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SAMENVATTING 

In België is de materiële bevoegdheid ten aanzien van de 

Noordzeebescherming tegen verontreiniging in handen van de 

nationale overheid. De uitvoerende bevoegdheid is verdeeld 

over verschillende ministeries (leefmilieu, verkeerswezen, 

defensie, binnenlandse zaken,...). De nationale overheid is 

territoriaal bevoegd zeewaarts vanaf de basislijn. De gewesten 

zijn, sinds de recente staatshervorming, indirect betrokken 

bij de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging door 

hun bevoegdheden inzake waterzuivering, afval,.... Door de 

staatshervorming werd de mogelijkheid geboden om samenwer

kingsakkoorden af te sluiten tussen de staat en de gewesten. 

Van deze mogelijkheid werd op het vlak van de bescherming van 

de Noordzee tweemaal gebruik gemaakt. 

Er bestaat in België geen specifieke wet ter bescherming van 

de Noordzee tegen verontreiniging. Er zijn wel een aantal 

wetten die indirect kunnen bijdragen tot de bescherming van 

het Noordzee-milieu. Op het kustreglement en de Wet op de 

bescherming van de oppervlaktewateren na, zijn alle wetten ter 

bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging goedkeu

ringswetten en/of uitvoeringswetten op internationale verdra

gen inzake mariene verontreiniging, alsook de tenuitvoerleg

ging van EG-richtlijnen terzake. 

Inzake de tenuitvoerlegging door België van internationale 

verdragen met betrekking tot mariene verontreiniging, heeft 

België de meeste verdragen ondertekend. Voor sommige verdragen 

laat de goedkeuring of ratificatie te lang op zich wachten of 

blijft zelfs volledig uit. De meeste problemen liggen echter 

op het vlak van de tenuitvoerlegging van de verdragen. 

Inzake verontreiniging van de zee door scheepvaart heeft 

België het OILPOL-Verdrag (1954) en het MARPOL-Verdrag (73/78) 

geratificeerd. Bijlage IV bij het MARPOL-Verdrag werd nog niet 

geratificeerd. Er is nog steeds geen uitvoeringswet op het 

MARPOL-Verdrag. Dit heeft voor gevolg dat controlediensten 

geen afdoende wettelijke basis hebben om overtredingen op de 



bepalingen van dat verdrag te sanctioneren. De bestaande 

uitvoeringswet van 1962 op het OILPOL-Verdrag is verouderd: 

de straffen zijn te laag en vormen geen afdoende afschrikking. 

De controle op en coördinatie van de overheid met betrekking 

tot opvangcapaciteit in de havens voor afval afkomstig van 

schepen is onvoldoende. De opvang van afval afkomstig van 

schepen gebeurt door privé-initiatief. 

België werkt mee binnen het samenwerkingsverband van het 

Memorandum of Understanding on Port State Control (1982) en 

voert geregeld controles uit, maar slaagt er niet in om 25% 

van de vreemde schepen die een Belgische haven aandoen te 

controleren. 

De samenwerking in het kader van de Overeenkomst van Bonn 

(1983) verloopt vrij vlot en België heeft, zij het met enige 

vertraging, luchttoezicht boven de zone die onder haar verant

woordelijkheid valt, georganiseerd. 

België heeft het Interventieverdrag (1969) en het Protocol 

(1973) bij dit verdrag geratificeerd. Inzake verdragen die de 

gevolgen van verontreiniging van de zee regelen, heeft België 

het Aansprakelijkheidsverdrag (1969) en het Protocol van 1976 

geratificeerd, maar het laatste Protocol van 1984 bij dit 

verdrag werd nog niet geratificeerd. België heeft evenmin het 

Fondsverdrag (1971) en de Protocollen van 1976 en 1984 gerati

ficeerd of goedgekeurd en maakt ook geen aanstalten om dit te 

doen. De controles op de "Civil Liability Certificates" ver

lopen zonder noemenswaardige problemen. 

Inzake verontreiniging van de Noordzee tengevolge van dumping 

is België partij bij het Verdrag van Oslo (1972) en het Ver

drag van London (1972). België heeft het dumpen van indus

trieel afval beëindigd, evenals het verbranden van afval op 

zee, overeenkomstig de internationale bepalingen dienaangaande 

(de bepalingen van de Noordzeeconferentie en de beslissingen 

door de Commissie van Oslo). Het dumpen van kernafval werd 

eveneens beëindigd, maar dit werd niet formeel bevestigd en 

wordt de optie om kernafval te dumpen in zee, open gehouden. 



België blijft doorgaan met het dumpen van verontreinigde 

baggerspecie en heeft met enige vertraging de richtlijnen in 

verband met baggerspecie uitgaande van de Oslo-Commissie 

toegepast. België heeft nog geen gebruik gemaakt van de moge

lijkheid om het verdragsgebied van het Oslo-Verdrag uit te 

breiden tot de interne wateren of een deel van de interne 

wateren. Er bestaat wel een politiek akkoord om het toepas

singsgebied uit te breiden tot de kusthavens. 

De verontreiniging vanaf het vastelamd is de grootste bron van 

verontreiniging van de Noordzee. België heeft het Verdrag van 

Parijs (1974) geratificeerd, evenals het Protocol inzake 

atmosferische verontreiniging (1986). Verontreiniging van de 

Noordzee afkomstig van het vasteland en de lucht stelt voor 

België problemen op het vlak van de uitvoering van de interna

tionale verplichtingen. Er werden een aantal maatregelen 

genomen of voorgesteld waarvan het nog niet mogelijk is de 

impact in te schatten (maatregelen in verband met waterzuive

ring in Vlaanderen, het Meststoffendecreet, maatregelen in 

verband met luchtemissies,...). 

De bevoegdheid voor het uitvoeren van EG-milieurichtlijnen is 

in België verdeeld tussen de staat (produktnormen) en de 

gewesten (sectoriële lozingsnormen). Van EG-richtlijnen die 

van belang kunnen zijn voor de bescherming van de Noordzee, is 

de richtlijn betreffende het lozen van gevaarlijke stoffen in 

het aquatisch milieu van de Europese Gemeenschap, samen met de 

verschillende dochterrichtlijnen, de belangrijkste. Deze 

richtlijn werd door België slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Er 

werden geen reductieprogramma's opgesteld voor stoffen van de 

grijze lijst en er werden evenmin kwaliteitsobjectieven be

paald voor deze stoffen. Bij de nationale tenuitvoerlegging 

via de sectoriële lozingsnormen werd niet uitgegaan van de 

best beschikbare techologie. In de meeste sectoriële K.B.'s 

ontbreken een verwijzing naar de best beschikbare technologie 

en een evaluatie van de lozingsvergunning om de vier jaar. De 

richtlijnen die kwaliteitsdoelstellingen vaststellen werden 

met vertraging uitgevoerd. De richtlijnen in verband met het 

dumpen van afval, afkomstig van de titaandioxide-industrie 



werden te laat en na veroordeling door het Hof van Justitie 
uiteindelijk uitgevoerd. 

t 



1. INLEIDING. 

1 

De Noordzee is met haar 350 miljoen jaar één van de oudste 

zeeën ter wereld. De Noordzee is een randzee van de Atlanti

sche Oceaan. Ze heeft een oppervlakte van ongeveer 572.000 

km*. De gemiddelde diepte bedraagt 100 meter. De Noordzee is 

door het Nauw van Calais verbonden met het Kanaal en via het 

Skagerrak en Kattegat verbonden met de Oostzee. De noordelijke 

begrenzing wordt meestal berekend bij de 61ste breedtegraad. 

De Noordzee wordt omringd door acht staten: Groot-Brittannië, 

Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en 

Noorwegen. 

De Noordzee is een hoogst waardevol natuurgebied. Haar rijkdom 

aan fauna en flora is zeer groot. De Noordzee is ook een van 

de drukst bevaren zeeën ter wereld. Zij wordt tevens benut 

voor visserij, recreatie (kusttoerisme), gas- en olie-exploi-

tatiè, zand- en grindwinning. De Noordzee wordt echter ook 

gebruikt als opslagplaats voor afval. Zij is dan ook meer en 

meer onderhevig aan verontreiniging, en dit niet enkel door 

het direct dumpen van afval in zee maar ook, en vooral, door 

de indirecte inbreng van verontreinigende stoffen via rivieren 

en lucht. Een eerste bron van verontreiniging is afkomstig van 

de scheepvaart. Naast olierampen vormen operationele lozingen 

van schepen een niet afhoudende bron van verontreiniging. 

Behalve olie worden ook nog chemicaliën en huishoudelijk afval 

in zee geloosd. Olie en chemicaliën komen ook in zee terecht 

via boorplatforms en ten gevolge van ongevallen met boorplat-

forms (b.v. de blow-out van het Noorse boorplatform Bravo). De 

Noordzee wordt eveneens verontreinigd ten gevolge van het 

rechtstreeks in zee dumpen van schadelijke stoffen. Onder het 

dumpen van afval in zee vanaf schepen, wordt ook begrepen 

afvalverbranding op zee vanop een verbrandingsschip. Naast 

industrieel afval wordt ook baggerspecie gedumpt. Aangezien 

dit een operatie is van baggeren uit zee en terugstorten in 

zee, lijkt dit geen gevaar te betekenen. Baggerspecie, voorna

melijk afkomstig uit havens of toegangswegens tot die havens. 
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is echter vaak zwaar verontreinigd. Het dumpen van kernafval 

of het plaatsen van kernafval onder de zeebodem vormt tevens 

een bedreiging voor het Noordzee-milieu. De grootste veront

reiniging van de Noordzee is afkomstig van het vasteland. Via 

rivieren en de lucht komen aanzienlijke hoeveelheden veront

reinigde stoffen in het Noordzee-milieu terecht. Hierdoor 

komen ondermeer zware metalen in de Noordzee. Zware metalen 

komen van nature ook voor in de Noordzee, maar de verhoogde 

toevoer ervan afkomstig van industrie, verkeer, enz. zorgt 

voor bijkomende schadelijke gevolgen. Zware metalen zijn 

persistent en bio-accumuleerbaar. Dit heeft voor gevolg dat 

dieren die aan de top van de voedselketen staan (zoals zeehon

den bijvoorbeeld) zwaar getroffen worden (denk aan de zeehon-

densterfte). De toevoer van PCB's en insecticiden zoals DDT, 

stoffen die niet in de natuur voorkomen, zijn des te schade

lijker. Een verhoogde toevoer van nutriënten heeft dan weer 

eutrifiëring tot gevolg. Verontreiniging afkomstig van het 

vasteland is naar kwantiteit de grootste bron van Noordzeever-

ontreiniging. Zij is echter het moeilijkst aan te pakken, 

aangezien deze bron op het grondgebied gesitueert is en onder 

de rechtsmacht van een staat valt en dus op internationaal 

niveau moeilijk aan te pakken is. 

De strijd tegen verontreiniging van het mariene milieu is vrij 

laat tot stand gekomen. De meest effectieve bescherming van 

het mariene milieu is een grensoverschrijdende samenwerking. 

Dit geldt uiteraard ook voor de Noordzee. De Noordzee grenst 

aan verschillende landen en verontreiniging houdt niet op bij 

landsgrenzen. Voor de volle zee komt daar nog bij dat, aange

zien geen enkel land over soevereiniteit beschikt over de 

volle zee, er een speciale bescherming moet voorzien zijn. Een 

andere reden om verontreiniging op een internationaal niveau 

aan te pakken heeft een economische grondslag. Staten zullen 

niet gemakkelijk tot beschermingsmaatregelen overgaan als 

daardoor hun concurrentiepositie in gevaar kan worden ge

bracht. Zo kunnen staten waar strenge voorschriften gelden 

t.a.v. schepen die hun havens aandoen, hun scheepvaarttrafiek 
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zien verloren gaan naar havens van buurlanden die minder 

strenge eisen stellen. 

De laatste jaren werden een aantal belangrijke internationale 

verdragen gesloten ter bescherming van het mariene milieu, 

zoals het Marpol-Verdrag, het Verdrag van Oslo en het Verdrag 

van Parijs. 

