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Hoofdstuk 5: Marien milieubeleid 
 

Betrokken diensten:    
 

FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu,  DG  Leefmilieu, 
Dienst  Marien  Milieu,  met  de  wetenschappelijke  en  technische  ondersteuning  van  de 
Beheerseenheid  van  het  Mathematisch  Model  van  de  Noordzee  (BMM).  Voor  zand‐  en 
grindwinning  is  tevens  de  Dienst  Continentaal  Plat  van  de  FOD  Economie,  KMO, 
Middenstand en Energie betrokken. 

 

Juridische basis: 
 

De  onderstaande  tabel  geeft  voor  iedere  pijler  van  het  beleid  ter  bescherming  van  het 
mariene  milieu  de  regelgevende  besluiten  die  aan  de  basis  liggen  van  de  relevante 
rechtsgrondslag(en). 

 
 
 

Tabel 44: Regelgevende besluiten voor iedere pijler van het beleid ter bescherming van het mariene 
milieu. 

 
(acroniemen: B = biodiversiteit; Bh = Beheer; Ck = controle kwaliteit; P = pollutiebestrijding) 

 
    B  Bh  Ck P

Vogel‐ en Habitat 
richtlijn 

KB  van  21  december  2001  betreffende  de 
soortenbescherming  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid  van  België,  KB's  van  14 
oktober  2005  en  5 maart  2006  tot  instelling  van 
speciale  beschermingszones  en  speciale  zones 
voor  natuurbehoud  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid  van  België.  en  KB  van  14 
oktober  2005  betreffende  de  voorwaarden, 
sluiting,  uitvoering  en  beëindiging  van 
gebruikersovereenkomsten  en  het  opstellen  van 
beleidsplannen  voor  de  beschermde  mariene 
gebieden  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid van België. 

X     

CMS (Verdrag inzake 
de bescherming van 
trekkende wilde 
diersoorten) 

Wet van 27 april 1990 houdende goedkeuring van 
het Verdrag inzake de bescherming van trekkende 
wilde  diersoorten,  en  van  de  Bijlagen  I  en  II, 
opgemaakt te Bonn op 23 juni 1979 

X     

Ascobans (Agreement 
on the Conservation 
of Small Cetaceans of 
the Baltic and North 
Seas) 

Wet van 14 mei 1993 houdende goedkeuring van 
het  Overeenkomst  inzake  de  instandhouding  van 
kleine  walvisachtigen  in  de  Oostzee  en  de 
Noordzee,  en  Bijlage,  gedaan  te  New  York  op  17 
maart 1992 

X    X

CBD  Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van 
het  Verdrag  inzake  biologische  diversiteit,  en 
Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 
1992 

X     
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  B  Bh  Ck  P

OSPAR  Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van 
het  Verdrag  inzake  de  bescherming  van  het 
marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische 
Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 
en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992. 

X    X 

MER‐richtlijn 
(85/337/EEG, 
gewijzigd door 
97/11/EG) 

Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het 
mariene  milieu  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid van België 

X   

SEA‐richtlijn 
(2001/42/EG) 

Wet  van  13  februari  2006  betreffende  de 
beoordeling  van de  gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's en de inspraak 
van het publiek bij de uitwerking van de plannen 
en programma's in verband met het milieu 

   

Kaderrichtlijn 
mariene strategie 
(2008/56/EG) 

Koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de 
mariene strategie voor de Belgische zeegebieden  

X  X 

Aanbeveling 
2002/413/EG van het 
Europees Parlement 
en de Raad van 30 mei 
2002 betreffende de 
uitvoering van een 
geïntegreerd beheer 
van kustgebieden in 
Europa 

Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het 
mariene  milieu  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid van België 

X   

Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG) 

KB betreffende de vaststelling van een kader voor 
het  bereiken  van  een  goede 
oppervlaktewatertoestand, verwacht in 2010 

  X 

Marpol (1973/1978)  Wet  van  17  januari  1984  houdende  goedkeuring 
van  volgende  Internationale  Akten  : 
a)  Internationaal  Verdrag  van  1973  ter 
voorkoming van verontreiniging door schepen, en 
Bijlagen,  opgemaakt  te  Londen  op  2  november 
1973 
b)  Protocol  van  1978  bij  het  Internationaal 
Verdrag  van  1973  ter  voorkoming  van 
verontreiniging  door  schepen,  en  Bijlage, 
opgemaakt te Londen op 17 februari 1978 

    X

Verdrag van London  Wet  van  20  december  1984  houdende 
goedkeuring  van  het  Verdrag  inzake  de 
voorkoming van de verontreiniging der zeeën ten 
gevolge  van  het  storten  van  afvalstoffen,  van  de 
Bijlagen,  het  addendum  en  het  Bijvoegsel, 
opgemaakt  te  Londen,  Mexico  Moskou  en 
Washington op 29 december 1972 en gewijzigd te 
Londen op 12 oktober 1978, 1 december 1978 en 
1 december 1980 

    X

Bunkerolie‐verdrag  Wet  van  12  juli  2009  houdende  instemming met 
het  Internationaal  Verdrag  van  2001  inzake  de 
burgerlijke  aansprakelijkheid  voor  schade  door 
verontreiniging  door  bunkerolie,  en  met  de 
Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 
 

    X
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Verordening (EG) nr. 
417/2002  
 

De  Verordening  (EG)  nr.  417/2002  van  het 
Europees  Parlement  en  de  Raad  van  18  februari 
2002  betreffende  het  versneld  invoeren  van  de 
vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of 
een  gelĳkwaardig  ontwerp  voor  enkelwandige 
olietankschepen  en  tot  intrekking  van 
Verordening  (EG)  nr.  2978/94  van  de  Raad  is 
rechtstreeks  van  toepassing  en  valt  onder  de 
bevoegdheid van de FOD Mobiliteit 

      X

IMO‐verdrag 
scheepsontmanteling 

Nog om te zetten in Belgisch recht       X

Bonn akkoord  Wet van 16 juni 1989 houdende goedkeuring van 
de  Overeenkomst  inzake  samenwerking  bij  het 
bestrijden  van  de  verontreiniging  van  de 
Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, 
en  van  de  Bijlage,  opgemaakt  te  Bonn  op  13 
september 1983 

      X

IMO‐OPRC verdrag  Federale  omzetting  lopende,  te  verwachten  in 
2010 

      X

Milieuschaderichtlijn 
EC 2004/35/EG 

KB  van  25  oktober  2007  betreffende 
herstelmaatregelen  ingevolge  de  aanmerkelijke 
aantasting  van  het  mariene  milieu  en  de 
terugvordering van de kosten voor de preventieve 
maatregelen,  inperkingsmaatregelen  en 
herstelmaatregelen 

      X

   Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het 
mariene  milieu  in  de  zeegebieden  onder  de 
rechtsbevoegdheid van België 

