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Biodiversiteit beschermt ons, zorgt voor ons en voedt 
ons. Biodiversiteit is een bron van inspiratie, 
verwondering en innovatie. Biodiversiteit vormt een 
uitdaging op economisch, maatschappelijk en 
milieuvlak. 

Om die reden wil ik vandaag, gelet op de druk die onze 
huidige levenswijze op het milieu uitoefent, een strategie 
ontwikkelen om de biodiversiteit in ons overheidsbeleid 
en onze economische activiteiten te integreren. Op die 
manier willen we bijdragen aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) tegen 2030.

#BeBiodiversity wil de bedrijfswereld, de overheid en de 
burgers responsabiliseren voor een duurzaam gebruik 
van de biodiversiteit met het oog op het behoud ervan. 
We moeten vandaag handelen zodat morgen de 
biodiversiteit een door iedereen beschermd patrimonium 
wordt.

Marie Christine Marghem
Federaal minister van Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikkeling



U bent onze bondgenoot om 
acties te voeren om biodiversiteit 
te beschermen.

Uw activiteiten hebben rechtstreeks 
of onrechtstreeks een invloed op de 
biodiversiteit.

U kan als pioniersbedrijf met ons 
samenwerken.



BIODIVERSITEIT, ONZE BONDGENOOT !

Biodiversiteit ondersteunt onze economie, schenkt ons 
bestaansmiddelen en verzekert ons welzijn. 
Voedsel, vezels, bouwmaterialen, geneesmiddelen, 
cosmetica, voedingssupplementen, bestuiving, proper 
water, opvang van koolstof, bescherming tegen 
natuurrampen… Zoveel hulpbronnen en diensten die 
biodiversiteit en zijn ecosystemen leveren, zijn 
onontbeerlijk voor onze welvaart en die van uw 
onderneming.

EEN NOODZAKELIJKE MAAR BEDREIGDE 
BIODIVERSITEIT

Hoewel ze onmisbaar is voor iedereen en dus ook voor 
ondernemingen, komt biodiversiteit nog vaak onder druk 
te staan door activiteiten van ondernemingen, zoals de 
inplanting van de bedrijfssites, infrastructuur, productie-
processen en aankoopbeleid.

EEN GEDEELDE 
VERANTWOORDELIJKHEID

Alle studies bevestigen dat de Belgische 
consument op zoek is naar meer 
milieuvriendelijke producten zonder altijd 
goed te weten welke de beste keuze is. 
Ondernemingen zijn trouwens meer en meer 
bereid om tegemoet te komen aan deze vraag. 
Daarom engageert de Federale Overheid zich 
om ervoor te zorgen dat het aanbod en de 
vraag beter op elkaar afgestemd worden. 
Laten we samenwerken voor de biodiversiteit 
en samen verantwoordelijkheid opnemen.



DE FEDERALE OVERHEID ZET ZICH IN: 
DE STRATEGIE IN HET KORT

Met de BeBiodiversity strategie 2017-2019 sensibiliseert de 
Federale Overheid de ondernemingen en helpt ze om vrijwillig 
stappen te nemen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 
Daartoe zijn beslissingsondersteunende en sensibilisatietools voor 
bedrijven en organisaties in ontwikkeling.
Het doel? De markt bewegen naar producten die meer 
biodiversiteitsvriendelijk zijn en ondernemingen die actief 
deelnemen aan de strategie valoriseren.

PIONIERSBEDRIJVEN, WAT ZIJN DAT ?

Om de instrumenten relevant en effectief te maken, willen 
we ze ontwikkelen in samenwerking met vrijwillige 
bedrijven. Bij het instellen van de tools zullen deze 
partnerbedrijven gebruik kunnen maken van de expertise 
en begeleiding van het team en er helpen voor zorgen dat 
de tools worden afgestemd op hun realiteit. De bedrijven 
die in dit ambitieuze project voor de biodiversiteit 
stappen, zijn de « Pioniersbedrijven ».



PIONIERSBEDRIJVEN KUNNEN EEN BIJDRAGE 
LEVEREN AAN VERSCHILLENDE PROJECTEN :

Het beslissingsondersteunend instru-
ment voor biodiversiteitsacties

De tool voor de evaluatie van de impact 
van grondstoffen op biodiversiteit

De communicatiecampagne



HET BESLISSINGSONDERSTEUNEND 
INSTRUMENT (VOOR BIODIVERSITEITSACTIES)

We ontwikkelen een website met mogelijke acties is in 
samenwerking met de gewesten. Het doel is om uw onderneming 
of organisatie te helpen bij het identificeren van acties voor de 
biodiversiteit met behulp van enkele vragen, en dit op vier 
domeinen :

Doelstelling partnerschap :
 
U als pioniersbedrijf kan ons feedback geven over de 
gebruiksvriendelijkheid van de website, de pertinentie van de 
structuur, de vragen, de acties en dergelijke meer. 
Met uw samenwerking zullen de activiteiten van de 
pioniersbedrijven zeker aan bod komen op deze website. 
Daarnaast zullen uw acties voor biodiversiteit op deze website 
geïllustreerd en gevaloriseerd worden.
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De communicatiecampagne



EEN CONCEPT VOOR EEN INSTRUMENT 
ONTWIKKELEN OM DE IMPACT VAN 
GRONDSTOFFEN TE EVALUEREN

Op basis van wetenschappelijk onderbouwde concepten en met de 
inbreng van u als pioniersbedrijf, willen we bedrijven helpen om de 
impact van grondstoffen te evalueren op biodiversiteit. 

De uitdaging bestaat erin om de grondstoffen die uw onderneming 
gebruikt, te analyseren volgens hun land of regio van oorsprong en 
hun (potentiële) impact op de biodiversiteit in te schatten. Deze 
informatie dient u te helpen bij het afwegen van aankoopkeuzes van 
grondstoffen.

Doelstelling partnerschap 
 
We willen met u bekijken welke informatie beschikbaar 
is of voor u nuttig is, en hoe een instrument met de hulp 
van wetenschappers in lijn met de onderzochte 
concepten kan worden vormgegeven.
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3 EEN COMMUNICATIECAMPAGNE

Via een aparte communicatiecampagne zullen 
we zowel burgers-consumenten aanspreken als 
ondernemingen mobiliseren.

Doelstelling van het partnerschap 
 
We willen de ondernemingen die met ons 
meestappen en nieuwe initiatieven nemen voor 
biodiversiteit, valoriseren. 
We wensen bovendien dat jullie als ambassa-
deurs optreden.
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JOIN THE TEAM BeBiodiversity !

Wenst u meer informatie ?
Wil u ook een Pioniersonderneming worden en lid zijn van het 
BeBiodiversity team?

U kunt terecht op www.bebiodiversity.be of contacteer 
ons via bebiodiversity@environment.belgium.be