België is als een van de acht Noordzeestaten een drukbevolkt, 

geïndustrialiseerd land. Dit betekent dat aanzienlijke hoe

veelheden verontreinigende stoffen, afkomstig van industrie, 

landbouw en huishoudens het mariene milieu bereiken via rivie

ren en de lucht. België beschikt bovendien over een aantal 

grote en minder grote havens, waaronder de haven van Antwer

pen, de haven van Zeebrugge en de haven van Gent . Dit brengt 

met zich mee dat er een vrij omvangrijke scheepvaarttrafiek 

bestaat van en naar ons land. Dit heeft dan weer tot gevolg 

dat het risico op een ramp met verontreiniging groot is (b.v. 

het ongeval met de Mont Louis). Gezien de drukke scheepvaart

trafiek is het van belang de vaargeulen van en naar en in de 

havens vrij te houden. Dit betekent dat België een omvangrijke 

hoeveelheid baggerspecie ophaalt en die ook terugstort in zee. 

België heeft ook een belangrijke rol gespeeld inzake het 

verbranden van afval op zee (met Antwerpen als belangrijkste 

inscheephaven van Europa). Voorts heeft België industrieel 

afval en kernafval gedumpt. 

Gezien dit aandeel van België in de Noordzeevervuiling is het 

van belang te weten wat het Belgisch beleid voor de bescher

ming van de Noordzee inhoudt. Dit roept een aantal vragen op: 

wie is in België bevoegd voor de bescherming van de Noordzee; 

wat zijn de gevolgen van de staatshervorming; wat is het 

Belgisch wetgevend kader ter bescherming van de Noordzee. De 

bescherming van de zee gebeurt bij voorkeur en meestal op 

internationaal niveau. Een belangrijk deel van dit project 

onderzoekt dan ook de implementatie door België van diverse 

verdragen ter bescherming van de zee. Hierin zal gepoogd 
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• worden onderzoek te verrichten naar het wettelijk kader (goed

keuringswetten, ratificaties,..), de bevoegdheid ten aanzien 

• van de tenuitvoerlegging en, waar mogelijk, in hoever België 

^ de verdragsverplichtingen effectief tenuitvoerlegt. 

II België is tevens een EEG-lidstaat. Gezien de steeds nauwere 

samenwerking op EG-vlak, kan het EG-beleid terzake moeilijk 

M buiten beschouwing blijven. 

• De laatste jaren is de bezorgdheid en politieke belangstelling 

* voor de bescherming van de Noordzee in een stroomversnelling 

^ terechtgekomen. Dit blijkt onder meer uit de verschillende 

W ministeriële Noordzeeconferenties. Deze conferenties en de 

ministeriële verklaringen betekenen een belangrijke impuls, 

I zowel op internationaal als op nationaal niveau. Zij proberen 

niet, zoals in verdragen het geval is, nieuwe regelen op te 

• leggen. Zij benadrukken veeleer bestaande reguleringen en 

* proberen er een extra impuls aan te geven. In de ministeriële 

a verklaringen wordt veelvuldig verwezen naar bestaande organi-

m saties en commissies (zoals IMO, Oscom en Parcom). De Noord-

zeeverklaringen hebben dan ook de werkzaamheden binnen die 

• organisaties versneld. Gezien de vrij sterke wisselwerking 

tussen internationale verdragen en de Noordzeeverklaringen, 

M worden deze laatste niet afzonderlijk besproken, maar komen 

^̂  zij aan bod bij de bespreking van diverse internationale 

|k verdragen. 

A I 
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2. BELGIË EN DE NOORDZEE. 

2.1. Bevoegdheidsverdeling in België ten aanzien van de Noord

zee . 

Om een beeld te krijgen van de bevoegdheidsverdeling in België 

ten aanzien van de zee in het algemeen en de Noordzee in het 

bijzonder, is het noodzakelijk de recente staatshervorming te 

bekijken. 

Door deze staatshervorming, meer bepaald door de Bijzondere 

Wetten van 8 augustus 1980^ en 8 augustus 1988^, werden aan 

de gewesten belangrijke bevoegdheden toegewezen. Deze bevoegd

heden omvatten onder meer bevoegdheden inzake leefmilieu. In 

de eerste plaats is het belangrijk te weten hoe de territoria

le bevoegdheidsverdeling tussen de staat en de gewesten gere

geld werd. 

De Raad van State adviseerde dienaangaande bij herhaling "Uit 

de geografische afbakening van de gebieden van de Gewesten, 

inzonderheid van het gebied van het Vlaams Gewest, die aange

geven wordt in artikel 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen moet worden afgeleid dat 

de volle zee noch de territoriale zee tot de vermelde gebieden 

behoren."^. Dit betekent dat de nationale overheid, zowel 

internationaalrechteli jk als nationaalrechtelijk bevoegd 

blijft voor de bescherming van de Noordzee^, meer bepaald 

^ B.S.. 15 augustus 1980. 

^ B.S.. 13 augustus 1988. 

^ Zie onder meer: R.v.ST., Advies over een ontwerp van 
wet "houdende goedkeuring van het Verdrag ter voorkoming van 
de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten vanaf 
schepen en luchtvaartuigen en van de bijlagen, opgemaakt te 
Oslo op 15 februari 1972", Gedr. St.Kamer. 1981-1982, nr. 1, 
2. 

LAVRYSEN, L., Bevoegdheidsverdeling tussen de staat en 
de gewesten inzake leefmilieu na de tweede faze van de staats
hervorming 1988-1989. Belgische Vereniging voor Milieurecht, 
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vanaf de basislijn. De territoriale zee begint vanaf de basis

lijn of de normale laagwaterlijn. In het Belgisch kustregle-

ment en de wet houdende de uitbreiding van de territoriale zee 

wordt onder de Belgische territoriale zee verstaan: de wateren 

gelegen binnen een ingebeelde lijn welke parallel loopt met de 

Belgische kust op een afstand van 12 zeemijlen te rekenen 

hetzij vanaf de laagwaterli jn van deze kust of van bij eb 

droogvallende bodemverheffingen indien deze zich binnen 12 

zeemijlen vanaf die laagwaterlijn bevinden, hetzij vanaf de 

uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten voornoem

de laagwaterlijn uitsteken, zoals een en ander op de officiële 

Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten is aangeduid. 

Het gebied tot aan de laagwaterlijn behoort tot het grondge

bied van het Vlaams Gewest. Tot aan de basislijn of laagwater

li jn is het Vlaams Gewest bevoegd. Vanaf de laagwaterlijn is 

de nationale overheid bevoegd. De basislijn of laagwaterlijn 

is dus niet enkel een grenslijn tussen de interne wateren en 

de territoriale zee, maar geeft in België ook de territoriale 

bevoegdheidsgrens op zee aan tussen de staat en het Vlaams Ge

west. 

De nationale overheid oefent tevens haar bevoegdheden uit op 

het continentaal plat. Indien door verdragen bepaalde bevoegd

heden (b.v. van controle) worden toegekend op volle zee, 

worden zij in België ook uitgeoefend door de nationale over

heid. Het Vlaams Gewest kan enkel bevoegdheden uitoefenen 

indien zij expliciet worden toegekend in een bijzondere wet. 

Door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, gewijzigd door de 

Wet van 8 augustus 1988 werd zo een bevoegdheid toegekend, 

meer bepaald door artikel 6, §1, X, waardoor voor het uitoefe

nen van de bevoegdheden opgesomd in dat artikel aan de gewes

ten het recht wordt toegekend om in de territoriale zee en op 

het continentaal plat de werken en activiteiten uit te voeren 

die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze bevoegdhe-

maart 1989. 
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Uit de materiële bevoegdheidsverdeling tussen de staat en de 

gewesten blijkt dat de gewesten belangrijke bevoegdheden 

gekregen hebben op het vlak van het leefmilieu. Deze bevoegd

heden omvatten onder meer het afvalbeleid, waterzuivering, 

uitvoering en controle van nationale en Europese emissienor

men. De nationale overheid blijft onder meer bevoegd voor: 

-invoer, uitvoer en doorvoer van afval 

-bescherming tegen nucleaire straling 

-vastlegging van nationale uniforme emissiestandaarden of 

kwaliteitsdoelstellingen indien er geen Europese normen be

staan 

-produktnormen 

-Noordzee-aangelegenheden 

-grensoverschrijdende vervuiling van oppervlaktewateren (ge

deelde verantwoordelijkheid met de gewesten) 

-bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralen". 

^ Artikel 6, §1, X van de bijzondere wet luidt: 
"X. Wat de openbare werken en het vervoer betreft: 
1 " de wegen en hun aanhorigheden; 
2° de waterwegen en hun aanhorigheden; 
3° de havens en hun aanhorigheden; 
4° de zeewering; 
5® de dijken; 
6° de veerdiensten; 
7° de uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de 
openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven 
Brussel-Nationaal ; 
8° het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met inbegrip 
van de bijzondere vormen van geregeld vervoer en de taxidien
sten; 
9° de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de 
havens, evenals de reddings- en sleepdiensten op zee. 

De bevoegdheden bedoeld in 2°, 3°, 4°, en 9°, houden het recht 
in om in de territoriale wateren en op het continentaal plat 
de werken en aktiviteiten uit te voeren, met inbegrip van het 
baggeren, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze 
bevoegdheden." 

° X, De uitvoering van de Ministeriële Verklaring van de 
tweede internationale konferentie over de bescherming van de 
Noordzee. Belgisch Vooruitgangsrapport, Kabinet van de Staats-
sekretaris voor Leefmilieu. IHE-BMM, januari 1990. 
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Deze bevoegdheidsverdeling heeft voor gevolg dat de nationale 

overheid bevoegd is voor de scheepvaart van en naar ons land, 

het dumpen van afval in de territoriale zee, afvalverbranding 

op zee, luchttoezicht over zee, controle en staalname op zee. 

In de staatshervorming werd ook de mogelijkheid voorzien voor 

de staat en de gewesten om samen te werken. Artikel 92bis, § 1 

van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd 

door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, luidt: "De Staat, 

de Gemeenschappen en de Gewesten kunnen samenwerkingsakkoorden 

sluiten die onder meer betrekking hebben op de gezamenlijke 

oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke 

diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van 

eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling 

van initiatieven. 

Over de samenwerkingsakkoorden wordt onderhandeld en zij 

worden gesloten door de bevoegde overheid. In voorkomend geval 

hebben de akkoorden slechts gevolg nadat zij, al naar het 

geval, bij wet of decreet zijn goedgekeurd." 

Op het vlak van de Noordzeebescherming werd van de mogelijk

heid tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tweemaal ge

bruik gemaakt. Een eerste maal was door het Samenwerkingsak

koord van 20 mei 1989 (Plechtige verklaring inzake het ont-

werpsamenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten met 

als doel een verhoogde bescherming van de Noordzee tegen 

verontreiniging) . Door het akkoord wordt getracht aan de 

tweede ministeriële Noordzeeverklaring uitvoering te geven. Er 

wordt gelijktijdig en complementair uitgegaan van zowel de 

emissiebenadering als de kwaliteitsdoelstellingen-benadering. 

Tegen 1995 zou men een aanzienlijke reductie nastreven van de 

toevoer van moeillijk afbreekbare, toxische en bio-accumule-

rende stoffen en van nutriënten. De 50% reductie waarvan 

Voor een grondige bespreking en commentaar bij dit 
samenwerkingsakkoord zie: SOMERS, E., MAES, F., Het structu
rele falen van een Belgisch Noordzee Actie Plan en voorstellen 
voor een Noordzeebeleid inzake vervuiling. Universiteit Gent, 
1991 . 
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sprake in de Noordzeeverklaring wordt hier niet overgenomen, 

wat niet bevorderlijk is voor de duidelijkheid. Voorts wordt 

bepaald dat deze reducties een positieve impact hebben op de 

kwaliteit van het baggerslib. Er zijn tevens bepalingen voor

zien in verband met produktnormen en ontvangstinstallaties in 

de havens. 

Dit akkoord diende achteraf te worden goedgekeurd door de 

Executieven van het Vlaamse en Waalse Gewest, door de Brussel

se Executieve en door de Ministerraad. De verschillende over

heden waren principieel akkoord met de inhoud van het samen

werkingsakkoord, maar bijlage 4 bij het akkoord inzake de 

samenstelling van de Technische Commissie werd niet goedge

keurd. De Technische Commissie heeft haar activiteiten wel 

reeds gestart in januari 1990. Omwille van de onenigheid 

omtrent de samenstelling van de Commissie hebben de activitei

ten van de Commissie een tijdlang stilgelegen. Uiteindelijk 

werd de impasse opgelost door een pragmatische oplossing. 