X  X  X X

   Wet van 13  juni 1969  inzake de exploratie  en de 
exploitatie  van  niet  ‐levende  rijkdommen  van  de 
territoriale zee en het continentaal plat 
Koninklijk  besluit  van  12  augustus  2000  tot 
instelling  van  de  raadgevende  Commissie  belast 
met  de  coördinatie  tussen  de  administraties  die 
betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en 
de exploitatie van het continentaal plat en van de 
territoriale  zee  en  tot  vaststelling  van  de 
werkingsmodaliteiten en ‐kosten ervan 
Koninklijk  besluit  van  1  september  2004 
houdende  de  regels  betreffende  de  milieu‐
effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 
13  juni  1969  inzake  de  exploratie  en  exploitatie 
van  niet‐levende  rijkdommen  van  de  territoriale 
zee en het continentaal plat 
Koninklijk  besluit  van  1  september  2004 
betreffende  de  voorwaarden,  de  geografische 
begrenzing  en  de  toekenningsprocedure  van 
concessies voor de exploratie en de exploitatie van 
de  minerale  en  andere  niet‐levende  rijkdommen 
in de territoriale zee en op het continentaal plat 
Samenwerkingsakkoord  van  21  december  2005 
tussen  de  federale  Overheid  en  het  Vlaamse 
Gewest betreffende het onderzoek naar de invloed 
van de exploratie‐ en exploitatieactiviteiten op het 
Belgisch  Continentaal  Plat  op  de 
sedimentafzettingen en op het mariene milieu 

  X   
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   Samenwerkingsakkoord  van  12  juni  1990  tussen 
de  Belgische  Staat  en  het  Vlaamse  Gewest  ter 
vrijwaring  van  de Noordzee  van  nadelige milieu‐
effecten  ingevolge  baggerspecielossingen  in  de 
wateren  die  vallen  onder  de  toepassing  van  het 
OSPAR‐Verdrag 

X   

   Wet  van  4  april  2006 houdende  instemming met 
het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen 
de  federale  Staat  en  het  Vlaamse  Gewest 
betreffende  de  oprichting  van  en  de 
samenwerking in een structuur Kustwacht 

    X

 
 

Inleiding 
 
De  moderne  mariene  wetgeving  past  ruimschoots  in  het  kader  van  het  Verdrag  van  de 
Verenigde  Naties  inzake  het  recht  van  de  zee  (“UNCLOS”)  dat  op  10  december  1982  te 
Montego  Bay  en  Jamaica  voor  ondertekening  werd  opengesteld  en  dat  in  België  werd 
goedgekeurd bij wet van 18 juni 1998. 
 
Het referentiekader dat dit Verdrag omvat, maakt het tot een echt “wereldrecht” van zeeën en 
oceanen. UNCLOS bevat een hoofdstuk dat speciaal gewijd is aan de bescherming van het mariene milieu. 
 
De bepalingen van dit  hoofdstuk  liggen  aan de  oorsprong  van de  inoverwegingneming van 
het mariene milieu  in het kader van de behandeling van de algemene sectoriële conventies 
zoals  deze  van  de  Internationale  Maritieme  Organisatie.  Andere  internationale  akkoorden 
bestonden voordien al en waren gewijd aan ad‐hoc beschermingsvormen, zoals bijvoorbeeld 
de Internationale Walvisvaartcommissie. 
 
Op  een  regionale  schaal werden  "all  inclusive" mariene milieuverdragen  ontwikkeld,  zoals 
OSPAR (voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan), om de  inspanningen van 
de staten die dezelfde mariene ruimte delen te coördineren, aangezien ze specifieker zijn en 
beter aangepast aan de regionale mariene context. 
 
Op Europees niveau bestaat er, naast de “generieke” systemen die zonder onderscheid gewijd 
zijn  aan  de  bescherming  op  het  land  of  in  de  zee  van  beschermde  soorten  en  natuurlijke 
habitats (tot bijdrage aan het Natura 2000‐netwerk), sinds kort een kaderrichtlijn "Strategie 
van het Mariene Milieu", die deze doelstellingen om “goede milieutoestand” te behalen voor 
de mariene  ecosystemen  "europeaniseert".  Het  is  ongetwijfeld  de  laatste maatregel  die  de 
inspanningen van de lidstaten voor de volgende 10‐15 jaar zal markeren. Bij het omschrijven 
van de "goede milieutoestand", kwantificeert / objectiveert deze richtlijn het “aanvaardbare” 
stoorniveau die de menselijke activiteiten op zee tot gevolg kunnen hebben (vervoer, winning 
van zand en grind, wind, aquacultuur etc.). Kortom, er is een echt instrument voor het beheer 
van ecosystemen. 
 
In België heeft het beleid op federaal niveau de volgende doelstellingen: 

1. duurzaam beheer van menselijke activiteiten op zee  
2. bescherming en behoud van de biodiversiteit 
3. controle van de kwaliteit van het mariene milieu 
4. preventie van en strijd tegen de vervuiling op zee  
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5.1 Duurzaam beheer van menselijke activiteiten op zee 
 
Definitie van het beleid 
 
Vanaf  2004 werd het Noordzeebeleid  alsmaar meer  beschreven  in  de  beleidsnota’s  van de 
bevoegde ministers. Vanaf die datum werd er een eerste  “ruimtelijk plan” voor de mariene 
ruimten  opgemaakt.  De  grootste  inzet  van  vandaag  is  de  voortzetting  van  deze  planning, 
rekening  houdend met  een  “sociaal,  economisch  en  ecologisch”  evenwicht,  met  voldoende 
flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan een veranderende wereld. 
 
Hieronder  worden  de  menselijke  activiteiten  gegeven  waarvoor,  conform  de  MMM‐Wet 
(m.u.v. zand‐ en grindwinning), een (milieu‐)vergunning en/of machtiging door de minister 
bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu verkregen moet worden: 

‐ Mosselkweek (vergunning voor in 4 zones van de Noordzee). 
‐ Baggerspeciestortingen (machtiging). 
‐ Windmolens.  
‐ Vergunningen voor zand‐ en grindwinning op zee worden verleend door de Minister 

van Economie, die rekening houdt met het bindend advies van de Minister bevoegd 
voor het Mariene Milieu. De Dienst Continentaal Plat, de BMM en het  Instituut voor 
landbouw‐  en  Visserijonderzoek  (SWA  21‐12‐2005)  voeren  het  onderzoek  naar  de 
impact van de winningen uit. Op internationaal vlak worden de effecten van zand‐ en 
grindexploitatie op zee ook bestudeerd. 

 
Er dient ook gemeld te worden dat het “duurzaam beheer van de Noordzee” als actie werd 
opgenomen in het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2009 – 2012. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

  Vergunning/machtiging 
 
De MMM‐Wet geeft ondermeer uitvoering aan de Europese Milieueffectenrapportagerichtlijn 
(85/337/EEG, gewijzigd door 97/11/EG).  
 
De menselijke activiteiten waarvoor, conform de MMM‐Wet een vergunning en/of machtiging 
verkregen  moet  worden  zijn  zoals  reeds  gemeld  de  “industriële  activiteiten”,  m.u.v. 
concessies  voor  zand‐  en  grindwinning, welke  conform de wet  van 13  juni  1969  inzake de 
exploratie  en  de  exploitatie  van  niet  ‐levende  rijkdommen  van  de  territoriale  zee  en  het 
continentaal plat worden verleend. Begin 2010 was de situatie de volgende: 
 

‐ mytilicultuur: 1 vergunning; 
‐ windmolenparken:  3  vergunningen  (  n.v.  Belwind,  de  n.v.  Eldepasco  en  de  n.v.  C‐

Power); 
‐ het  storten  van  baggerspecie:  7  vergunningen  voor  het  dumpen  van 

onderhoudsbaggerspecie  (4  Afdeling  Maritieme  toegang  en  3  Afdeling  Kust)  en  1 
vergunning  voor  dumpen  van  aanlegbaggerspecie  (degene  die  verlengd  is  tot  eind 
2010). 

