
 

 

Overeenkomst tot deelname aan het EU - platform inzake de co-existentie van mensen en grote carnivoren 

De Europese Commissie beseft dat het behoud van grote carnivoren in de Europese Unie grote uitdagingen meebrengt en heeft daarom een initiatief inzake grote carnivoren genomen. Na gesprekken met de belanghebbende partijen is besloten een specifiek EU - 

platform inzake grote carnivoren op te zetten als kader voor een gestructureerde dialoog over de co-existentie van mensen en grote carnivoren. Het gaat om een vrijwillig initiatief tussen de voornaamste organisaties die belang hebben bij het thema grote 

carnivoren. Het initiatief heeft betrekking op de bruine beer, de wolf, de Euraziatische lynx en de veelvraat. De uiterst bedreigde Iberische lynx valt niet onder het initiatief. 

De taak van het platform bestaat erin STRATEGIEËN TE BEVORDEREN OM CONFLICTEN TUSSEN MENSEN EN GROTE CARNIVOREN TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN EN WAAR MOGELIJK TE VERHELPEN DOOR KENNIS UIT TE WISSELEN EN 

OPEN, CONSTRUCTIEF EN OP BASIS VAN WEDERZIJDS RESPECT SAMEN TE WERKEN. 

 

De onderstaande organisaties stemmen in met de volgende fundamentele beginselen: 

1. Werken binnen het kader van de EU-wetgeving: De EU Habitatrichtlijn (92/43/EEG) vormt het overkoepelende juridische instrument voor het behoud en het duurzaam beheer van grote roofdieren in de EU.  

2. Zorgen voor de nodige kennisbasis: Elk beheer van grote roofdieren moet worden gebaseerd op de best beschikbare en betrouwbare gegevens. 

3. Erkenning van sociaal-economische en culturele overwegingen en belangen: Menselijke gemeenschappen hebben het recht om op duurzame wijze hun natuurlijke rijkdommen te gebruiken en hun cultureel erfgoed te bewaren binnen multifunctionele 

landschappen, waarvan grote roofdieren een wezenlijk onderdeel vormen. De bijdrage van economische activiteiten aan de waarde van die landschappen wordt erkend. Daarnaast is het zaak de openbare veiligheid te waarborgen. 

4. Oplossen van conflicten door constructieve dialoog tussen alle belanghebbenden: Het oplossen van conflicten en het waarborgen van een goede coexistentie van mensen en grote roofdieren kan het best worden bereikt door constructieve dialoog tussen de 

belangrijkste belanghebbenden op lokaal, nationaal en EU-niveau. Oplossingen dienen te worden aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden. 

5. Inzetten op grensoverschrijdende samenwerking: Het  leefgebied van veruit de meeste populaties grote roofdieren in de EU strekt zich uit over meerdere landen. Daarom zijn nationale maatregelen alleen niet toereikend. Er is behoefte aan grensoverschrijdende 

samenwerking binnen de EU en zo nodig met derde landen, waarbij rekening wordt gehouden met de Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores. 

 

De ondertekenende organisaties zijn bereid deel te nemen aan het EU-platform inzake grote carnivoren. Zij verbinden zich ertoe samen te werken bij het zoeken naar oplossingen voor conflicten die voortvloeien uit de co-existentie van mensen en grote carnivoren. 

Daartoe zijn zij bereid: 

1) hun ervaringen en deskundigheid te delen bij het aangaan van de uitdagingen die voortvloeien uit de co-existentie van mensen en grote carnivoren;  2) de ervaringen en standpunten van andere belanghebbenden aan te horen en te bespreken; 

3) met het oog op een consensus een dialoog aan te gaan en te aanvaarden dat soms compromissen nodig zijn om problemen op te lossen;   4) open te staan voor voorbeelden van goede praktijken inzake de co-existentie van mensen en grote 

carnivoren;; 

5) die voorbeelden van goede praktijken te delen en te testen;           6) ervoor te zorgen dat ze ten volle aan de werkzaamheden van het platform kunnen deelnemen. 
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Ik wil de bovenstaande organisaties bedanken en hartelijk gelukwensen omdat ze deze belangrijke overeenkomst, die ik van harte toejuich, hebben ondertekend. De overeenkomst betekent een belangrijke stap voorwaarts voor het EU-initiatief inzake grote 

carnivoren, dat de Commissie de afgelopen twee jaar heeft gepromoot. De overeenkomst is het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen om in een constructieve geest van samenwerking en dialoog een oplossing te vinden voor de problemen die het gevolg 

zijn van de co-existentie van mensen en grote carnivoren in de EU.  
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