Binnen de interministeriële conferentie voor leefmilieu" 

werden de plooien gladgestreken voor het functioneren voor de 

Commissie. In plaats van de oorpronkelijke samenstelling werd 

beslist dat de Commissie zal samengesteld zijn uit één delega

tiehoofd per partij, die over één stem beschikt. Dit delega

tiehoofd kan wel beroep doen op medewerkers. Het gaat hier dus 

om een tijdelijke, officieuze commissie, die in het geheel 

niet conform is met het samenwerkingsakkoord. Deze tijdelijke 

commissie is al een aantal maal samengekomen en had onder meer 

als taak om de derde Noordzeeconferentie voor te bereiden en 

de follow up ervan te verzekeren, en vooral dan van de eerste 

13 paragrafen. Dit houdt onder meer in dat zij bezig zijn een 

stoffendossier samen te stellen. De commissie heeft voorts ook 

deelopdrachten inzake PCB's en nutriënten. De commissie doet 

voorstellen aan de interministeriële conferentie voor leefmi-

° De interministeriële conferentie voor leefmilieu is een 
overlegorgaan, dat onstaan is tengevolge van de staatshervor
ming. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de gewesten en 
van de nationale overheid en staat onder het voorzitterschap 
van de premier. Het is geen beslissingsorgaan. 
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lieu. De commissie is tevens bezig met de voorbereiding van 

een Noordzee-actieplan. Dit plan wordt verwacht in december 

1991. Het plan zal een omschrijving bevatten van de bestaande 

toestand, van de genomen maatregelen en van de te nemen maat

regelen. De invulling van de diverse gegevens berust groten

deels bij de gewesten. De nationale overheid bekleedt een 

coördinerende rol. 

Een tweede samenwerkingsakkoord dat werd gesloten tussen staat 

en gewesten is het akkoord van 12 juni 1990 (Samenwerkingsak

koord tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ter 

vrijwaring van de Noordzee van nadelige milieu-effecten inge

volge baggerspecieoplossingen in de wateren die vallen onder 

de toepassing van de Conventie van Oslo). 

De politieke bevoegdheid ten aanzien van de Noordzeebescher-

ming ligt verspreid over verschillende ministeries. Dit zijn 

het Staatssecretariaat voor Leefmilieu (BMM), het Ministerie 

van Verkeerswezen (Belgische vertegenwoordiging bij IMO), het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken (meer bepaald de Civiele 

bescherming, rampenbestrijding), het Ministerie van Defensie 

(Zeemacht), het Ministerie van Landbouw (zeevisserij), het 

Ministerie van Buitenlandse zaken (zeerecht), het Vlaamse 

Gewest (infrastructuurwerken in zee zoals het onderhoud van de 

vaargeulen naar de havens, haveninfrastructuur, loodswezen). 

Bij de bespreking van de diverse verdragen wordt telkens 

melding gemaakt van de bevoegde ministeries terzake. 

2.2. Wetgeving in België ter bescherming van de Noordzee. 

Een algemene wet ter bescherming van de Noordzee tegen veront

reiniging bestaat niet in België. Vrijwel alle wetten en 

besluiten terzake zijn goedkeurings- en uitvoeringswetten van 

internationale verdragen en/of EG-reglementering. Deze wetten 

worden dan ook besproken bij de behandeling van de diverse 

internationale verdragen en EG-regulering. 
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Naast bovengenoemde wetten zijn er in België een aantal wetten 

die een rol kunnen spelen in de Noordzeebescherming. Dit zijn 

de Wet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 

tegen verontreiniging^; de Wet van 1969 op het continentaal 

plat^^; de relevante bepalingen uit het Belgisch kustregle-

ment (deze komen later nog aan bod). 

Naast de eigenlijke wetgeving bestaan in België nog de reeds 

genoemde seimenwerkingsakkoorden tussen de staat en de gewes

ten. Ter uitvoering van de Noordzeeverklaringen, opgemaakt op 

de Ministeriële Noodzeeconferenties, wordt voorts een Noord-

zee-actieplan opgesteld, uitgaande van het Staatssecretariaat 

voor Leefmilieu. Dit plan wordt verwacht op het einde van 

1991. 

Op gewestelijk niveau zijn de initiatieven veeleer gering. In 

het MINA-plan van de Gemeenschapsminister voor Leefmilieu, Th. 

Kelchtermans wordt een aantal maal verwezen naar de tweede 

Noordzeeconferentie, maar de bescherming van de Noordzee komt 

niet als apart hoofdstuk aan bod. Indirect is er door het 

MINA-plan wel een invloed op de bescherming van de Noordzee, 

door b.v. de verbetering van de kwaliteit van de oppervlakte

wateren, afval (baggerspecie), verkeer, enz. 

^ De relevante aspecten uit deze wet komen ook aan bod in 
punt 3 en 4. 

^^ Zie hiervoor punt 3.5. 
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3 . INTERNATIONALE VERDRAGEN VAN BELANG VOOR DE BESCHERMING VAN 

DE NOORDZEE; STAND VAN ZAKEN IN BELGIË. 

3 . 1 . I n l e i d i n g 

V o l g e n s h e t V e r d r a g v a n Wenen v a n 1969 o v e r h e t v e r d r a g s r e c h t , 

i s e e n v e r d r a g e e n i n t e r n a t i o n a a l a k k o o r d d a t s c h r i f t e l i j k 

t u s s e n s t a t e n w o r d t g e s l o t e n e n w o r d t b e h e e r s t d o o r h e t v o l 

k e n r e c h t ( a r t i k e l 2, 1 , l i t . a ) . 

Het s l u i t e n van e e n v e r d r a g o m v a t i n r u i m e z i n d e o n d e r h a n d e 

l i n g e n , de o n d e r t e k e n i n g , d e r a t i f i c a t i e o f d e t o e t r e d i n g ^ ^ . 

I n d e mees te g e v a l l e n i s d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t v e r d r a g d o o r 

de v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n n i e t v o l d o e n d e om b i n d e n d e k r a c h t 

t e w e e g t e b r e n g e n . M e e s t a l m o e t h e t v e r d r a g nog b e k r a c h t i g d of 

g e r a t i f i c e e r d w o r d e n a l v o r e n s h e t b i n d e n d e r e c h t s k r a c h t 

k r i j g t . 

I n d i e n een s t a a t g e e n p a r t i j w a s b i j d e o n d e r h a n d e l i n g e n en 

h e t v e r d r a g n i e t h e e f t o n d e r t e k e n d , b e s t a a t nog a l t i j d de 

m o g e l i j k h e i d van t o e t r e d i n g a c h t e r a f . Door d e t o e t r e d i n g word t 

de s t a a t v e r d r a g s p a r t i j . 

I n B e l g i ë b e r u s t d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s l u i t e n of o n d e r t e k e 

nen van v e r d r a g e n b i j d e K o n i n g . A r t i k e l 68 van de Grondwet 

l u i d t immers: " De K o n i n g v o e r t h e t b e v e l o v e r Land- en Zee

m a c h t , v e r k l a a r t d e o o r l o g , s l u i t d e v r e d e s v e r d r a g e n , de 

v e r d r a g e n van b o n d g e n o o t s c h a p e n d e h a n d e l s v e r d r a g e n . H i j 

g e e f t daarvan k e n n i s a a n d e K a m e r s , z o d r a h e t b e l a n g van de 

v e i l i g h e i d van d e S t a a t h e t t o e l a t e n , o n d e r t o e v o e g i n g van de 

p a s s e n d e m e d e d e l i n g e n . De h a n d e l s v e r d r a g e n e n d e v e r d r a g e n d i e 

d e S t a a t zouden k u n n e n b e z w a r e n o f B e l g e n p e r s o o n l i j k zouden 

kunnen b inden , h e b b e n e e r s t g e v o l g n a d a t z i j d e i n s t emming van 

de Kamers hebben v e r k r e g e n . Geen a f s t a n d , g e e n r u i l i n g , geen 

t o e v o e g i n g van g r o n d g e b i e d k a n p l a a t s h e b b e n d a n k r a c h t e n s een 

*^ VAN BOGAERT, E . R . C . , V o l k e n r e c h t . A n t w e r p e n , Kluwer 
R e c h t s w e t e n s c h a p p e n , 1 9 8 2 , 4 8 6 . 
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wet. In geen geval kunnen de geheime artikelen van een verdrag 

de openbare artikelen teniet doen." 

Ook na de staatshervorming van 1980 blijft de verdragsslui

tende bevoegdheid in handen van de Koning. De herziening van 

artikel 68 van de Grondwet, met de bedoeling om aan de gemeen

schappen en de gewesten internationaalrechtelijke bevoegdheid 

te geven is verschoven naar de derde faze van de staatshervor

ming. Voor deze derde faze is nog geen datum bepaald^^. 

Wel moeten de executieven van de gemeenschappen en de gewesten 

worden betrokken bij de onderhandelingen over een verdrag, 

indien dit verdrag handelt over aangelegenheden waarvoor zij 

bevoegd zijn. Artikel 81 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen^-^ bepaalt: "In de aange

legenheden waarvoor de Raad bevoegd is, wordt zijn Executieve 

betrokken bij de onderhandelingen over de internationale 

akkoorden, doch blijft de Koning de enige gesprekspartner op 

het internationale vlak met inachtneming van artikel 68 van de 

Grondwet." 

Artikel 6, § 3,7° van de bijzondere wet, zoals gewijzigd door 

de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988 - Wet tot wijziging van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 

instellingen^^ - vult art. 81 van de bijzondere wet aan voor 

wat de gewesten betreft: " Er wordt overleg gepleegd tussen de 

betrokken Executieven en de bevoegde nationale overheid:(...) 

7° voor de voorbereiding van de onderhandelingen en de beslis

singen, evenals voor het opvolgen van de werkzaamheden van de 

^ LAVRYSEN, L., "Bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en 
de Gewesten inzake leefmilieu na de tweede faze van de staats
hervorming 1988-1989" in De bevoegdheden inzake milieubeheer. 
LAVRYSEN, L., ORBAN DE XIVRY, E., HERBIET, M., HANNEQUART, 
J.-P., Brussel, Story-Scientia, 1990, 5. 

"•̂  B.S. . 15 augustus 1980. 

""̂  B.S. , 13 augustus 1988. 
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Europese instellingen die betrekking hebben op de tot de 

bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden en op 

het landbouwbeleid." 

Verdragen moeten bij wet worden goedgekeurd door de Wetgevende 

Kamers om intern effect te kunnen ressorteren binnen de Belgi

sche rechtsorde. Volgens artikel 68 van de Grondwet is goed

keuring verplicht voor handelsverdragen, verdragen die de 

Staat zouden kunnen bezwaren, verdragen die Belgen persoonlijk 

zouden kunnen binden en verdragen die een afstand, ruiling of 

toevoeging van grondgebied ten gevolge hebben. De verdragen 

die betrekking hebben op gewestelijke aangelegenheden, zoals 

het leefmilieu, moeten eveneens op nationaal niveau worden 

goedgekeurd. In het arrest Le Ski van 27 mei 1971 stelde het 

Hof van Cassatie dat een goedkeuringswet van een verdrag geen 

rechtscheppende taak vervult. De goedkeuring is vanuit mate

rieel oogpunt geen normatieve rechtshandeling, want het is het 

verdrag en niet de goedkeuringswet die de bron van de aangega

ne verbintenissen vormt. De goedkeuringswet primeert niet 

onvoorwaardelijk op het optreden van de Koning, die aan een 

goedgekeurd verdrag nog de ratificatie kan onthouden. De goed

keuring laat slechts de Koning toe de Staat definitief te 

binden door ratificatie^^. 

Het verdrag moet vrijwel altijd worden geratificeerd of be

krachtigd om de staat te binden ten opzichte van de andere 

verdragspartijen. Ratificatie is de rechtshandeling waarbij 

het intern bevoegd orgaan, in casu de Koning, de internationa

le overeenkomst bevestigd en waardoor de betrokken Staat wordt 

gebonden^^.De verplichting tot ratificatie is niet opgelegd 

door de Grondwet of bij wet, maar wordt door bijna alle ver

dragen verplicht gesteld. De bekrachtigingsoorkonde wordt bij 

een multilateraal verdrag overgemaakt aan de depositaris. Het 

•* ALEN, A., Algemene beginselen en grondslagen van het 
Belgisch Publiek recht. Brussel, Story-Scientia, 1988, 448. 