‐ zand‐ en grindwinning: 15 vergunningen. 
 
In 2009 werd een nieuwe, vereenvoudigde, procedure ingesteld die van toepassing is op een 
aantal  commerciële  en  publicitaire  activiteiten  met  een  beperkte  impact  op  het  mariene 
milieu. 
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Uitvoering en Europese Mariene Strategie  
 
De Dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu heeft een  implementatiestrategie voor deze 
Richtlijn  opgesteld.  Er  wordt  sinds  2010  gewerkt  aan  de  uitvoering  van  deze 
implementatiestrategië, ondermeer binnen de CCIM Stuurgroep Noordzee en Oceanen. 
 

Geïntegreerd Kustzonebeheer 
 
Ondanks  het  feit  dat  de  Europese  Aanbeveling  inzake  geïntegreerd  kustzonebeheer  (een 
suksesvolle  onderhandeling  tijdens  de  2001  EU‐Voorzitterschap  van  België)  geen  verdere 
“deliverables”  vraagt  (los  van  een  verslaggeving  dat  in  2006  plaats  gevonden  heeft),  blijft 
men  in  België  actief  op  dit  domein.  Zo  is  in  2009  de  Dienst  Marien Milieu  volwaardig  lid 
geworden van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. 
Het  Coördinatiepunt  Duurzaam  Kustbeheer  stelde  een  duurzaamheidsbarometer  met 
duurzaamheidsindicatoren op voor de kust. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het  beleid  is  er  in  de  periode 2004‐2008  in  geslaagd  om de menselijke  activiteiten  op  zee 
algemeen gezien beter in te passen in de zeegebieden, maar er is nog werk aan de winkel. Het 
vergunningsstelsel  moet  nog  beter  gecommuniceerd  en  gehandhaafd  worden  en  de 
voorkoming en inperking van verontreiniging heeft zowel in de praktijk als voor wat betreft 
het  luik  kostenrecuperatie  nog  een  hele  weg  te  gaan.  De  regelgeving  kan  nog  verbeterd 
worden,  maar  dit  gaat  gepaard  met  een  aantal  andere  aandachtspunten.  Een  intensievere 
informatieverstrekking aan andere bevoegde diensten en aan het  grote publiek,  een betere 
verzameling en verwerking van relevante informatie, een hogere prioriteit voor handhaving, 
enz.  Kortom,  een  omvattend  pakket  van  maatregelen  en  acties  zal  moeten  aangewend 
worden om dit beleid beter te realiseren. 
 
Dit beleid heeft niet geleid tot een extra positieve impact, maar heeft eerder een behoud van 
de bestaande situatie bewerkstelligd. Veel wordt dan ook verwacht van de komende periode 
van  vier  jaar,  omdat  dan  een  aantal  nieuwe  “projecten”  van  start  gaan  (Europese Mariene 
Strategie, bijgestuurde vergunningsstels, enz) deze zullen veel inspanningen vergen, maar die 
ook een sterke positieve impact kunnen hebben op het mariene milieu. 
 
Om de regelgeving omtrent milieuvergunningen en machtigingen efficiënter te handhaven, is 
het nodig dat er bij de bestemmelingen duidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van de 
procedure en de inhoud ervan. Daartoe zal begin 2010 onderzocht worden welke media het 
best  aangewend  kunnen  worden  om  hierover  duidelijkheid  te  creëren.  Een  verbeterde 
informatieverstrekking zal gepaard gaan met een sterkere aandacht voor de handhaving van 
de toepasselijke regelgeving. 
 
Het  is  wenselijk  dat  dit  beleid  in  interactie  treedt  met  het  andere  beleid  ,  ,  Verschillende 
overheden zijn bevoegd in het kader van de bescherming van het mariene milieu, maar nog te 
weinig wordt  gewerkt  aan  een  gemeenschappelijk,  of  op  zijn minst  vooraf  doorgesproken, 
beleid.  Dit  zorgt  soms  voor  overlappingen  of  niet  gedekte  onderwerpen.  Het  beleid  is 
verantwoord,  maar  er  moet  de  komende  jaren  wel  geïnvesteerd  worden  in  een  coherent 
raamwerk voor de integratie van de verschillende activiteiten in de zeegebieden, met name 
de maritieme ruimtelijk planning. Dit moet de mogelijkheid scheppen de milieudoelstellingen 
te identificeren en de activiteiten op zee daaraan aan te passen. Lukt dit niet, dan riskeert het 
beleid  achterhaald  te  worden.  De  organisatie  van  de  activiteiten  in  de  zeegebieden  moet 
immers  afgestemd  worden  op  de  beleidsdoelstellingen,  anders  wordt  die  organisatie  een 
“lege doos”. 
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5.2 Bescherming en behoud van mariene biodiversiteit 
 
Definitie van het beleid 
 
Dit beleid heeft betrekking op de bescherming en instandhouding van de beschermde soorten 
en natuurlijke habitats. 
 
De  uitvoering  van  deze  doelstellingen  verschilt  naargelang  de  wateren  onder  nationale 
jurisdictie of daarbuiten.  In het algemeen volgen  twee  fasen van de werkzaamheden elkaar 
op: 

1) de  vaststelling  van  de  identificatiecriteria  voor  beschermde  soorten  of  natuurlijke 
habitats die bescherming nodig hebben; 

2) de ontwikkeling van de regelgeving voor het beheer van deze behoudsdoelstellingen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

Nationale wateren 
 
Bescherming van de beschermde soorten: 
 
In toepassing van de Vogelrichtlijn worden er in 2005 drie zones vastgesteld (SBZ1, SBZ2, en 
SBZ3). 
 
Bescherming van de natuurlijke habitats: 
 
In  2005  werden  twee  gebieden  als  Speciale  Zone  voor  Natuurbehoud,  conform  de  EU‐
Habitatrichtlijn (Trapegeer–Stroombank en Vlakte van de Raan de welke in 2008 door Raad 
van State werd opgeheven). 
 
Daarnaast werd het Gericht Marien Reservaat ‘Baai van Heist’ werd in 2006 ingesteld. 
 
Het beheer van de beschermde mariene gebieden kan niet op een efficiënte manier gebeuren 
zonder de gebruikers van deze gebieden bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering 
van het  beleid  te  betrekken.  Zo werd de  gebruikersovereenkomst,  voor  een bepaalde duur 
afgesloten  na  overleg  met  de  gebruikers  van  een  beschermd  marien  gebied,  in  de 
beleidsplanning met betrekking tot de mariene beschermde gebieden geïntegreerd.  
De Minister bevoegd voor het mariene milieu sloot in oktober 2005 voor een periode van drie 
jaar gebruikersovereenkomsten af met de volgende gebruikers:  

‐ Verbond Vlaamse Watersportverenigingen 
‐ Vlaamse Vereniging Hengelsport Verbonden 
‐ Zeehengelsport 
‐ Nautiv 
‐ Nautibel 
‐ Vlaamse Yachting Federatie 

 
Voor  al  deze  op  nationaal  niveau  omschreven  zones  werden  er  in  juli  2009,  naast  de 
gebruikersovereenkomsten, "beleidsplannen" opgesteld en goedgekeurd door de minister die 
verantwoordelijk is voor de bescherming van het mariene milieu. Het jaar 2010 zal enerzijds 
gewijd zijn aan de uitvoering van deze “beleidsplannen" en anderzijds aan de identificatie van 
een bijkomende potentiële “habitat”‐zone in de Exclusieve Economische Zone van België. 
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Internationale wateren 
 
Bescherming van de beschermde soorten 
 
De populaties van een groot aantal mariene soorten is  in de afgelopen decennia dramatisch 
gedaald  en  zijn  momenteel  met  uitsterven  bedreigd.  Dit  is  bijvoorbeeld  het  geval  voor 
verschillende soorten haaien en tonijnen.  
 
