
Overzichtstabel verboden en toegelaten activiteiten in mariene beschermde gebieden  

(Bron:  Beleidsplannen beschermde mariene gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee van 25 

juli 2009, BS 3 november 2009.) 

 
Activiteit 

 
Binnen het 
beschermde 
mariene gebied 
 

 
In het 
Belgische 
deel van de 
Noordzee 
 

 
Referentie naar wetgeving 
en nota’s 

Toezicht & monitoring    
Toezicht en controle Toegelaten  Toegelaten MMM-wet artikel 8. §§1 en 3 

Monitoring en wetenschappelijk 
onderzoek, door of met toestemming van 
de overheid 

Toegelaten Toegelaten  MMM-wet artikel 8, §§1 en 3 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
behoeft geen vergunning 
door minister conform MMM-
wet artikel 25, §3.  
 

Scheepvaart en transport    
Scheepvaart Toegelaten (°) Toegelaten MMM-wet artikel 8.§§ 1 en 3  

(°): Scheepvaart kan beperkt 
worden in de gerichte en 
integrale reservaten, alsook 
in de speciale 
beschermingszones en de 
speciale zones voor 
natuurbehoud, middels 
artikel 20 van de MMM-wet. 
 

Doorvaart van hogesnelheidsvaartuigen, 
behouden in uitzonderlijke 
omstandigheden 

Verboden in SBZ1 
en SBZ2 in de 
periode van 1 
december tot 15 
maart (toegelaten 
in SBZ3) 

Toegelaten KB van 14 oktober 2005 tot  
instelling van beschermde 
mariene gebieden artikel 7 
(oefeningen die als militaire 
activiteiten beschouwd 
kunnen worden, vallen niet 
onder het hiernaast 
vermelde verbod). 
 

Oefenen met helikopters op minder dan 
500 ft. 
 

Verboden in SBZ1 
en SBZ2 tussen 1 
december en 15 
maart (toegelaten 
in SBZ3) 

Toegelaten KB van 14 oktober 2005 tot  
instelling van beschermde 
mariene gebieden artikel 7 
(oefeningen die als militaire 
activiteiten beschouwd 
kunnen worden, vallen niet 
onder het hiernaast 
vermelde verbod). 
 

Visserij en maricultuur    
Beroepsvisserij Toegelaten (°) Toegelaten (°) MMM-wet artikel 8, §§ 1 en 

3 activiteit onder 
bevoegdheid van het 
Vlaamse Gewest 

Maricultuur Verboden (°) Toegelaten  (°) Verboden in beschermde 
gebieden omdat het een 
industriële activiteit is. 

Visserij op sedentaire soorten Verboden (°) Verboden (°) (°) Verboden binnen de 
territoriale wateren.  De 
beschermde mariene 
gebieden bevinden zich in 
deze zone. Koninklijk 
besluit  van 14 augustus 
1989 tot vaststelling van 
aanvullende nationale 



maatregelen voor de 
instandhouding en het 
beheer van de visbestanden 
en voor controle op de 
visserijactiviteiten, artikel 6. 

Vangst en bijvangst walvisachtigen 
(Cetacea) en zeehonden (Pinnipedia) 
 

Verboden Verboden MMM-wet artikelen 13 & 14 
Verplichting om levende en 
niet gewonde dieren 
onmiddellijk vrij te laten en 
meldingsplicht. 
Voor zulke dieren in nood, 
gewond of dood is er een 
opvangprocedure. 

Storten van bijvangst, niet verwerkte vis, 
visafval 

Toegelaten  Toegelaten MMM-wet artikel 16, §3 (let 
wel: voor de gerichte en 
integrale mariene reservaten 
afhankelijk van feit of deze 
activiteiten onder definitie 
“zeevisserij” vallen of niet). 
 

Militaire activiteiten    
Militaire activiteiten Toegelaten (°) Toegelaten MMM-wet artikel 8, §1  

Militaire overheid dient alles 
in het werk te stellen om 
schade en milieuverstoring 
te voorkomen, echter zonder 
dat de inzet van de 
krijgsmacht in het gedrang 
komt en rekening houdend 
met het statuut van het 
militair domein. 
 

