
Nationaal Comité Plantgenetische 
Hulpbronnen  
Voortbouwend op de goede samenwerking bij de opmaak van het “Belgisch Nationaal Rapport over 

de Staat van de Plantgenetische Hulpbronnen voor voeding en landbouw” voor de FAO in 2009 is 

begin 2011 het Nationaal Comité Plantgenetische Hulpbronnen - Comité National des 

Ressources Phytogénétiques opgericht. 

Dit Comité is een werkgroep die instaat voor de coördinatie van het beleid aangaande 

plantgenetische hulpbronnen en agrobiodiversiteit in de landbouw. Het Comité werkt onder toezicht 

van de Permanente Werkgroep Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid - Groupe de 

Travail Permanent de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole (PW-ICLB / GTP-CIPA). 

De voornaamste taken van het Comité bestaan uit: 

• afstemming van beleid tussen de verschillende bevoegde overheidsinstanties;  

• opstarten en onderhouden van een nationale inventaris van de Belgische collecties van 

plantgenetisch materiaal;  

• voorbereiding en rapportering van deelname aan internationale fora, zoals Bioversity 

International en het European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR 

– www.ecpgr.cgiar.org), de FAO en het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische 

Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw (ITPGRFA - www.planttreaty.org), het Verdrag 

inzake Biologische Diversiteit (CBD – www.biodiv.be - www.cbd.int);  

• nationale coördinatie over andere gerelateerde (ad hoc) problematieken (bedreigde 

collecties, opstarten van nationale collecties, nationale strategieën, etc.). 

De vaste leden van het Comité zijn: 

• De gewestelijke en federale administraties, bevoegd voor landbouw:  

o Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij;  

o Service Public Wallonne, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des 

Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE);  

o Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Economie en 

Werkgelegenheid, Cel Landbouw;  

o Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu; 

• De publieke instellingen, die het beheer hebben over en de instandhouding verzorgen van 

collecties van plantgenetisch materiaal dat onder het ITPGRFA valt:  

o Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO, Melle/Merelbeke - 

www.ilvo.vlaanderen.be);  

o Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W, Gembloux – 

www.cra.wallonie.be);  

o Nationale Plantentuin van België (Meise – www.br.fgov.be). 

http://www.ecpgr.cgiar.org/
http://www.planttreaty.org/
http://www.biodiv.be/
http://www.cbd.int/
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
http://www.cra.wallonie.be/
http://www.br.fgov.be/


Voor vragen of suggesties, contacteer: 

• “National Focal Point” voor Vlaanderen: Cindy BOONEN (cindy.boonen@lv.vlaanderen.be)  

• “National Focal Point” voor Wallonië: Hélène KLINKENBERG (helene.klinkenberg @ 

spw.wallonie.be)  

• Nationaal coördinator ECPGR: Marc LATEUR (lateur @ cra.wallonie.be) 
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