Tijdens  de  laatste  vergadering  van  de  Convention  on  the  Protection  of  Migratory  Species 
(Verdrag  inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, CMS), werd besloten om 
verschillende  haaiensoorten  op  te  nemen  in  bijlage  2  van  dit  Verdrag;  België  speelt  een 
vooraanstaande rol in dit verband en handelt zowel via het CMS als via CITES. 
 
Walvisachtigen zijn een andere groep kwetsbare mariene soorten. Op mondiaal niveau wordt 
de  bescherming  van  walvisachtigen  besproken  binnen  de  Internationale  Walvisvaart 
Commissie  (IWC),  waarin  België  zeer  actief  optreedt  (zie  paragraaf  4.6).  De  ASCOBANS‐
overeenkomst  (Agreement  on  the  Conservation  of  Small  Cetaceans  of  the Baltic  and North 
Seas), zorgt voor de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noordzee. De activiteiten 
in  het  kader  van  deze  overeenkomst  krijgen  een  intensieve  en  langdurige  begeleiding  van 
België,  dat  instaat  voor  het  voorzitterschap  van  verschillende  werkgroepen.  Recent  is  het 
plan voor de instandhouding van bruinvissen in de Noordzee goedgekeurd door ASCOBANS. 
Ter ondersteuning van de uitvoering van dit plan is er een financiële bijdrage voorzien voor 
2010. 
 
Bescherming van natuurlijke habitats 
 
Om  te  zorgen  voor  de  instandhouding  van  kwetsbare  habitats,  heeft  de  Wereldtop  over 
Duurzame Ontwikkeling in 2002 afgesproken dat er voor 2012 een algemeen samenhangend 
en  representatief  netwerk  van  beschermde  mariene  gebieden  moet  worden  vastgesteld. 
Krachtens het Verdrag inzake biologische diversiteit (zie punt 4.1), worden de hoogwaardige 
mariene  ecosystemen momenteel  geïdentificeerd.  België  ondersteunt  deze  uitoefening  ook 
door middel van bestaande en nieuwe wetenschappelijke informatie. 
Het  resultaat  van  deze  uitoefening  zal  vervolgens  bevestigd  worden  tijdens  de  plenaire 
vergadering van de Conventie over Biodiversiteit, die in oktober 2010 gehouden zal worden. 
Een internationale overeenkomst over deze kwestie is ook een van de beleidsprioriteiten van 
het Belgische voorzitterschap. 
 

“Horizontale” Acties 
 
De integratie van het milieuaspect binnen de twee grote economische "historische" sectoren 
op zee (visserij en scheepvaart) betekent een succesvolle  factor voor het beheer en behoud 
van mariene beschermde soorten en mariene habitats. 
 
Voor  de  visserijactiviteiten  in  de  beschermde  mariene  gebieden  streeft  de  Dienst  Marien 
Milieu een samenwerking na met de bevoegde Vlaamse Dienst Zeevisserij. Zo werd, met input 
van de Dienst Marien Milieu een gemeenschappelijk  zicht opgesteld met betrekking  tot het 
toekomstige gemeenschappelijk visserijbeleid.  
 

Voor de scheepvaart werkt de dienst Marien milieu samen met de FOD Mobiliteit, met name 
om de positie van België in de Internationale Maritieme Organisatie te versterken. 
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Evaluatie van het beleid 
 
De vastgestelde doelstellingen zijn bereikt. We moeten doorgaan zoals gepland en de nodige 
middelen aanbieden om een “kritische massa” te creëren, want dat is de sleutel tot succes.  
 
Het mariene  biodiversiteitsbeleid  is  een  beleid  dat  enkel  zijn  doelstellingen  kan  realiseren 
indien  er  gewestelijke  of  andere  federale  beleidsdomeinen  de  milieudoelstellingen  in  hun 
respectievelijke  beleidsdomeinen  integreren.  Via  het  CCIM  overleg  wordt  aan  een 
transversale  implementatie  van  het  mariene  biodiversiteitsbeleid  gewerkt.  Wat  het 
visserijbeleid betreft, is een overeenkomst in voorbereiding om deze integratie te bevorderen 
en om tot concrete afspraken te komen. Vervolgens wordt ook het toekomstige GVB van de 
EU opgevolgd om de mariene biodiversiteitsdoelstellingen te halen. 
 
De  afgelopen  jaren  werden  gekenmerkt  door  een  steeds  duidelijkere  wetenschappelijke 
consensus  inzake  de  dramatische  achteruitgang  van  de  staat  van  het  marien  milieu.  Deze 
situatie  geeft  aanleiding  tot  een  groter  politiek  bewustzijn  in  de  betrokken 
beleidsinstrumenten. Zowel de noodzaak als het verhoogde bewustzijn ervan rechtvaardigen 
een  blijvende  aandacht  van  de  bevoegde  instanties  voor  deze  problematiek  op  het 
internationaal niveau. 
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5.3 Controle van de kwaliteit van het mariene milieu 
 
Definitie van het beleid 
 
Eerder dan een beleid in de strikte zin van het woord, gaat het hier om instrumenten om de 
kwaliteit van het milieu te diagnosticeren en dus om de evaluatie van het gevolgde beleid te 
evalueren. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten  
 
Wat  de  “feedback”  over  de  effecten  van  het  gevoerde  beleid  en  de  effecten  ervan  op  de 
kwaliteit van de mariene omgeving betreft, is er slechts een flauw verschil tussen de volgende 
uitgeoefende activiteiten: 

- de reglementaire monitoring (in toepassing van de Europese richtlijnen, de nationale 
wetgeving en de internationale akkoorden zoals OSPAR); 

- de specifieke handelingen zoals “fishing for litter” (zie hieronder); 
- de acties ter ondersteuning van het beleid worden met name gevoerd op initiatief van 

BELSPO of op Europese schaal (zie hieronder). 
 

“Fishing for Litter” 
 

Het project ‘Fishing for Litter’ kadert binnen de uitvoering van de ministeriële verklaring van 
de 6de Noordzeeconferentie (Göteborg 2006). Het betreft het aan wal brengen van afval op 
zee dat vissers tijdens het vissen mee in hun netten vangen. Voor het aan wal brengen is een 
zekere sensibilisering nodig. Dit kan door hen de nodige opvangcapaciteit ter beschikking te 
stellen  (zakken  om mee  aan  boord  te  nemen),  door  het  transport/ophalen  van  de  zakken 
eens  in de haven, evenals door het afval  te  sorteren. Monitoring van het aan  land gebracht 
marien  zwerfafval  gebeurt  aan  de  hand  van  een  in  te  vullen  formulier  (‘Bag  Monitoring 
Sheet’).  

 
Hierdoor beschikt men over een idee van de hoeveelheid zwerfafval dat in de Noordzee drijft. 
Andere Nooedzeelanden voeren ook dergelijke initiatieven. 
 

