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CRIMINAL BEHAVIOUR AGAINST BIODIVERSITY
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Onderzoek naar biodiversiteitsschade uitgevoerd door NICC en IEW,
gefinancierd door het federale wetenschapsbeleid (BELSPO)

DE
BIODIVERSITEIT
WORDT
IN
BELGIË
OP
VERSCHILLENDE FRONTEN AANGEVALLEN, ZONDER
DAT ER EEN GLOBAAL CRIMINEEL BELEID IS OM
HAAR TE BESCHERMEN.

De essentiële behoefte aan natuurlijke ruimten en stadsvegetatie,
de territoriale bezetting van deze ruimten en hun ongelijke
verdeling, de relatieve informatie van de burgers over de
bescherming van de biodiversiteit, de manoeuvreerruimte
waarover de actoren beschikken die belast zijn met de controle
en de bestraffing van inbreuken, en hun mogelijke vragen over
het soort sancties dat moet worden aangenomen (administratief
of strafrechtelijk; preventief of repressief) zijn allemaal
belangrijke milieu- en sociale kwesties die de huidige
gezondheidscrisis, in combinatie met de recente hittegolven,
onlangs onder de aandacht heeft gebracht

Door een nooit geziene alliantie tussen onderzoekers in de humane en sociale wetenschappen aan het Nationaal Instituut of
Criminalistiek en Criminologie (NICC) en onderzoekers in levenswetenschappen aan het Inter-Environnement Wallonie
(IEW), heeft het CRIM-BIODIV project een tweeledig doel: de opbouw van een interdisciplinaire dialoog met het oog op een
beter begrip van de meervoudige sociale realiteiten waarin de bescherming van de biodiversiteit zich afspeelt; en de
ontwikkeling van criminologische expertise inzake de bescherming van de biodiversiteit.
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METHODOLOGIEËN

Het methodologische proces van het CRIM-BIODIV onderzoek is
gebaseerd op vier methodologische assen: de opbouw van een
interdisciplinaire
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sociale
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levenswetenschappen; de realisatie van een stand van kennis; case
studies van schade aan de biodiversiteit in België; en de opbouw van
een meerjarig instrument voor de bescherming van de biodiversiteit.
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Aangezien het project tot doel heeft de biodiversiteit te beschermen door de
criminologische kennis daarover te vergroten en een interdisciplinaire dialoog
tot stand te brengen, blijkt dat het een aanzienlijke invloed kan hebben op het
milieu en op elk van de interactiegebieden, tussen menselijke en niet-menselijke
levende wezens, die het in stand houden.