ALEN, A., O.C., 448. 
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verdrag bepaalt wanneer het internationaal in werking treedt. 

Dit kan zijn na een welbepaald aantal ratificaties. Uit de 

verdragsbepalingen zal ook kunnen worden afgeleid wanneer het 

verdrag voor ons land in werking treedt. 

De goedkeuringswet van een verdrag wordt gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad. Nochtans bestaat daarvoor geen verplich

ting in de Grondwet. Artikel 8 van de Wet van 31 mei 1961^^ 

bepaalt enkel: "Is er aanleiding tot bekendmaking van een ver

drag waarbij België partij is, dan wordt dat verdrag in een 

oorspronkelijke tekst in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt 

met de Nederlandse of de Franse vertaling. Bestaat er geen 

oorspronkelijke tekst in het Nederlands of het Frans, dan 

wordt de vertaling in beide talen insgelijks in het Belgisch 

Staatsblad bekendgemaakt". Volgens het Hof van Cassatie moet 

een verdrag, om de Belgen persoonlijk te kunnen binden, be

hoorlijk, d.w.z. overeenkomstig de Wet van 31 mei 1961, be

kendgemaakt zijn. Verdragen die enkel de Staat bezwaren zullen 

bij niet-bekendmaking niet tot gevolg hebben dat zij ophouden 

verbindend te zijn. Verdragen die rechten en verplichtingen 

voor de burgers inhouden zullen geen verbindende kracht hebben 

in België als zij niet zijn bekend gemaakt^®. 

De ondertekening of eventuele toetreding, goedkeuring, be

kendmaking, ratificatie en inwerkingtreding is niet altijd 

voldoende opdat het verdrag effectief zou worden toegepast in 

ons land. Veelal zijn, naast de goedkeuringswet nog aanvullen

de uitvoeringswetten of -besluiten vereist. In sommige geval

len is het verdrag zelfuitvoerend en is een aanvullende uit

voeringswet of -besluit niet meer nodig. Dit is bijvoorbeeld 

het geval met het Verdrag betreffende maatregelen in volle zee 

in geval van een ongeval dat verontreiniging door olie tot 

gevolg heeft of kan hebben (Brussel, 29 november 1969). Het 

' ' Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingsza
ken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen (B.S., 21 juni 1961). 

"•̂  ALEN, A., O.C. .449. 
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Verdrag laat uit zichzelf toe dat elke verdragsstaat bepaalde 

noodmaatregelen tegen olieverontreiniging kan nemen^^. 

In de volgende nummers zal worden nagegaan inhoever de inter

nationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de 

zee in België zijn geïmplementeerd en of dit ook een effectie

ve bijdrage levert of kan leveren tot de bescherming van de 

Noordzee. Een onderscheid wordt gemaakt naargelang de bron van 

verontreiniging: verontreiniging door scheepvaart, door dum

ping en verontreiniging afkomstig van het land. 

3.2. Verontreiniging door scheepvaart. 

3.2.1. De IMO. 

Veel verdragen met betrekking tot de verontreiniging van de 

zee door de scheepvaart kwamen tot stand binnen de IMO, de 

Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. 

In 1948 werd de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve 

Organisatie (Intergovernmental Maritime Consultative Organisa

tion) bij verdrag opgericht en trad in werking in 1958. In 

1959 werd de organisatie een Gespecialiseerde Organisatie van 

de Verenigde Naties. De IMCO was de eerste internationale 

organisatie die zich uitsluitend bezighield met maritieme 

vraagstukken. Pas op 22 mei 1982 werd de benaming IMCO gewij

zigd in Internationale Maritieme Organisatie (International 

Maritime Organisation). De zetel van IMO is gevestigd in 

Londen. 

De belangrijkste doelstellingen van IMO waren, reeds van in 

het begin, de verbetering van de veiligheid en de doeltref

fendheid van de koopvaardijscheepvaart en de preventie van 

mariene verontreiniging. De belangrijkste organen van IMO 

zijn de Vergadering, de Raad en het Secretariaat. Binnen de 

"•̂  DE PUE, E., STRYCKERS, P., VANDEN BILCKE, C , Milieu-
zakboekie, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 19. 
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IMO zijn er een aantal comité's, waarvan de Marine Environment 

Protection Committee (MEPC) er een is. 

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de IMO sinds 1958 een 

reeks multilaterale verdragen aangenomen, o.a. met betrekking 

tot de preventie van verontreiniging door schepen. De procedu

re waarmee een verdrag wordt aangenomen kan worden samengevat 

als volgt: een voorstel van verdrag kan gebeuren in elk orgaan 

van de IMO. Goedkeuring van een voorstel van verdrag kan zowel 

door de Raad als door de Vergadering worden gegeven. Vervol

gens wordt een ontwerp van verdrag uitgewerkt in een van de 

comité's van de IMO. Na de goedkeuring van dit ontwerp wordt 

een internationale diplomatieke conferentie georganiseerd, 

toegankelijk voor alle leden van de Verenigde Naties en de 

Gespecialiseerde Organisaties. Op het einde van de conferentie 

kan het verdrag formeel worden aangenomen. 

De verdragen, aangenomen binnen de IMO, moeten worden gerati

ficeerd door de verschillende verdragsstaten. De IMO-verdragen 

treden in werking nadat een bepaald aantal staten het verdrag 

heeft geratificeerd. De meeste IMO-verdragen eisen bovendien 

dat de ratificaties een zeker deel van de totale tonnage van 

de wereldkoopvaardijvloot omvatten. 

De IMO staat niet in voor de naleving van de verdragen. De 

hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de vlagstaat, die ervoor 

moet instaan dat elk schip dat onder zijn vlag vaart voldoet 

aan de eisen die worden gesteld in de verdragen. In veel 

verdragen zal nochtans ook aan andere staten, in het bijzonder 

de kuststaten, de bevoegdheid of de verplichting gegeven 

worden om de verdragsbepalingen te doen naleven. In hoeverre 

een verdrag al dan niet effectief zal zijn, zal dus afhangen 

van de verdragsstaten zelf. IMO zelf heeft als organisatie 

geen bevoegdheid om de verdragen door de individuele staten en 

schepen te doen naleven. De rol van IMO bestaat erin om de 

regeringen van de verdragsstaten aan te moedigen om de vereis

te maatregelen te nemen en indien nodig om advies en bijstand 

*«̂  
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Binnen de internationale verdragen met betrekking tot veront

reiniging door de scheepvaart, moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen enerzijds verdragen die handelen over preventie 

van verontreiniging door de scheepvaart en anderzijds de 

verdragen die de gevolgen van verontreiniging door de scheep

vaart regelen. Eerst worden die verdragen besproken die hande

len over preventie van verontreiniging door de scheepvaart. 

3.2.2. Het OILPOL-Verdraa. 

3.2.2.1. Het verdrag van 1954. 

Een eerste verdrag met betrekking tot de preventie van veront

reiniging van de zee door de scheepvaart kwam niet tot stand 

onder de auspiciën van IMO. Op initiatief van de Britse rege

ring werd een internationale conferentie gehouden met als 

afsluiting de ondertekening van een verdrag. Het Internatio

naal Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee 

door olie, of afgekort als OILPOL-Verdrag, werd op 12 mei 1954 

ondertekend in Londen^". 

Het verdrag is enkel van toepassing op operationele lozingen 

van olie door schepen. Het is in principe op alle zeeschepen, 

geregistreerd in een van de verdragsstaten, van toepassing. 

Uitzondering wordt gemaakt voor een aantal categorieën, be

paald in artikel II, zoals bijvoorbeeld schepen kleiner dan 

500 BRT. De bepalingen verschillen naargelang het om tankers 

gaat, dan wel om andere schepen. Het basisprincipe is dat het 

uitpompen van olie en oliehoudende mengsels, waarvan de olie 

het zeeoppervlak verontreinigt, in bepaalde zones verboden is 

(artikel III). De verboden zones zijn vermeld in Bijlage A van 

het verdrag. Voor tankers zijn dit algemene verbodszones tot 

^^ Tekst in: RUSTER, B., SIMMA, B., International protec
tion of the environment. Treaties and related documents. I, 
New York, Oceana Publications, 1975, 332. 
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50 mijl uit de kust en bijzondere zones, zoals de Noordzee-

zone, de Adriatische zone, de Atlantische zone en de Australi

sche zone waar aparte regelingen gelden. In de Noordzee-zone 

geldt een verbod van lozen tot 100 mijl uit de kust. ledere 

verdragsstaat kan bovendien de algemene zone langs de kust 

versmallen of een bredere zone instellen met een maximum van 

100 mijl. Voor andere schepen dan tankers geldt een soortge

lijke regeling. Uitzonderingen op deze verbodsbepalingen 

worden gemaakt omwille van veiligheidsoverwegingen of indien 

er onvermijdelijke lekkage is of wegens het uitpompen uit de 

vullings van een schip als het oliehoudend mengsel geen andere 

olie bevat dan smeerolie (artikel IV en V). De kapitein van 

een schip heeft de verplichting een oliejournaal bij te hou

den, waarin hij elke lozing moet optekenen. De oliejournaals 

kunnen in iedere haven worden opgeëist (artikel IX) . De ver

dragsstaten hebben de verplichting in de havens ontvangstin

stallaties voor olierestanten te voorzien (artikel VIII). De 

vlagstaat is bevoegd voor het vervolgen van inbreuken op de 

verdragsbepalingen. De andere verdragsstaten kunnen enkel 

bewijsmateriaal van inbreuken leveren (artikel X). 

3.2.2.2. De amendementen. 

Het OILPOL-Verdrag van 1954 leverde geen noemenswaardige 

verbeteringen op. Daarom werd door IMCO een internationale 

conferentie bijeen geroepen en het OILPOL-Verdrag werd geamen

deerd in 1962^1. 

Door dit amendement wordt het verdrag ook van toepassing 

gemaakt op tankers vanaf 150 BRT; voor nieuwe schepen van 

20.000 BRT of meer, geldt een algemene verbodsbepaling op het 

uitpompen van olie en oliehoudende mengsels. Het aantal ver-

^' SOMERS, E., Inleiding tot het internationaal zeerecht. 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, 358. 

^^ Wijzigingen aan het Internationaal Verdrag ter voorko
ming van verontreiniging van de zee door olie, 11 april 1962, 
Tekst in: RUSTER, B., SIMMA, B., o.c.. 346. 
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bodszones wordt uitgebreid, waaronder de Noordzee-zone die 

volledig verboden zone wordt. 

Ook deze wijzigingen aan het verdrag brachten niet veel verbe

tering teweeg en het verdrag werd opnieuw geamendeerd op 21 

oktober 1969 , waarbij de verbodsbepalingen op het uitpompen 

van olie strenger worden. Het uitpompen van olie of oliehou

dende mengsels wordt algemeen verboden, tenzij aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. De voorwaarden handelen over het 

debiet, de toegelaten hoeveelheid en de plaats van lozen. 

Tevens wordt het LOT (Load on top)-systeem^^ veralgemeend. 

In 1971 tenslotte werd het verdrag voor de laatste maal gea

mendeerd^, waarbij een beperking aan de grootte van de tanks 

wordt opgelegd en waarbij de verdeling van de tanks op de 

schepen wordt bepaald om het verlies van olie bij een ongeluk 

op zee te beperken. 

3.2.2.3. Implementatie door België. 

In België werd het OILPOL-Verdrag ondertekend, geratificeerd 

en goedgekeurd door de Wet van 29 maart 1957^^. Het verdrag 

trad voor ons land in werking op 26 juli 1958. Om in overeen

stemming te zijn met de internationale verplichtingen werd het 

verdrag uitgevoerd door de Wet van 4 juli 1962 betreffende de 

verontreiniging van de zee door olie . De amendementen van 

23 Tekst in: RÜSTER, B., SIMMA, B., o.c.. 366. 

2^ Het "Load on top" systeem werd ontwikkeld door de 
tankerindustrie. Het systeem bestaat er in dat het vervuilde 
reinigings- en ballastwater in afzonderlijke sloptanks wordt 
gepompt. Gedurende de reis zal de olie zich van het water 
scheiden, zodat het water kan worden uitgepompt. De volgende 
lading olie komt bovenop de overblijvende olie terecht 
(SOMERS, E., o.c.. 356). 