Onderzoeksprogramma’s Federaal Wetenschapsbeleid (zie hoofdstuk 9) 
 
Sinds  1970  initieert  en  ondersteunt  het  Federaal  Wetenschapsbeleid  (BELSPO) 
wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s met betrekking tot de studie van het ‘Noordzee‐
ecosysteem’. Deze programma’s hebben tot doel de kennis van dit ecosysteem te verbeteren 
en een duurzaam beheer en exploitatie ervan te stimuleren.  
 
‐ Noordzee‐onderzoeksprogramma: 

 
De  actuele  zevende  fase  van  het  Noordzee‐onderzoeksprogramma  (2006‐2010)  kadert 
binnen het onderzoeksprogramma ‘Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling – SSD’.  
 
Begin 2007 werden 7 strategische onderzoeksnetwerken gestart voor een periode van 4 jaar 
die tot doel hebben de onzekerheden te verminderen en de wetenschappelijke basis te leggen 
voor het langetermijnbeleid van de overheid. 
 
Midden 2009 werden 8  ‘Gerichte wetenschappelijke  acties’  gestart  voor  een periode  van 2 
jaar die als relevant werden beschouwd voor het kortetermijnbeleid van de overheid. 
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Bijkomende informatie over het programma en de projecten is terug te vinden onder de link 
http://www.belspo.be/Northsea. 
 
‐ Andere relevante onderzoeksprogramma’s: 

 
Naast  het  onderzoek  gefinancierd  door  het  Federaal  Wetenschapsbeleid  (BELSPO)  in  het 
kader  van  het  Noordzee‐onderzoeksprogramma  werden  andere  relevante  projecten 
gefinancierd  in  het  kader  van  het  onderzoeksprogramma  ‘Actie  ter  ondersteuning  van  de 
strategische prioriteiten van de Federale Overheid’. 
 
Bijkomende informatie over het programma en de projecten is terug te vinden onder de link 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=AP.  
 
Ook werden  relevante  projecten  gefinancierd  in  het  kader  van  het  onderzoeksprogramma 
inzake aardobservatie ‘STEREO’. 
Bijkomende informatie over het programma en de projecten is terug te vinden onder de link 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=SR. 
 
‐ Relevante onderzoeksprogramma’s op Europees niveau:  

 
In het kader van de Kader Programma’s (FP7 en FP6) van de EU werden een aantal projecten 
recent  gestart  of  zijn  nog  lopend  waaraan  Belgische  onderzoeksinstellingen  en/of  KMO’s 
deelnemen. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Algemeen gezien kunnen we stellen dat België haar monitoringverplichtingen bij OSPAR en 
ICES heel  correct  naleeft. Met  betrekking  tot  de monitoring  in  toepassing  van de Europese 
richtlijnen  inzake  de  bescherming  van  het  mariene  of  kustmilieu,  organiseren  de 
verantwoordelijke diensten zich om ten volle te participeren.  
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5.4 Voorkoming en bestrijding van mariene verontreiniging 
 
Definitie van het beleid 
 

Voorkoming van verontreiniging 
 
Scheepvaartverontreiniging wordt in de MMM‐Wet gevat (door diverse artikelen). 
 
Samenwerkingsverbanden  met  betrekking  tot  het  voorkomen  en  bestrijden  van  mariene 
verontreiniging kwamen tot stand tussen verschillende diensten met bevoegdheid op zee in 
het kader van de structuur Kustwacht. 
 
Beleid  inzake  lozingen:  Ter  uitvoering  van  het  MARPOL‐Verdrag  (1973/1978)  zijn 
operationele lozingen in de Belgische Noordzee gedefinieerd volgens en onderworpen aan de 
bepalingen  van  de MARPOL‐Wet  van  6  april  1995  die  handelt  over  het  lozingsverbod  van 
schadelijke stoffen en het toezicht op dit lozingsverbod. Deze Wet biedt ook een rechtsgrond 
voor  het  vasthouden  van  schepen  in  het  kader  van  controles  door  de  met  de 
scheepvaartcontrole  belaste  ambtenaren.  Daarnaast  is  er  ook  sprake  van  ‘bijzondere 
gebieden’  onder  het  MARPOL‐Verdrag  waarin  strengere  lozingsbepalingen  van  toepassing 
zijn dan in andere gebieden, zoals de Noordzee.  
 
Beleid  inzake  stortingen: Wat  betreft  het  storten  van  afval  in  zee  is  de  Belgische  federale 
overheid overgegaan tot ratificatie van het Verdrag van Londen  (1972) en het Protocol van 
1996. 
 
Beleid  inzake  olietankers:  In  2009  is  België  toegetreden  tot  het  Bunkerolie‐Verdrag  wat 
maakt  dat  elk  schip met  een  bruto  tonnenmaat  van meer  dan  1000  dat  de  Belgische  vlag 
voert  een  Bunkerolie‐certificaat  met  betrekking  tot  financiële  zekerheid  aan  boord  moet 
hebben, uitgereikt door de Belgische overheid.  
Volgens  de  Europese  Verordening  nr.  417/2002/EU  van  18  februari  2002  moeten  alle 
olietankers met een draagvermogen van meer dan 5000 die een haven of offshore‐terminal 
onder  de  jurisdictie  van  een  Europese  Lidstaat  aandoen,  voldoen  aan  de  vereisten  inzake 
dubbelwandige  uitvoering.  Tengevolge  van  het  ongeval met  de  olietanker  Prestige  voor  de 
Spaanse kust  (2002), werd de uitfasering van enkelwandige  tankers vervroegd door de EU 
(Verordening nr.  726/2003/EU), met name  ten  laatste  in  2010  in  plaats  van 2015. Ook de 
IMO  (Internationale  Maritieme  Organisatie)  heeft  deze  vervroegde  uitfasering  ter  harte 
genomen in 2003.  
 
Beleid inzake scheepsontmanteling: De Dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu droeg bij 
aan  de  finalisering  van  het  IMO‐Verdrag  inzake  veilige  en  ecologisch  verantwoorde 
scheepsontmanteling, dat het onderwerp vormde van een Diplomatieke Conferentie in 2009 
(cleanship concept). Hierbij werd samengewerkt met het DG Maritiem Vervoer van de FOD 
Mobiliteit. De ratificatie van dit verdrag door de Belgische federale en gewestelijke overheden 
wordt gepland in 2010/2011.  
 

Bestrijding van verontreiniging  
 
In het kader van het Bonn‐akkoord (1983/1989) coördineert de Dienst Marien Milieu van het 
DG  Leefmilieu  de  activiteiten  met  betrekking  tot  technisch‐operationele  bijstand  bij 
verontreiniging  door  schadelijke  stoffen.  De  Marinecomponent  van  het  ministerie  van 
Landsverdediging fungeert hierbij als nationaal contactpunt.  
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Op  30  november  1990  werd  binnen  de  IMO  het  OPRC‐Verdrag  gesloten  betreffende  de 
voorbereiding,  reactie  en  samenwerking  bij  een  olieverontreiniging  ten  gevolge  van  een 
incident.  Het  OPRC‐Verdrag  werd  van  kracht  op  13  mei  1995.  In  maart  2000  werd  het 
toepassingsgebied van OPRC uitgebreid tot ongevallen met schadelijke en gevaarlijke stoffen 
(OPRC‐HNS‐Protocol).  .  De  ratificatie  van  dit  verdrag  door  de  Belgische  federale  en 
gewestelijke overheden wordt gepland in 2010/2011.  
 