Recreatie    

Sportvisserij Toegelaten (°) 

Zie verboden mbt 

recreatieve visserij 

in BNZ (KB 21 

december 2001), 

bvb warrelnetten, 

etc. 

Toegelaten (°) 

Zie verboden 

mbt recreatieve 

visserij in BNZ 

(KB 21 

december 

2001), bvb 

warrelnetten, 

etc. 

MMM-wet artikel 12, §2   

Gewijzigd in 2007: Koning 

kan op voordracht van de 

minister maatregelen nemen 

om de sportvisserij te 

beperken in de 

zeegebieden. 

Watersportwedstrijden  Verboden in SBZ1 

en SBZ2 

(toegelaten in 

SBZ3) 

Toegelaten KB van 14 oktober 2005 tot  

instelling van beschermde 

mariene gebieden  artikel 7 

Doorvaart van hogesnelheidsvaartuigen 

behouden in uitzonderlijke 

omstandigheden  

Verboden in SBZ1 

en SBZ2 

(toegelaten in 

SBZ3) 

Toegelaten KB van 14 oktober 2005 tot  

instelling van beschermde 

mariene gebieden ; artikel 7 

Jacht op vogels en zeezoogdieren Verboden Verboden MMM-wet artikel  12, §1 

 

Introductie soorten / bestrijding 

soorten 

   



Opzettelijke introductie van niet-

inheemse organismen in zeegebieden 

Verboden tenzij 

vergunning 

Verboden tenzij 

vergunning 

MMM-wet artikel 11, §1  

De introductie mag geen 

invloed hebben op de 

plaatselijke biota (zie ook 

procedure KB 2001 

soortenbescherming). 

Onopzettelijke introductie van niet-

inheemse soorten via ballastwater 

Verboden  Verboden MMM-wet artikel 11, § 2 

Niet verboden, maar kan 

verboden worden door de 

Koning. 

Bestrijding of verwijdering van niet-

inheemse soorten die onvrijwillig of in 

overtreding met de wet worden 

geïntroduceerd 

Toegelaten (°) 

  

Toegelaten(°) MMM-wet artikel 11, §3 

(°) Na advies van bevoegde 

wetenschappelijke instelling. 

Opzettelijke introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen  

 

Verboden Verboden MMM-wet artikel 11, §4 

Industriële activiteiten    

Verbranding op zeegebieden Verboden 

 

Verboden MMM-wet artikel 15, §§1 en 

2 (artikel 1,16° voor definitie 

van verbranding) 

Storten in zeegebieden Verboden Verboden MMM-wet artikel 16, §§1 en 

2 (artikel 1,15° voor definitie 

van ‘storten’) 

Storten van baggerspecie en storten van 

inerte materialen van natuurlijke 

oorsprong  

Toegelaten, 

behoudens in de 

speciale zones 

voor natuurbehoud 

(Habitatrichtlijn-

gebieden) 

Toegelaten in 

daartoe 

aangeduide 

gebieden. 

 

MMM-wet artikel 16, §3, (iii) 

en (iv) 

KB van 14 oktober 2005 

artikel 10 

 

Verstrooien van as van gecremeerde 

lijken 

Toegelaten Toegelaten MMM-wet artikel 16, §3, (i) 

Directe lozingen in zeegebieden Verboden Verboden MMM-wet artikel 17 

(artikel 1, 17° voor definitie 

van ‘directe lozing’) 

MMM-wet artikel 19  betreft 

normale exploitatielozingen 

bij offshore activiteiten. 

 

Activiteiten van burgerlijke bouwkunde Verboden Toegelaten MMM-wet artikel 25, §1, (i) 

KB van 14 oktober 2005, 

artikelen 5 en 10 



Graven van sleuven en ophogen van de 

zeebodem  

Toegelaten Toegelaten MMM-wet artikel 25, §1, (ii) 

 

Industriële activiteiten Verboden Toegelaten MMM-wet artikel 25, §1, (v) 

KB van 14 oktober 2005, 

artikelen 5 en 10 

Activiteiten van publicitaire en 

commerciële ondernemingen 

Verboden Toegelaten MMM-wet artikel 25, §1, (vi) 

KB van 14 oktober 2005, 

artikelen 5 en 10 

 

 

 