25 Tekst in: 11 I.L.M. 267 (1972). 

26 B.S.. 21 juni 1957. 

27 B.S.. 26 juli 1962 
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1962 en 1969 werden goedgekeurd bij Wet van respectievelijk 

14 januari 1966 en 19 maart 1973^^ en de Wet van 4 juli 1962 

werd overeenkomstig aangepast. 

De Wet van 4 juli 1962 werd uitgevoerd door het K.B. van 29 

november 1967, zoals gewijzigd door het K.B. van 12 september 

1978 en door de M.B,'s van 30 november 1967 en van 18 oktober 

1974^9. 

De Wet van 4 juli 1962 is enkel van toepassing op zeeschepen 

die varen onder Belgische vlag of schepen die toebehoren aan 

de Belgische staat, met uitzondering van de schepen van de 

Zeemacht en hun hulpschepen en schepen die voor hun voortstu

wing geen gebruik maken van stookolie of zware dieselolie of 

die geen olie vervoeren (artikel 1 van de wet en artikel 1 van 

het K.B. van 1967). Alleen voor de toepassing van artikel 16 

van de wet, wordt een ruimere betekenis aan de term schip 

gegeven en worden ook vreemde koopvaardijschepen hieronder 

begrepen. 

In artikel 2 van de wet wordt de verbodsbepaling opgelegd om 

olie en oliehoudende mengsels te lozen in de door het verdrag 

bepaalde zones. De Koning bepaalt de data, de voorwaarden en 

de categorieën van schepen die onder dit verbod vallen. Dit 

gebeurt in de artikelen 2 t.e.m. 5 van het K.B.. Artikel 18 

van de wet laat aan de Koning toe om de bepalingen van artikel 

2 uit te breiden zowel voor vreemde schepen als voor Belgi

sche, tot de door de Koning te bepalen maritieme wateren van 

het Rijk. Dit gebeurt in artikel 10 van het K.B. van 29 novem

ber 1967. Dit artikel breidt het verbod tot lozen uit tot alle 

vaartuigen, ongeacht onder welke vlag zij varen, in de Belgi

sche territoriale wateren en in de gebieden, opgesomd in 

artikel 10: de Schelde tot aan de monding van de Durme, de 

^° Resp. B.S.. 28 april 1966 en B.S.. 19 juni 1973. 

2^ Resp. B.S.. 4 januari 1968, B.S.. 25 oktober 1978, 
B.S., 30 november 1967 en B.S., 21 maart 1975. 
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Rupel van zijn monding tot de sluis van Wintham, de kanalen 

Oostende-Brugge, Zeebrugge-Brugge, Gent-Terneuzen en Wintham-

Brussel; de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende, 

Brussel en Nieuwpoort. 

Op basis van artikel 3 van de wet worden in het K.B. een 

aantal technische regelingen, waaraan de schepen moeten vol

doen, uitgewerkt (artikelen 6 t.e.m. 9 K.B.). 

Krachtens artikel 4 van de wet is de kapitein verplicht om een 

oliejournaal aan boord te hebben. De Minister die het Bestuur 

van het Zeewezen en van de Binnenvaart tot zijn bevoegdheid 

heeft, in casu de Minister van Verkeerswezen, is bevoegd voor 

het opstellen van het model van oliejournaal. 

De kapitein moet aan de bevoegde autoriteiten van enig gebied 

waarvan de regering partij bij het verdrag is, op hun verzoek, 

aan boord van zijn schip inzage laten nemen van het oliejour

naal als hij zich in een haven van dit gebied bevindt (artikel 

7). 

De bevoegdheid voor het opsporen en vaststellen van inbreuken 

op de wet en haar uitvoeringsbesluiten zijn bepaald in artikel 

8 § 1 van de wet: 

1 . de waterschouten en agenten van de zeevaartpolitie en van 

de maritieme rijkswachtbrigades. 

2. de havenkapiteins. 

3. de ambtenaren en agenten van de zeevaart-inspectiediensten. 

4. de ambtenaren en agenten van het Bestuur van Bruggen en 

Wegen, belast met het toezicht op de waterwegen. 

5. de consuls. 

De waterschouten en agenten van de zeevaartpolitie, de haven

kapiteins en de ambtenaren en agenten van de zeevaart-inspec

tiediensten zijn gemachtigd om in de Belgische havens controle 

uit te oefenen op de schepen die vallen onder het verdrag en 

die varen onder de vlag van de landen, partij bij het verdrag 
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In de artikelen 9 tot en met 13 worden de straffen bepaald 

voor het niet naleven van de wetsbepalingen. Zo worden inbreu

ken op artikel 2 van de wet bestraft met een geldboete van 

1500 fr.(x 80) tot 7500 fr. (x 80) en 's nachts met een geld

boete van 2500 fr. (x 80) tot 12.500 fr. (x 80)^°. 

De bevoegde rechtbank is die van het gebied waarin de thuisha

ven van het schip ligt (artikel 15 van de wet). 

De havenautoriteiten worden krachtens artikel 17 verplicht om 

te zorgen voor de installatie van ontvangstinrichtingen, en 

dit vóór 27 juli 1961. 

De uitvoeringswetgeving op het OILPOL-Verdrag is aan een 

wijziging toe. De straffen, zoals die voorzien zijn in de wet 

zijn veel te laag om een afschrikkking te kunnen vormen. 

Voorts moet de wet in samenhang met het K.B. gelezen worden, 

onder meer om duidelijk te weten wat onder het toepassingsge

bied valt. Dit is niet bevorderlijk voor de duidelijkheid. De 

wet is enkel van toepassing op Belgische schepen. Van vreemde 

schepen is slechts sprake in artikel 16 van de wet en artikel 

18, waar de mogelijkheid bestaat om het verbod tot lozen uit 

te breiden, ook voor vreemde schepen, tot de maritieme wateren 

van het Rijk. Het is dus enkel in het K.B., en niet in de wet, 

dat er voor vreemde schepen een verbod bestaat om olie te 

lozen in de territoriale wateren van België. In artikel 10 van 

het K.B. waar deze uitbreiding wordt bepaald is er sprake van 

"vaartuigen" en niet van schepen, zoals in de wet en de overi

ge bepalingen van het K.B. het geval is. Waarom plots van 

vaartuigen sprake is, is niet helemaal duidelijk, temeer daar 

deze term nergens in de wet of in het K.B. gedefinieerd staat. 

Een vaartuig is een ruimer begrip dan het begrip schip. Vol-

°̂ Voor inbreuken die gebeurd zijn vóór de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet op de opdeciemen, worden de bedragen 
voorzien in de wet, nog steeds vermenigvuldigd met 60. 
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gens het Belgisch kustreglement is een vaartuig "elk drijvend 

tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en 

watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt 

als middel van vervoer of verplaatsing te water" (artikel 3, 

1 ** ) . Het begrip schip, en meer bepaald zeeschip waarvan sprake 

in de wet is elk vaartuig dat gewoonlijk de zee bevaart of 

hiertoe bestemd is. Voor toepassing van de wet wordt verstaan 

onder schepen, zeeschepen varende onder Belgische vlag of 

toebehorende aan de Belgische staat, met uitzondering van de 

schepen van de Zeemacht en deze door de Koning aangewezen. In 

het K.B. wordt deze bepaling uitgebreid tot hulpschepen van de 

Zeemacht en schepen die voor hun voortstuwing geen gebruik 

maken van stookolie of zware dieselolie of die geen olie 

vervoeren. In hoever de term "vaartuig" in artikel 10 van het 

K.B. letterlijk moet genomen worden is niet duidelijk. 

De wet is uiteraard enkel van toepassing op verontreiniging 

door olie. Andere vormen van verontreiniging door de scheep

vaart komen hier niet aan bod. Deze worden momenteel enkel 

behandeld in het K.B. van 4 augustus 1981 houdende Politie- en 

Scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de 

havens en de stranden van de Belgische kust^^ (afgekort als 

Belgisch kustreglement). Dit kustreglement vervangt het oude 

kustreglement van 31 mei 1968. Het kustreglement van 1981 

bevat in de eerste plaats scheepvaartregelen, die grotendeels 

overeenstemmen met de Internationale bepalingen ter voorkoming 

van aanvaringen op zee van 1972. Naast het scheepvaartregle

ment is er ook een politiereglement. Hoofdstuk III - Instand

houding van scheepvaartwegen, havens en stranden van de Belgi

sche kust - bevat bepalingen inzake verontreiniging. Meerbe-

paald artikel 21 § 2, 1° bepaalt dat het verboden is "onver

minderd het bepaalde in de wetgeving op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in de Belgische 

territoriale zee, in de havens van de Belgische kust of op de 

stranden enig voorwerp te werpen, neer te leggen, te laten 

B.S., 1 september 1981. 
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drijven of weglopen, waardoor de bodem verhoogd, de scheep

vaart gehinderd of de vrije afloop van water belemmerd kan 

worden; enige vaste of vloeibare stof, onder andere, olie of 

olieafval en chemische of radio-actieve produkten of afval

stoffen, waardoor de wateren kunnen verontreinigd worden, uit 

te storten. De terzake door de ambtenaren of bedienden van de 

overheid gegeven bevelen worden zonder verwijl ingevolgd;" Nog 

een bepaling die eventueel van belang kan zijn is artikel 21 § 

2, 5° dat bepaalt dat het verboden is "afbraak- en afvalres-

ten, wrakken, wrakstukken of dergelijke voorwerpen op het 

openbaar domein te plaatsen of achter te laten, alsook in 

volledig verwaarloosde toestand verkerende vaartuigen in de 

havens van de Belgische kust te laten liggen (...)". De ambte

naren bevoegd voor het toezicht op het naleven van deze bepa

lingen in het kustreglement zijn de ambtenaren van het bestuur 

der waterwegen; de ambtenaren van de zeevaartpolitie en het 

loodswezen (Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart); 

de ambtenaren van het Bestuur van Douane en Accijnzen; de 

havenkapiteins, adjunct-havenkapiteins, havenluitenanten, 

sasmeesters en kaaimeesters binnen de grenzen van hun ambtsge

bied; de door Brugge aangestelde havenmeester binnen de gren

zen van de vissershaven van Zeebrugge; de leden van de rijks

wacht; de ambtenaren en bedienden van de gemeentepolitie in de 

gemeenten op wiens grondgebied zich een haven bevindt of die 

langs de kust gelegen zijn (artikel 38 § 1, 1°-7°). 

3.2.3. Het MARPOL-Verdraq 

3.2.3.1 . MARPOL 73/78. 

Op internationaal niveau bleek OILPOL, ondanks de veelvuldige 

amendementen, niet te voldoen. In 1973 werd door IMCO een 

internationale conferentie bijeen geroepen, die resulteerde in 

het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 

(afgekort als MARPOL-Verdrag). Reeds in 1978 werd het MARPOL-

Verdrag geamendeerd omdat te weinig landen het verdrag ratifi

ceerden. Het verdrag wordt gemakshalve dan ook MARPOL 73/78 
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Het MARPOL-Verdrag van 1973 bestaat uit het verdrag zelf, uit 

twee protocollen en vijf bijlagen. 

Het MARPOL-Verdrag wil een einde maken aan de opzettelijke 

verontreiniging van het mariene milieu door olie en andere 

schadelijke stoffen en de lozing per ongeluk van dergelijke 

stoffen tot een minimum herleiden (preambule van het verdrag). 

Het Verdrag handelt niet alleen over de verontreiniging van de 

zee door olie, maar ook over andere vormen van vervuiling door 

de scheepvaart. Het verdrag is van toepassing op alle schepen 

die onder de vlag varen van een verdragspartij of aan het 

gezag van een partij zijn onderworpen. Uitzonderingen worden 

gemaakt voor oorlogsschepen, marine-hulpschepen of andere 

schepen in eigendom of in beheer bij een staat die, tijdelijk, 

uitsluitend worden ingezet voor niet-commerciële overheids

dienst (artikel 3). Onder schip wordt verstaan elk soort vaar

tuig, van welk type ook, dat in het mariene milieu opereert 

(artikel 2(4)). 

De bevoegdheid voor het vervolgen van inbreuken op de bepalin

gen van MARPOL blijft voorbehouden aan de vlagstaat. Een 

inbreuk binnen een gebied dat onder de rechtsmacht valt van 

een verdragspartij, mag ook vervolgd worden door deze ver

dragsstaat. Tevens mag door de verdragsstaten bewijsmateriaal 

over inbreuken aan de vlagstaat worden overgemaakt (artikel 

4). De verdragspartijen kunnen ook samenwerken voor het opspo

ren van overtredingen van het verdrag. 