In  het  kader  van  het  Bonn‐akkoord  (1983/1989)  beschikt  België  reeds  over  een  nationaal 
systeem  om  verontreinigingen  snel  en  efficiënt  aan  te  pakken  (oliebestrijdingsmateriaal, 
interventieplannen en ‐ploegen, rampenplan, enz.).  
 
In het kader van het Bonn‐Akkoord (1983/1989) en de MARPOL‐regelgeving staat de BMM 
samen  met  de  Dienst  Marien  Milieu  van  het  DG  Leefmilieu  (in  samenwerking  met  het 
ministerie  van  Landsverdediging)  in  voor  luchttoezicht  voor  pollutiecontrole  boven  de 
Belgische Noordzee. Dit kadert zowel binnen het preventieve als curatieve luik van het beleid 
mbt verontreiniging.  
 

Handhavings en vervolgingsbeleid 
 
Voor  het  vervolgingsbeleid  ten  aanzien  van  scheepvaartverontreiniging  (lozingen  van 
schadelijke  stoffen)  kan  verwezen  worden  naar  de  MARPOL‐Wet  van  6  april  1995  inzake 
lozingen  die  een  rechtsgrond  biedt  voor  het  vasthouden  van  schepen  in  het  kader  van 
controles door de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren.  
 
Daarnaast  verbiedt  de  MMM‐Wet  van  20  januari  1999  het  storten  (met  enkele 
uitzonderingen)  en  verbranding  op  zee.  Het  storten  van  stoffen  op  zee  wordt  tevens 
verboden door het Protocol van 1996 bij het Verdrag van Londen  (1972, met uitzondering 
van de stoffen opgenomen in Bijlage I). Toezicht op deze lozingsverboden wordt uitgeoefend 
door  de  overheden  met  bevoegdheid  op  zee,  zoals  aangeduid  door  de  MMM‐Wet 
(Scheepvaartpolitie,  ministerie  van  Landverdediging,  DG  Leefmilieu,  FOD  Mobiliteit  en 
Vervoer).  
 
Nationaal,  op  het  uitvoerende  niveau,  wordt  het  vervolgingsbeleid  betreffende  mariene 
verontreiniging aangestuurd vanuit de Dienst Marien Milieu,  die hiertoe een netwerk heeft 
uitgebouwd met een aantal andere overheidsdiensten en met de referentiemagistraten. 
 
Internationaal  gezien,  is  het  ‘Noordzee Netwerk  voor Onderzoekers  en Vervolgers’  (NSN)80 
een  belangrijk  instrument  in  het  kader  van  het  vervolgingsbeleid.  Het  is  een  informeel 
netwerk  van  magistraten  en  verbalisanten  uit  verschillende  landen  die  samenwerken  om 
olievervuilers  te  vervolgen,  ook  als  ze  reeds  in  een  andere  Europese  haven  aangemeerd 
liggen.  De  Dienst  Marien  Milieu  coördineert  en  neemt,  samen  met  andere  bevoegde 
overheden en magistraten, deel aan de werkzaamheden van het NSN.  
 

Herstelbeginsel 
 

In  de  MMM‐Wet  is  het  herstelbeginsel  opgenomen  dat  inhoudt  dat  bij  schade  of 
milieuverstoring  in  de  zeegebieden  het mariene milieu  in  de mate  van  het mogelijke moet 
worden  hersteld  in  zijn  oorspronkelijke  toestand.  De  veroorzaker  van  de  schade  of 
milieuverstoring  wordt  hiervoor  aansprakelijk  gesteld  en  draagt  de  kosten  van  de  te 
herstellen schade of milieuverstoring (met enkele uitzonderingen). Het recht op herstel van 
schade behoort hierbij  toe aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de schade heeft 
ondergaan, terwijl het recht op herstel van milieuverstoring toebehoort aan de Staat. 
                                                             
80 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1529/52K1529007.pdf  
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De Europese  richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid  (voir  chapitre 1) met betrekking 
tot  het  voorkomen  en  herstellen  van  milieuschade  (Milieuschaderichtlijn,  2004/35/EG) 
werd, voor wat betreft de Belgische zeegebieden, omgezet  in nationale wetgeving door een 
aanpassing van de MMM‐Wet en door instelling van het KB van 25 oktober 2007 betreffende 
herstelmaatregelen.  De  MMM‐Wet  omvat  de  algemene  principes  met  betrekking  tot  het 
nemen  van preventieve maatregelen,  inperkings‐  en  herstelmaatregelen  en met  betrekking 
tot  kostenrecuperatie.  Daarnaast  wordt  ook  meer  specifiek  bepaald  hoe  de  preventieve 
maatregelen  en  inperkingsmaatregelen  genomen  dienen  te  worden.  De  procedure  met 
betrekking tot het nemen van herstelmaatregelen en met betretekking tot kostenrecuperatie 
is opgenomen in het voormelde KB. 
 
In geval van verontreiniging beoordeelt het DG Leefmilieu, als bevoegde overheid, op eigen 
initiatief  of  op  vraag  van  bepaalde  natuurlijke  personen  of  rechtspersonen,  of  er  gegronde 
redenen bestaan om aan te nemen dat een aanmerkelijke aantasting van het mariene milieu 
heeft  plaatsgevonden  of  zal  plaatsvinden,  waarvoor  herstelmaatregelen  genomen  moeten 
worden. Indien dit het geval is, wordt een procedure ingezet die, indien mogelijk, op basis van 
een samenwerking tussen de scheepseigenaar of de exploitant en DG Leefmilieu, dient vast te 
stellen  in  welke  mate  het  mariene  milieu  aanmerkelijk  aangetast  is  en  welke 
herstelmaatregelen genomen dienen te worden. 
De  kosten  van  voormelde  procedure  tot  het  nemen  van  herstelmaatregelen,  evenals  de 
kosten  tot  het  nemen  van  preventieve  maatregelen  en  inperkingmaatregelen,  dienen 
principieel  gedragen  te  worden  door  de  scheepseigenaar  of  de  exploitant  die  de 
verontreiniging heeft veroorzaakt. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten  
 

Voorkoming van verontreiniging 
 
Ter uitvoering van het gecoördineerde  luchttoezicht  in het kader van het Bonn‐Akkoord en 
de  MARPOL‐regelgeving  staat  de  BMM  samen  met  de  Dienst  Marien  Milieu  van  het  DG 
Leefmilieu (in samenwerking met het ministerie van Landsverdediging) in voor luchttoezicht 
voor pollutiecontrole boven de Belgische Noordzee.  
 
Het BMM‐vliegtuig wordt sinds enkele jaren, naar aanleiding van het nultolerantiebeleid voor 
de Belgische Noordzee, met verschillende  toezichtsmiddelen aangevuld. Dit  is voornamelijk 
het resultaat van verschillende samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten met 
bevoegdheid op zee in het kader van de structuur Kustwacht (2003).  
 
Sinds  2005,  is  een  Europees  satelliet  monitoringsprogramma  operationeel  om  mogelijke 
vlekken van vervuiling te detecteren. Dit systeem dient als alarmeringssysteem om het BMM‐
vliegtuig  of  andere  beschikbare  middelen  naar  de  plaats  van  de  detectie  te  sturen  voor 
bevestiging. Dit programma wordt door het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid 
(EMSA) beheerd ten gunste van de maritieme Europese lidstaten. Het Belgische deel van de 
Noordzee wordt 2 à 4 keer per week door een satellietbeeld gedekt. 
 
