versterken
”, voegde Marie Christine Marghem toe.

Omzetten in de praktijk
België timmert al meteen druk aan de weg om de verklaring in de praktijk om te zetten. Onlangs zaten Belgische
en Europese oceaan- en klimaatonderhandelaars samen om te kijken hoe ze oceanen concreet deel kunnen laten
uitmaken van de volgende klimaat-COP en België trekt mee de groep van de “Friends of the Blue COP”. 2019,
met op het einde de blauwe klimaattop, is een unieke kans om klimaatmaatregelen aan te gaan voor de oceaan.
Om de daad bij het woord te voegen, heeft Minister De Backer op 7 mei ook
officieel de Belgische steun uitgesproken voor het 30x30 initiatief (https://www.oceanunite.org/30-x-30/ ), een call
for action om tegen 2030 30% van de oceaan te beschermen. Ons land heeft niet minder dan 35% van het
Belgische deel van de Noordzee beschermd, maar om de oceaan echt een kans te geven tegen
klimaatverandering is een netwerk van grote en efficiënte mariene beschermde gebieden nodig. België zal dit
objectief pushen in de verschillende klimaat-, oceaan- en biodiversiteitsprocessen.
“Alleen door internationaal samen te werken kunnen we de klimaatverandering en de nadelige effecten ervan op
zeeën en oceanen tegengaan. Iedereen moet een inspanning leveren. Daarom onderteken ik het internationale
engagement om tegen 2030 30 procent van onze oceanen te beschermen. België is nog ambitieuzer en
beschermt vandaag al 35 procent van onze Noordzee. Samen houden we oceanen en zeeën proper”,
concludeerde Philippe De Backer.

Perscontact:
Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid: 0495/25 47 24

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
+32 2 524 97 97
http://www.health.belgium.be
Contact
Jan Eyckmans <jan.eyckmans@health.fgov.be>
Diensthoofd Externe Communicatie & Woordvoerder
+32 2 524 90 45
+32 495 25 47 24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