De verdragsstaten hebben de verplichting om bepaalde gegevens 

aan de IMO te melden. Indien er een overtreding heeft plaats 

gevonden, dan moet de vlagstaat van het betrokken schip kennis 

^^ Tekst Verdrag 1973 in: 12 I.L.M. 1319 (1973); Tekst 
Protocol 1978 in: 17 I.L.M. 546 (1978). 



27 

geven van de stappen die het heeft ondernomen. Dit moet meege

deeld worden aan de IMO en aan de staat die de inlichtingen of 

het bewijsmateriaal van de overtreding heeft verstrekt. 

Indien er zich een ongeval met schadelijke stoffen heeft 

voorgedaan dan moet dit worden gemeld volgens de bepalingen 

van het eerste protocol bij het verdrag. Voorts geeft artikel 

11 van het verdrag een opsomming van gegevens die moeten 

gemeld worden aan de IMO, zoals wetsteksten ter uitvoering van 

het verdrag en een lijst van de havenontvangstinstallaties. 

Het verdrag bevat tevens een amenderingsprocedure (voorzien in 

artikel 16), wat toelaat om het verdrag aan te passen aan 

technologische veranderingen. Het verdrag kan door verschil

lende procedures gewijzigd worden. Een eerste mogelijkheid is 

een wijziging na behandeling door de IMO. Elke wijziging aan 

het verdrag, voorgesteld door een partij bij het verdrag, moet 

worden voorgelegd aan de IMO. Dit voorstel tot wijziging moet 

worden verspreid onder alle partijen door de Secretaris-Gene

raal. Het voorstel wordt ter behandeling voorgelegd aan een 

commissie, waaraan alle verdragspartijen gerechtigd zijn deel 

te nemen. Wijzigingen moeten worden aangenomen bij twee derde 

meerderheid van de aanwezige partijen die hun stem uitbrengen. 

De aangenomen wijziging moet dan worden voorgelegd ter goed

keuring van alle partijen bij het verdrag. 

Voor de aanvaarding van de wijziging bestaan verschilende 

mogelijkheden. 

1 . Een wijziging van een artikel van het verdrag of van proto

col II bij het verdrag wordt geacht aanvaard te zijn op de 

datum waarop deze wijziging is aanvaard door twee derde van de 

partijen, waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% 

vormen van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot. 

2. De wijziging van een bijlage bij het verdrag of een wijzi

ging van protocol I bij het verdrag wordt geacht aanvaard te 

zijn volgens de procedure beschreven in punt 3, tenzij de 
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commissie bepaalt dat de wijziging wordt geacht aanvaard te 

zijn op de datum waarop de wijziging is aanvaard door twee 

derde van de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten 

minste 50% vormen van de bruto tonnage van de wereldkoopvaar-

dijvloot. Een partij kan wel haar uitdrukkelijke goedkeuring 

vereisen vooraleer de wijziging voor haar in werking treedt. 

3. Een wijziging van een bijlage bij het verdrag of een wijzi

ging van een aanhangsel van een bijlage of een wijziging van 

protocol I bij het verdrag wordt geacht aanvaard te zijn na 

het verstrijken van een door de commissie te bepalen termijn, 

tenzij binnen die termijn bezwaar is aangetekend door ten 

minste een derde van de partijen of door partijen waarvan de 

koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de bruto 

tonnage van de wereldkoopvaardijvloot. 

De wijziging van een artikel van het verdrag, van protocol II, 

van protocol I of van een bijlage bij het verdrag, aanvaard 

volgens de procedure beschreven in punt 1 en 2, wordt van 

kracht zes maanden na de datum van aanvaarding voor die par

tijen die verklaard hebben dat zij de wijziging hebben aan

vaard. Een wijziging van protocol I, van een aanhangsel van 

een bijlage of van een bijlage, aanvaard volgens de procedure 

beschreven in punt 3, treedt in werking zes maanden na aan

vaarding voor alle partijen, behalve voor de partijen die 

hebben verklaard de wijziging niet te aanvaarden of die hebben 

verklaard dat hun uitdrukkelijke goedkeuring is vereist. 

Behalve wijziging binnen de IMO, kan het verdrag ook gewijzigd 

worden na het organiseren van een conferentie. Dit kan op 

verzoek van een partij, daarin gesteund door ten minste een 

derde van de partijen. De aangenomen wijzigingen worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan alle verdragspartijen. Voor de 

aanvaarding zijn dezelfde regels als in het eerste geval van 

toepassing. 

Het eerste protocol bij het verdrag handelt over de meldingen 
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van voorvallen met schadelijke stoffen, het tweede protocol 

over geschillenbeslechting door middel van arbitrage. 

Van de vijf bijlagen zijn slechts de eerste twee verplicht, de 

overige bijlagen zijn facultatief te ratificeren. De bijlagen 

handelen elk over een vorm van verontreiniging. 

Bijlage I bevat voorschriften ter voorkoming van verontreini

ging door olie. De voorschriften behandelen de lozingsvoor-

waarden, de verplichting voor het installeren van ontvangst

inrichtingen in de havens, voorschriften i.v.m. de bouw van 

schepen en technische voorzieningen op de schepen. De lozings-

voorwaarden hebben, zoals in OILPOL, betrekking op de hoeveel

heid geloosde olie en de plaats waar wordt geloosd. In sommige 

kwetsbare zones, zoals de Middelandse Zee geldt een absoluut 

lozingsverbod. Als aan bepaalde voorwaarden van constructie, 

bouw, uitrusting en gebouwde materialen is voldaan krijgen de 

schepen een I.O.P.P.-Certificaat (International Oil Pollution 

Prevention Certificate). De technische voorschriften hebben 

ondermeer betrekking op de aanwezigheid van gescheiden bal-

lasttanks en nog andere maatregelen waardoor de kans op lozin

gen wordt verminderd. 

Bijlage II bevat bepalingen over de verontreiniging van scha

delijke vloeistoffen in bulk. In deze bijlage wordt voorname

lijk getracht de verontreiniging tegen te gaan door het uit-

pompen van verontreinigd spoelwater door chemicaliëntankers. 

De schadelijke vloeistoffen worden in vier categorieën inge

deeld. Ook hier worden regels opgelegd i.v.m. het lozen van 

schadelijke vloeistoffen. De verdragspartijen worden tevens 

verplicht ontvangstinrichtingen te voorzien in de havens. 

Voorts worden maatregelen van toezicht voorgeschreven en dient 

elk schip voorzien te zijn van een ladingjournaal. Tevens moet 

een geldig certificaat worden afgeleverd, het Internationaal 

Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging voor het Ver

voer van Schadelijke Vloeistoffen in Bulk (1973). 
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Bijlage III handelt over voorkoming van verontreiniging door 

schadelijke stoffen die worden vervoerd in verpakte vorm, in 

vrachtcontainers, losse tanks of in tankwagens voor weg- en 

spoorvervoer. Hier gelden bepalingen voor de verpakking, de 

etikettering, stuwage en de voorschriften i.v.m. de vereiste 

documenten. 

Bijlage IV behandelt de voorschriften ter voorkoming van ver

ontreiniging door sanitair afval van schepen. Ook hier bestaat 

de verplichting om na een onderzoek, conform de bepalingen van 

het verdrag, een certificaat af te leveren: het Internationaal 

Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair 

Afval (1973). Voorts geldt een verbod tot lozen van sanitair 

afval, tenzij aan bepaalde voorwaarden, omschreven in Bijlage 

IV is voldaan. De verdragspartijen zijn verplicht om havenont-

vangstinstallaties voor sanitair afval te voorzien. 

Bijlage V tenslotte, regelt de voorkoming van verontreiniging 

door vuilnis, afkomstig van schepen. In deze bijlage worden 

regels bepaald over het storten van vuilnis en wordt de ver

plichting aan de staten opgelegd om in ontvangsinstallaties te 

voorzien. 

Zoals vermeld, ondertekenden te weinig staten het MARPOL-

Verdrag van 1973 en werd het Protocol van 1978 doorgevoerd. De 

reden voor de moeizame inwerkingtreding van MARPOL 1973 was 

dat de technische regelingen van Bijlage II voor veel staten 

een obstakel waren. Omdat voornamelijk de bepalingen van 

Bijlage I werden gewijzigd en de andere bijlagen niet noemens

waardig veranderden, werd bepaald in het Protocol van 1978 dat 

de verdragspartijen door de bepalingen van Bijlage II geduren

de drie jaar na de inwerkingtreding van het protocol niet 

gebonden waren. Het verdrag trad uiteindelijk in werking te 

samen met het Protocol van 1978. Krachtens artikel I van het 

protocol worden de bepalingen van het verdrag en van het 

protocol te samen beschouwd en worden uitgelegd als een en 

dezelfde akte. 
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MARPOL 13/18 is internationaal in werking getreden op 2 okto

ber 1983, samen met de twee protocollen en de eerste verplich

te bijlage. Krachtens artikel 15 van het verdrag treedt het in 

werking twaalf maanden nadat niet minder dan 15 staten waarvan 

de koopvaardijvloten te samen ten minste 50% vormen van de 

bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot, partij bij het 

verdrag zijn geworden. Bijlage II is op 6 april 1987 in wer

king getreden. In 1984 en 1985 werden de eerste twee bijlagen 

geamendeerd. Deze amendementen zijn internationaal in werking 

getreden op respectievelijk 7 januari 1985 en 6 april 1987. 

Van de facultatieve bijlagen is enkel Bijlage V reeds interna

tionaal in werking getreden en dit op 31 december 1988. Bijla

ge III en IV zijn nog niet in werking omdat er nog een onvol

doende tonnage is van de landen die het ratificeerden. Zoals 

voor het verdrag zelf, geldt hier ook de voorwaarde van een 

totale tonnage van 50% van de wereldvloot. Voor Bijlage III is 

sinds 1 juli 1991 voldaan aan de voorwaarden voor het inwer

kingtreden van de bijlage. Door de ratificatie van de Verenig

de Staten werd het totale tonnage op 53% gebracht. Bijlage III 

is door 45 staten geratificeerd. Deze bijlage zal dus, over

eenkomstig de bepalingen van het verdrag, op 1 juli 1992 in 

werking treden. Bijlage IV werd door 37 landen geratificeerd 

met een totale tonnage van 38,09%^^. 

Het MARPOL-Verdrag lijkt een adequaat instrument om de veront

reiniging van de zee door de scheepvaart aan te pakken. Er 

blijven echter een aantal zwakke punten. Het grootste probleem 

blijft de afdwingbaarheid van de verdragsbepalingen. Het is 

moeilijk om een overtreding vast te stellen en om voldoende 

bewijsmateriaal te verzamelen om een vervolging voor een 

rechtbank in te stellen. Door Werkgroep Noordzee in Nederland 

werd een onderzoek verricht naar de vervolging en eventuele 

bestraffing van overtredingen van Bijlage I van het MARPOL-

Verdrag. Het onderzoek was gebaseerd op rapporten, overgemaakt 

IMO Londen, telefonisch onderhoud van 6 augustus 1991. 
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aan IMO (MEPC), over inbreuken op de MARPOL-bepalingen, vast

gesteld door de Noordzeestaten. Uit het onderzoek bleek dat 

van 300 vaststellingen van overtredingen (vastgesteld tussen 

1982 en 1987) er slechts 51 (17%) werden opgevolgd door de 

vlagstaat. In 64 gevallen was er geen vervolging omdat het 

bewijs dat werd geleverd door de rapporterende staat onvolle

dig bleek. In slechts 18 van de 300 gevallen was er degelijk 

een strafrechtelijke vervolging. Zelfs in die gevallen waren 

de opgelegde boetes zeer klein. Bovendien is het onduidelijk 

of de boetes wel degelijk betaald geworden zijn^^. 

Een ander probleem is de verplichting voor de aanwezigheid van 

ontvangstinstallaties in de havens. De kostprijs voor het 

installeren van deze installaties kan hoog oplopen en de 

havenstaten blijven zitten met het afvalverwerkingsprobleem. 