Sinds  2007,  beschikt  DG  Leefmilieu  over  een  stand‐by  helikopter  die  een  ‘snelle 
interventiecapaciteit’  bij  pollutie‐incidenten  op  zee  vormt.  De  helikopter  is  met  speciale 
draagbare  detectie‐  en  videoapparaten  uitgerust.  Deze  helikopter  kan  ook  ingezet  worden 
voor  andere  gerelateerde  taken  zoals  staalnamen,  het  aan  boord  brengen  van 
inspectieploegen, enz.. De ter beschikking stelling van de helikopter vindt plaats op basis van 
een  overeenkomst  (juli  2007)  tussen  DG  Leefmilieu  en  DAB  Loodswezen  van  de  Vlaamse 
overheid.  
Recent worden ook onbemande vliegtuigen  (UAV‘s)  ‘B‐hunters’  ingezet  tegen de  vervuiling 
op  zee  op  basis  van  een  protocolakkoord  (april  2008)  tussen  het  ministerie  van 
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Landsverdediging en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
Deze  onbemande  vliegtuigen  kunnen  langdurige  verkenningsvluchten  uitvoeren  boven  de 
Noordzee en discreet  foto’s en  filmopnames maken van grote zones. Ze opereren vanuit de 
luchtmachtbasis van Koksijde.  
 
‐ Toezichtsactiviteiten Dienst Marien Milieu: 
In het kader van luchttoezicht worden elk jaar 250 vluchturen met het toezichtsvliegtuig van 
de  BMM boven  zee  gepland.  Deze worden  verder  aangevuld met  100  geplande  vluchturen 
met  de  B‐Hunters  (ministerie  van  Landsverdediging)  en  een  interventiecapaciteit  van  50 
vluchturen met  de  standby‐helikopter  (DG Leefmilieu). Dit  leidt  in  2009  tot  een  totaal  van 
400 vluchturen voor controle op zeeverontreiniging boven zee. 
 
‐ Aantal waargenomen olieverontreinigingen: zie figuur 26. 
 
 
 
Figuur 26: Evolutie van olieverontreinigingsdruk in en nabij de Belgische zeegebieden, weergegeven als 

het aantal olieverontreinigingen per vlieguur in de periode 19912007. 
 

 
 

 
 

Bestrijding van verontreiniging  
 
Het aantal interventies met bestrijdingsmateriaal van de Dienst Marienmilieu in 2008 wordt 
geïllustreerd in figuur 27.  
 
Het is echter niet enkel het DG Leefmilieu (Dienst Marien Milieu) dat een grote rol speelt in de 
strijd tegen verontreiniging. Het oliebestrijdingsmateriaal is eigendom van het DG Leefmilieu 
(Dienst Marien Milieu),  maar  staat  in  Jabekke  klaar  om met  de  getreinde  personeel  en  de 
logistiek van de Civiele Bescherming te worden ingezet.  
 
De  Dienst  Marien  Milieu  van  het  DG  Leefmilieu  is  bevoegd  voor  de  interventies  in  de 
voorhavens  en  op  zee  met  de  ondersteuning  van  de  Algemene  Directie  Civiele  Veiligheid 
(FOD  Binnenlandse  zaken).  Bij  interventies  op  het  strand  en  in  het  binnenland  biedt  de 
Dienst Marien Milieu ondersteuning aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid.  
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Om  verontreinigingen  snel  en  efficiënt  aan  te  pakken  heeft  het  DG  Leefmilieu,  met 
ondersteuning  van  de  Algemene  Directie  Civiele  Veiligheid,  al  sterk  geïnvesteerd  in 
bestrijdingsmateriaal.  
 
Bij  een  vervuiling  op  zee  huurt  het  DG  Leefmilieu  de  diensten  van  werkvaartuigen  en 
bemaningen  bij  DAB  Vloot  van  de  Vlaamse  overheid.  Bij  een  ramp  op  zee  is  er  het 
rampenplan,  waarvoor  de  gouverneur  van West‐Vlaanderen  verantwoordelijk  is.  Bij  grote 
rampen  zal  het  Europees  Agentschap  voor  Maritieme  Veiligheid  (EMSA)  voorzien  in  de 
beschikbaarheid van uitgeruste schepen.  
 
De Dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu stelt de operationele  interventieplannen op. 
Deze plannen garanderen dat in crisissituaties de samenwerking goed verloopt. 
 
 
 

Figuur 27: Aantal interventies met het bestrijdingsmateriaal van de Dienst Marien Milieu in 2008 
 

 
 
 

Handhavingsen vervolgingsbeleid 
 
Gelet op het accent op de preventie, is het aantal vastgestelde overtredingen erg beperkt. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit het aantal vaststellingen van  illegale  lozing met bekende vervuiler (3 
PV’s in 1999 waarvan 2 voor het Belgische gerecht). 
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Evaluatie mbt voorkoming van verontreiniging  
 
Ondanks de toename van het maritieme transport tonen de resultaten van het luchttoezicht, 
van  mid‐1991  tot  en  met  2007,  een  duidelijk  dalende  tendens  in  het  jaarlijks  aantal 
opgespoorde  olieverontreinigingen  in  de  Belgische  verantwoordelijk‐heidszone  (zie 
bovenstaande figuur). 
 
De reden van de algemeen dalende tendens kan worden gevonden in het strengere beleid en 
wetgevingskader aangaande veiligheid van en pollutie door schepen enerzijds en anderzijds 
door het ontradend effect van het luchttoezicht. 
 
Sinds  2005,  is  een  Europees  satelliet  monitoringsprogramma  (EMSA)  operationeel  om 
mogelijke vlekken van vervuiling te detecteren. 
 
Recent worden ook onbemande vliegtuigen  (UAV‘s)  ‘B‐hunters’  ingezet  tegen de  vervuiling 
op  zee  op  basis  van  een  protocolakkoord  (april  2008)  tussen  het  ministerie  van 
Landsverdediging en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 
Het “nultolerantie beleid” voor de Noordzee heeft geleid tot een verhoging van de pakkans en 
de  vervolging  van  de  overtreders.  Daardoor  is  het  ontradend  effect  van  het  toezicht  sterk 
toegenomen.  
 
De totale capaciteit van 400 vlieguren boven zee voor milieucontroles komt overeen met een 
aanwezigheidsniveau op het terrein van maar ongeveer 5 procent. Een vermindering van de 
toezichtsmiddelen  zou  de  geloofwaardigheid  van  het  milieutoezicht  boven  de  Belgische 
zeegebieden verzwakken.  
 
Geplande acties: 
‐ Verdere ontwikkeling van coördinatie toezichtsoperaties vanuit de lucht. 
‐ Introductie nachtvluchten standby‐helikopters. 
‐ Uitwerking  technische  procedures  en  operationele  strategieën  mbt  toezicht  op 

emissienormen van schepen. 
‐ Verdere  optimalisatie  procedures  voor  de  exploitatie  van  door  B‐Hunters  gedane 

vaststellingen. 
‐ Overeenkomst  tussen  DG  Leefmilieu  en  het  ministerie  van  Landsverdediging  mbt 

informatie‐uitwisseling met het MIK (Maritiem Informatiekruispunt). 
‐ Structurele en budgettaire oplossingen formuleren voor de inzet gedurende de komende 

20 jaar van een uitgerust vliegtuig. 
 