Indien de kostprijs voor de afvalophaling wordt doorgerekend 

aan de schepen, bestaat de kans dat er van de installaties 

geen gebruik wordt gemaakt, maar dat het afval wordt geloosd 

in zee. Zelfs indien het gebruik ervan gratis is, kan de mate 

waarin van de installaties gebruik wordt gemaakt, teleurstel

lend zijn-̂ .̂ 

3.2.3.2. Wettelijk kader in België. 

België trad toe tot MARPOL 73/78 op 6 maart 1984, door het 

neerleggen van de ratificatieoorkonden. Bij de ratificatie 

werd voorbehoud gemaakt voor de Bijlagen III, IV en V, zoals 

de mogelijkheid daartoe voorzien was in artikel 14 van het 

verdrag. Het verdrag en Bijlage I traden in werking in België 

op 6 juni 1984 (drie maand na de neerlegging van de ratifica

tieoorkonden, conform artikel 15 (5)). Bijlage II werd van 

kracht op 6 april 1987: vanaf die datum moeten de schepen 

voldoen aan de eisen van Bijlage II. 

North Sea Monitor, 1989/3, 1. 

IMO News, 1990/3, 10. 
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Het verdrag werd goedgekeurd bij wet van 17 januari 1984^°. 

In de goedkeuringswet wordt bepaald dat het verdrag en het 

protocol en de bijlagen volkomen uitwerking zullen hebben. Er 

wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen verplichte en 

facultatieve bijlagen. Toch werden enkel de verplichte bijla

gen geratificeerd te samen met het verdrag en het protocol. 

Bijlage IV werd nog steeds niet geratificeerd. Bijlage III en 

V werden ondertussen geratificeerd op 27 oktober 1988. Bijlage 

V is voor België in werking getreden op 27 januari 1989. 

Om in overeenstemming te zijn met de verdragsverplichtingen, 

en om de verdragsregels effectief te kunnen toepassen, moet 

België nog uitvoeringsbesluiten uitvaardigen. Dit is tot op 

heden nog niet gebeurd. De Wet van 4 juli 1962 zou in dat 

opzicht moeten aangepast worden. Er is wel reeds een wetsont

werp daartoe in voorbereiding. Dit wetsontwerp werd voorbereid 

door het Ministerie van Verkeerswezen en moet voor advies 

worden opgestuurd naar het Ministerie van Justitie, naar het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en naar de gewesten, in casu 

het Vlaams Gewest. Vervolgens moet het ook nog naar de Raad 

van State voor advies. Tenslotte moet het ontwerp nog worden 

goedgekeurd door het parlement. Een uitvoeringswet op MARPOL 

kan dus nog een tijd op zich laten wachten. Aangezien het 

wetsontwerp een kaderwet voorziet, moeten voorts nog ettelijke 

uitvoeringsbesluiten worden uitgevaardigd. Het kan dus nog een 

aantal jaren duren vooraleer MARPOL effectief in België toe

passelijk zal zijn. 

Concreet betekent dit voor de toepassing van OILPOL en MARPOL: 

krachtens artikel 9 van het MARPOL-Verdrag vervangt dit ver

drag het OILPOL-Verdrag na de inwerkingtreding, ten aanzien 

van de partijen bij het laatstgenoemd verdrag. Voor de partij

en die het MARPOL-Verdrag geratificeerd hebben, vervalt dus 

het OILPOL-Verdrag. Dit betekent dat ook voor België het 

OILPOL-Verdrag wegvalt, met dien verstande dat aangezien er 

36 B.S.. 24 mei 1984, 
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nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor MARPOL, de uitvoe

ringsbesluiten genomen ter uitvoering van het OILPOL-Verdrag, 

nog steeds van toepassing zijn. 

Dit houdt in dat schepen die varen onder de Belgische vlag 

onderworpen zijn aan de bepalingen van het MARPOL-Verdrag. 

Deze schepen moeten de voorschriften met betrekking tot het 

lozen van gevaarlijke stoffen in het mariene milieu naleven, 

zelfs indien zij zich bevinden in zeewateren die vallen onder 

het gezag of de rechtsmacht van landen die geen partij zijn 

bij het MARPOL-Verdrag (dit volgt uit artikel 4, 1 van het 

verdrag). 

Dit betekent voorts ook dat schepen, die onder de vlag varen 

van een land, verdragspartij bij het MARPOL-Verdrag, die zich 

bevinden in wateren die onder de rechtsmacht van België val

len, zullen gecontroleerd worden volgens de bepalingen van 

MARPOL. Elk schip dat de Belgische zeewateren bevaart, is 

onderworpen aan de voorschriften van het verdrag (dit volgt 

uit artikel 4, 2). Voor schepen die onder de vlag varen van 

niet-MARPOL-landen geldt deze verplichting ook, in ieder geval 

voor zover nodig is om te verzekeren dat zij geen gunstiger 

behandeling krijgen dan de schepen die de vlag varen van een 

MARPOL-verdragspartij. 

De goedkeuringswet van het MARPOL-Verdrag is niet voldoende om 

het verdrag ten volle van toepassing te maken. Daarvoor zijn 

uitvoeringsbesluiten vereist (met ondermeer strafbepalingen, 

concrete bepalingen ten aanzien van ontvangstinstallaties, 

controlemechanismen, e.d.). 

Het OILPOL-Verdrag zal enkel zijn belang behouden voor die 

schepen die onder de vlag varen van een land, verdragspartij 

bij OILPOL en niet bij MARPOL. Dit is nog slechts een kleine, 

vrij onbetekenende groep. Immers, reeds 60 staten zijn con

tracterende partij bij het MARPOL-Verdrag . Zij vertegenwoor-

«K» 
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digen 85,36% van de totale wereldvloot^^. 

3.2.3.3. Bevoegdheidsverdeling in België t.a.v. de verplich

tingen die voortvloeien uit het MARPOL-Verdraq. 

Voor de uitvoeringswet op het verdrag is de nationale overheid 

bevoegd. Het verdrag is wel enkel van toepassing vanaf de 

territoriale zee. Voor de binnenwateren zijn de gewesten 

bevoegd. 

Op ministerieel niveau is het de Minister van Verkeerswezen 

die belast is met de uitvoering van het verdrag. Het was 

trouwens ook de Minister van Verkeerswezen die bevoegd was 

voor de uitvoering van de bepalingen van het OILPOL-Verdrag. 

Het Ministerie verzamelt gegevens met betrekking tot de in

breuken op de verdragsbepalingen en de gevolgen die eraan 

worden gegeven. Op internationaal niveau gaat dit Ministerie 

de eventuele initiatieven van de regering verdedigen in het 

kader van de IMO. De Dienst van het Loodswezen van het depar

tement van Verkeerswezen is belast met het doen naleven van de 

reglementeringen. Zij verrichten controle op olielozingen. De 

loodsdienst moet elke inbreuk die het vaststelt, melden via de 

radio en een verslag opstellen over de vastgestelde vervui

ling. Deze verslagen worden aan de directie van de loodsdienst 

overgemaakt. Op nationaal niveau bestaat er geen procedure 

voor het centraliseren van de verkregen gegevens^®. De zee

vaartpolitie is ook bevoegd voor het vaststellen van de olie

lozingen. Zij komen tussen in de territoriale wateren om de 

reglementering te doen toepassen. Voor de controle op de olie

journaals, is de waterschout bevoegd en voor de technische 

controle is de zeevaartinspectiedienst bevoegd. Het is de 

waterschout die bevoegd is om overtreders van de Belgische 

wetgeving te achterhalen en om de door de wet voorziene ver-

^' IMO News, 1990/3, 8. 

3^ Vr. en Antw. Kamer, 1984-1985, 18 juni 1985 (30), 3480 
(Vr. nr. 189 DESUTTER). 
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volgingen in te stellen. Inzake ontvangstinstallaties zijn de 

gewesten bevoegd. 

3.2.3.4. Uitvoering in België. 

Een verdrag zal slechts zin hebben als het ook effectief wordt 

toegepast. Deze toepassing kan enkel verzekerd worden door de 

verschillende verdragspartijen. Dit betekent voor België on

dermeer, een meldingsplicht aan de IMO, de verplichting om 

ontvangstinstallaties in de havens te voorzien, om schepen te 

controleren. 

De informatieverstrekking vanuit België naar de IMO, gebeurt 

door het Ministerie van Verkeerswezen. Dit ministerie rappor

teert rechtstreeks aan de secretaris-generaal van de IMO. Er 

wordt ondermeer melding gemaakt van voorvallen van olielozin

gen, er worden lijsten overhandigd van ontvangstinstallaties 

in de havens. 

Uit het verdrag volgt de verplichting voor België om te voor

zien in ontvcuigstinstallaties in de havens. Volgens voor

schrift 12 van Bijlage I van het MARPOL-Verdrag moeten ont

vangstinstallaties voor olie aanwezig zijn een jaar na datum 

van inwerkingtreding. Voor België is dit op 6 juni 1985. Voor 

de overige ontvangstinstallaties voorzien in de Bijlagen II, 

IV en V is geen datum bepaald. 

De vraag stelt zich in hoeverre in de Belgische havens ont

vangstinstallaties aanwezig zijn. In opdracht van het Ministe

rie van Volksgezondheid en Leefmilieu (BMM) werd door ECO-

LAS^' daarover een studie verricht . Hieruit komen de nu 

volgende besluiten. 

•̂' Environmental Consultancy and Assistance, Antwerpen 

*° VANHAECKE, P., ALGOET, A. , VAN DEN EEDE, J.-L., BIL-
LIET, C , Studie van de actuele situatie in de Belgische 
havens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het MARPOL-
Verdrag, Antwerpen, ECOLAS, maart 1989, 95p. 
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De situatie van de nakoming van de verplichtingen, opgelegd 

door de Bijlagen I, II en V van het verdrag, werd onderzocht 

in de belangrijkste havens, Antwerpen, Gent en Brugge-Zeebrug-

ge. 

Een eerste vraag die zich stelt, betreft de hoeveelheid afval

stoffen die worden aangevoerd en het aandeel daarvan dat door 

de schepen wordt afgegeven in de havens. Voor de verplichtin

gen ten aanzien van Bijlage I werd een onderscheid gemaakt 

naargelang het afvalolie afkomstig was van tankers of van 

niet-tankers. In de haven van Antwerpen werd in het jaar 1988 

door slechts 2,4% van de niet-tankschepen olieresidu's afgege

ven (4,6% van de aangevoerde hoeveelheid residu's). Slechts 1 

â 5% van de kapiteins deed een aanvraag om olieresidu's af te 

geven. Maximaal de helft daarvan zou effectief een afgifte 

doen^^. In Gent werd slechts 0,7% van de totale hoeveelheid 

residu's aan boord afgegeven. 2 a 5% van de kapiteins vraagt 

om residu's te laten ophalen^^. Voor tankers kan er naast 

olieresidu's (slik), ook nog afvalolie afkomstig uit de slop-

tanks (slop is het residu dat na afscheiding van de waterfrac

tie ontstaat en wordt opgeslagen in een afzonderlijke slop-

tank), vervuilde ballast (ballastwater van de ladingtanks) en 

spoelwaters van de ladingtanks (met olie bevuild waswater) 

aanwezig zijn. De afgifte van slop in de haven van Antwerpen 

blijkt frequenter (20% van de aangevoerde hoeveelheid, 4,2% 

van de gecontroleerde schepen) te gebeuren dan de afgifte van 

slik. De aanvoer van vervuilde ballast neemt af naarmate meer 

schepen voldoen aan de verplichtingen opgelegd door het MAR-

POL-Verdrag. Het zijn meestal oudere schepen die nog geen 

gescheiden ballasttanks hebben. De gecontroleerde olietankers 

met oliehoudend ballastwater aan boord, hebben dit water 

afgegeven, maar er zijn niet genoeg gekende gevallen om dit te 

veralgemenen en te stellen dat alle vervuilde ballast wordt 

afgegeven. Het spoelen van tanks met spoelwater kan op ver-

*1 Ibid.. 18. 

2̂ Ibid.. 20. 
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schillende manieren gebeuren. Ladingtanks kunnen gereinigd 

worden waarbij het spoelwater wordt afgegeven in de haven of 

na separatie in zee geloosd. Door die verschillende mogelijk

heden bemoeilijkt dit het inschatten van de hoeveelheid spoel

water dat in de haven van Antwerpen wordt afgegeven. Het 

toepassen van "Crude Oil Washing"^^ en "Load on Top"-systemen 

leidt tot een vermindering van het gebruik van waswater. Er 

bestaat geen verplichting tot het afgeven van spoelwater en de 

waswaters worden meestal meegenomen en na separatie in zee 

geloosd^^. 