Het  “nultolerantie  beleid”  is meer  bepaald  gericht  naar  de  opsporing  van  illegale  lozingen 
door schepen. Het milieutoezicht boven zee betreft in praktijk alle menselijke activiteiten op 
zee  en  in  het  bijzonder  de  activiteiten  die  verboden  zijn  of  aan  een  (milieu)machtiging  of 
vergunning onderworpen zijn.  
 
Na de olierampen met de ERIKA en de PRESTIGE werd op Europees niveau een agentschap 
voor  de  veiligheid  van  de  scheepvaart  opgericht:  EMSA.  EMSA  heeft  o.a.  als  opdracht 
gekregen de lidstaten bij te staan op het gebied van toezicht en opsporing van illegale lozing. 
Dit  heeft  de  vorm  genomen  van  een  pan‐Europese  dienst  van  satelliet monitoring  voor  de 
detectie  van  olievlekken  in  de  Europese  wateren:  CleanSeaNet.  Deze  dienst  wordt  ten 
gunsten van de lidstaten door EMSA beheerd. In België wordt CleanSeaNet gebruikt voor de 
ondersteuning van de nationale luchttoezichtsmiddelen.  
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Op Belgisch niveau speelt het overleg binnen de structuur Kustwacht een belangrijk rol in de 
afstemming van het beleid van de  verschillende  federale overheidsdiensten en de diensten 
van het Vlaamse Gewest die bij de “actie van de Staat op zee” betrokken zijn.  
 
De continue toename van het scheepvaartverkeer, van de grootte van de schepen en van de 
volumes van vervoerde gevaarlijke goederen pleiten voor een behoud en waar nodig op basis 
van risicoanalyse een bijsturing of versterking van het beleid.  
 
Evaluatie mbt bestrijding van verontreiniging 
 
In zijn strijd tegen verontreinig werkt het DG Leefmilieu (Dienst Marien Milieu) samen met 
de BMM, de Algemene Directie Civiele Veiligheid  (FOD Binnenlandse zaken), Defensie, DAB 
Vloot  van  de  Vlaamse  overheid  en  de  gouverneur  van West‐Vlaanderen.  Bij  grote  rampen 
zullen  in  het  kader  van  het  Akkoord  van  Bonn  bijkomende  interventiemiddelen  vanuit  de 
buurlanden  gemobiliseerd  worden.  Het  Europese  Agentschap  voor  Maritieme  Veiligheid 
(EMSA) voorziet evenals in de beschikbaarheid van uitgeruste schepen.  
 
Het  nationale  beleid  inzake  het  niveau  van  paraatheid  voor  de  bestrijding  van  accidentele 
zeeverontreiniging verwijst naar de bepalingen van twee internationale instrumenten (IMO‐
VN) die beiden van kracht zijn: het OPRC verdrag (1990) en het OPRC‐HNS protocol (2000).  
 
Zonder dit beleid zou België helemaal afhankelijk van de internationale bijstand zijn. In een 
dergelijke situatie zouden snelle interventies om de omvang van de schaden aan het milieu en 
aan  de  economie  te  beperken  niet mogelijk  zijn.  Daardoor  zouden  de  niet  tijdig  bestreden 
pollutieincidenten aanleiding geven tot grotere schaden. 
 
Ondanks alle  inspanningen om pollutieincidenten op  zee  te  voorkomen blijft  het  risico van 
een dergelijk incident reëel. De nationale stock van pollutiebestrijdingsmiddelen laat ons toe 
om het hoofd te bieden aan dergelijke situaties.  
 
De  voorrang  werd  gegeven  aan  middelen  en  bestrijdingsstrategieën  voor  polluties  door 
koolwaterstoffen.  De  risico’s  van  zeeverontreiniging  door  gevaarlijke  goederen  (HNS  – 
Hazardous  and  Noxious  Substances)  alsook  door  de  emissies  van  schepen  dienen  ook  in 
aanmerking genomen te worden.  
 
Na de olierampen met de ERIKA en de PRESTIGE werd op Europees niveau een agentschap 
voor  de  veiligheid  van  de  scheepvaart  opgericht:  EMSA.  EMSA  heeft  o.a.  als  opdracht 
gekregen de  lidstaten bij  te  staan op het  gebied van paraatheid voor pollutiebestrijding op 
zee. Om die reden voorziet EMSA in stand‐by contracten met een aantal commerciële schepen 
die met pollutiebestrijdingsmiddelen uitgerust zijn. Deze schepen kunnen door de betrokken 
lidstaten gehuurd worden in geval van grote rampen op zee. 
 
Op Belgisch niveau speelt het overleg binnen de structuur Kustwacht een belangrijk rol in de 
afstemming van het beleid van de  verschillende  federale overheidsdiensten en de diensten 
van het Vlaamse Gewest die bij de “actie van de Staat op zee” betrokken zijn. 
 
De continue toename van het scheepvaartverkeer, van de grootte van de schepen en van de 
volumes van vervoerde gevaarlijke goederen pleiten voor een behoud en waar nodig op basis 
van risicoanalyse een bijsturing of versterking van het beleid. 
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Evaluatie mbt handhavings en vervolgingsbeleid  
 
Het aantal opgestelde proces‐verbalen (PV’s) kan beschouwd worden als een kwantitatieve 
indicator voor het vervolgingsbeleid. Het aantal geslaagde opvolgingen van deze opgestelde 
PV’s daarentegen kan beschouwd worden als een kwalitatieve indicator.  
 
In de analyse dient men nochtans rekening te houden met het feit dat de beleidsdoelstelling 
eerst  en  vooral  gericht  naar  preventie  is.  Men  streeft  uiteraard  naar  een  “zero  inbreuk” 
niveau. Men  vindt  deze  tendens  terug  in  het  zeer  geringe  aantal  vaststellingen  van  illegale 
lozing met bekende vervuiler (3 PV’s  in 1999 waarvan 2 voor het Belgische gerecht). Dit  is 
rechtstreeks gerelateerd met het ontradend effect van het toezicht en de vigerende nationale 
en  internationale  regelgevingen  voor  de  voorkoming  van  de  vervuiling  van  de  zee  door 
schepen. 
 
Ten  gevolge van het  “nultolerantie beleid”  voor de Noordzee dat  in 2003 geïnitieerd werd, 
werd  het  klassieke  luchttoezicht  aangevuld  met  aanvullende  toezichtsmiddelen  om  de 
pakkans te maximaliseren voor de schepen die illegaal lozen. “Noordzeemagistraten” werden 
ook aangeduid. Dit heeft de behandeling van de dossiers voor de vervolging van vervuilers 
vergemakkelijken zowel op nationaal als op internationaal niveau.  
 
Het Belgische handhavings‐ en vervolgingsbeleid voor de Noordzee passen in het kader van 
regionale  samenwerking  (Akkoord  van  Bonn)  en  Europees  beleid.  Handhavings‐  en 
vervolgingsbeleid worden daardoor op een coherente manier toegepast in de hele Noordzee.  
 
De vervolging en de bestraffing van de overtreders (vervuilers) blijft moeilijk en zeer  traag 
wegens het bijzondere technische (nautische) karakter van de dossiers. 
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