Voor de haven van Gent werden tijdens de controles geen afgif-

tes van slik, slop, ballastwater of waswater door tankers 

vastgesteld^^. 

Inzake de hoeveelheid chemicaliën die wordt aangevoerd en de 

afgifte ervan zijn de gegevens schaars. De controles die 

worden uitgevoerd in de haven betreffen in hoofdzaak de aanwe

zigheid van het vereiste certificaat en de technische voorzie

ningen. Er wordt tevens controle uitgevoerd bij het wassen van 

de ladingtanks die stoffen van categorie A vervoerd hebben. 

Het wassen moet door een erkend bedrijf gebeuren. Er is echter 

geen meldingsplicht, zodat controle niet altijd gebeurt. De 

controle van aanvoer van stoffen van categorieën B en C ge

beurt nog minder frequent . 

Inzake de verplichtingen van Bijlage V van het verdrag, is het 

de gewoonte om alle huishoudelijk afval over boord te gooien. 

Gegevens over de hoeveelheid afval die wordt aangevoerd in de 

3̂ Crude Oil Washing is een systeem waarbij de tanks, na 
het lossen, met ruwe olie in plaats van met water worden 
gewassen. 

** VANHAECKE, P., ALGOET, A. , VAN DEN EEDE, J.-L., BIL-
LIET, C , o.c. 24-28. 

45 Ibid., 30, 

*̂  Ibid., 37-38, 
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havens is daarom gering. De verplichtingen van Bijlage V 

inzake de verwerving van vuilnis afkomstig van schepen wordt 

in de haven van Zeebrugge vrij goed nageleefd, voornamelijk 

voor het personenvervoer. De afgifte van vuilnis afkomstig van 

het goederenvervoer is gering. In de andere havens is de 

verwerving van vuilnis zeer gering. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden 

afvalstoffen (in ton) die werden opgenomen in de ontvangstin

stallaties in de Belgische havens in 1988. 

Afvalolie 

Oliehoudend water 

Chemicaliën 

Vuilnis 

Antwerpen 

21831 

563273 

1050 

969 

Gent 

1146 

0 

-(*) 

468 

Zeebrugge 

3118 

0 

-(*) 

1166 

(*): niet bepaald 

Bron: VANHAECKE, P., Verontreiniging door schepen. Antwerpen, 

1989, 11. 

In procent uitgedrukt geeft dit volgend resultaat: 

Afvalolie 

Oliehoudend water 

Chemicaliën 

Vuilnis 

Antwerpen 

10,8 

57,7 

12,9 

17,0 

Gent 

2,9 

0(*) 

-(**) 

22,3 

Zeebrugge 

9,4 

0(*) 

-(**) 1 
77,5 

*1geen ontvangst vastgesteld 

**: niet bepaald 

Bron: VANHAECKE, P., O.C.. 12. 
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Hieruit blijkt dat de afgifte van afvalolie gering is. De 

afgifte van oliehoudend waswater gebeurt in de haven van 

Antwerpen frequenter dan het ophalen van afvalolie. In de 

haven van Gent en Zeebrugge zijn er geen ontvangstinstalla

ties. Voor het ophalen van vuilnis worden enkel in de haven 

van Zeebrugge de verplichtingen van Bijlage V goed nageleefd, 

voornamenlijk door het personenvervoer. In de andere havens is 

de verwerving van vuilnis gering. 

Een tweede vraag die zich stelt is in hoever er in België 

ontvangstinstallaties aanwezig zijn, wie zich bezighoudt met 

de verwerving van het afval, en wie bevoegd is voor de opha

ling van het afval en de verdere verwerking ervan. 

De verwerving van het afval is in België volledig in privé-

handen. Voor de verwerving van afvalolie staan 17 privé-be-

drijven in (zie onderstaande tabel). Deze firma's zijn in het 

Vlaams Gewest erkend als ophaler van afvalolie. Deze firma's 

voeren hun activiteiten uit in de Belgische havens en zijn 

daartoe gemachtigd door de havenkapiteinsdiensten. 

1 
ophaler 

NV Mourik 

PVBA Beltmar 

PVBA Maz-Oil 

NV Booy Clean 

BVBA Recup-Oil 

NV Belgian Oil Services 

NV Dapemo 

PVBA Transcobel 

Vandevoorde-Olea 

Havens 

Antwerpen, Gent, Zeebrugge, 

Oostende 

Antwerpen, Gent 

Antwerpen 

Antwerpen, Gent, Zeebrugge 

Oostende 

Antwerpen, Gent, Zeebrugge 

1 
Antwerpen, Gent 

Zeebrugge 

Antwerpen, Gent 
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PVBA De Bree 

NV Belgian Oil Recycling 

PVBA Recyc-Oil 

NV H. Dockx 

NV Hydro Cleaning Internati

onal 

G. Thijs 

NV Stevor 

Verstraeten & Verbrugge 

Gent, Oostende, Zeebrugge 

Antwerpen 

Gent 

Antwerpen 

Antwerpen, Gent, Zeebrugge 

Oostende, Zeebrugge, Nieuw

poort 

Antwerpen 

1 
Bron: VANHAECKE, P., ALGOET, A., VAN DEN EEDE, J.-L., BILLIET, 

C , O.C. . 64-65. 

Naast gespecialiseerde firma's zijn er ook bedrijven met een 

eigen kaai, waar de schepen eventueel afvalstoffen kunnen 

afgeven. Voor het afgeven van olie blijkt dat bij vier van de 

vijf raffinaderijen in de haven van Antwerpen vuile ballast 

kan afgegeven worden in daarvoor bestemde tanks (Esso, Fina, 

Nynas Petroleum en Universal Refining). Bij Fina kunnen de 

schepen ook de waswaters overpompen. Bij Esso kan dit ook, 

maar de waswaters blijven meestal aan boord. Schepen kunnen de 

inhoud van hun sloptanks kwijt aan het bedrijf Antwerp Clea

ning & Storage. Dit gebeurt echter zelden. 

Voor de ontvangstinstallaties, voorzien in Bijlage II van het 

MARPOL-Verdrag (spoelwater van tanks met schadelijke vloei

stoffen aan boord) kan worden vastgesteld dat de ontvangst in 

handen is van een negental firma's (zie onderstaande tabel). 

Bij de vergunde firma's voor het verwerven van giftig afval 

(OVAM) blijkt dat er slechts één firma is die specifiek een 

vergunning heeft voor het verwerven van giftige afvalstoffen 

enkel afkomstig van de activiteiten die plaatsvinden in toe-
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passing van het MARPOL-Verdrag (Bijlage II), met name de firma 

PVBA Guldemond. 

F i r m a ' s 

NV 

NV 

NV 

NV 

B e l g i a n O i l S e r v i c e s 

Booy Clean 

Dapemo 

De Neef Chemie | 

SGS-De Pauw & Stokoe 

NV 

NV 

D e s t r u c t o 1 

Ewacs 

PVBA Guldemond 

NV Mourik 

Bron: VANHAECKE, P., ALGOET, A., VAN DEN EEDE, J.-L., BILLIET, 

C., O.c.. 66. 

Voor bedrijven met eigen kaai zou volgens het onderzoek 

slechts één bedrijf, waar schadelijke vloeistoffen toekomen, 

ook ontvangstinstallaties hebben. 

Voor het ophalen van vuilnis in de havens zijn er meestal 

containerfirma's die instaan voor het ophalen van vuilnis. 

Voor de haven van Antwerpen zijn dit de firma's Algemeen 

Stouwerijbedrijf van Antwerpen (A.S.B.A.) (voor het plaatsen 

van containers bij stouwers/goederenbehandelaars aangesloten 

bij de Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwe-

rij- en havenbedrijf), de firma Pasec (plaatst containers in 

opdracht van A.S.B.A.), Sovabo (voor andere dan goederenbehan-

delaars), Beltmar. De Dienst Stadsreiniging van Antwerpen 

stelt ook containers ter beschikking, meestal ten behoeve van 

binnenschippers. 
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In de haven van Gent is de firma Sovabo actief voor het plaat

sen van containers. De containers worden opgehaald door de 

firma Sonneville. 

In de haven van Zeebrugge is de firma Trans Vanheede actief 

(voor afval afkomstig van de ferry's) en de firma's Dekeyser 

en Vermander (voor andere schepen). 

De ontvangstinstallaties in de havens worden dus uitsluitend 

beheerd door privé-firma's en niet door de havenautoriteiten 

zelf. Dit heeft voor gevolg dat het aanbod van ontvangstin

stallaties versnipperd is over verschillende firma's met elk 

hun eigen kenmerken en eigen kostprijs. Deze firma's hebben 

elk een beperkte capaciteit waardoor de opname van grote 

hoeveelheden moeilijk wordt. De financiering voor de plaatsing 

en het onderhoud ligt dus ook in handen van de privé-f irma's 

die zorgen voor de afvalophaling. Dit wordt doorgerekend aan 

de schepen die van hun diensten gebruik maken. De hoge kost

prijs vormt een belemmering voor de afgifte van het afval. 

Eens het afval opgehaald is in de havens, stelt zich het 

probleem van de verdere verwerking ervan. Voor olie wordt het 

afval naar erkende firma's voor het opslaan of verwerken 

gestuurd. Volgende firma's ontvangen regelmatig afvalolie 

afkomstig van de scheepvaart: NV Antwerp Cleaning & Storage 

(opslag en voorbehandelen), PVBA Maes-Eelen (opslag en zuive

ren), PVBA Maz-Oil (opslag en zuiveren), NV Stevor (opslag en 

zuiveren), PVBA Carlos De Bree (opslag), PVBA Recup-Oil (op

slag en zuiveren) en PVBA Recyc-Oil (opslag en zuiveren). 

Olieafval wordt voorts nog afgevoerd naar Wallonië en naar het 

buitenland. Van de ontvangen afvalolie wordt minstens 20% 

uitgevoerd naar het buitenland en van de schadelijke vloei

stoffen 60%^^. De oliehoudende waters worden bijna volledig 

gezuiverd in de ontvangstinstallaties. Vuilnis wordt volledig 

in ons land verbrand of gestort in erkende stortplaatsen. 

VANHAECKE, P., O.C.. 5. 
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Voor de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 

het ophalen en het verwerven van het afval moet de wetgeving 

op afval bekeken worden. Het afval is vaak afkomstig van 

schepen die varen onder buitenlandse vlag. Dit zou kunnen 

beschouwd worden als een invoer of doorvoer van afval en dus 

vallend onder het toepassingsgebied van de EG-Richtlijn 

84/631/EEG van 6 december 1984 betreffende toezicht en contro

le in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende overbrenging 

van gevaarlijke afvalstoffen^® en de uitvoeringsbesluiten 

hierop in België. De richtlijn en de uitvoeringswetgeving in 

België sluiten afvalstoffen die ontstaan uit de normale wer

king van schepen uit. Artikel 2.2 van de richtlijn luidt: "Het 

aan land brengen van afvalstoffen die zijn voortgebracht door 

de normale werking van schepen, met inbegrip van afvalwater en 

residuen, wordt in deze richtlijn niet als grensoverschrijden

de overbrenging van afvalstoffen beschouwd." Het K.B. van 2 

juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en 

de doorvoer van afvalstoffen^^ bepaalt dat het K.B. niet van 

toepassing is op het lossen op het land van afval voortkomend 

uit de normale werking van schepen (artikel 1 § 4, 4°). Het 

K.B. van 1987 is een uitvoeringsbesluit op de Wet van 9 juli 

1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van 

afvalstoffen^''. De afvalstoffen kunnen beschouwd worden als 

geproduceerd op het Belgisch grondgebied. In dit geval zijn de 

gewesten bevoegd voor de organisatie van het beheer van afval

stoffen op hun grondgebied. Indien de afvalstoffen na de 

ophaling ervan voor verwerking of vernietiging naar het bui

tenland worden verstuurd dan zal dit wel beschouwd worden als 

een uitvoer van afvalstoffen en is de nationale overheid 

bevoegd. In dit geval zal de uitvoer moeten voldoen aan de 

*° Pb.L, 1984, nr. 326, zoals gewijzigd door de richtlij
nen 85/469/EEG (Pb.L, 1985, nr. 272), 86/121/EEG (Pb.L, 1986, 
nr. 100), 86/279/EEG (Pb.L, 1986, nr. 181) en 87/112/EEG 
(Pb.L, 1987, nr. 48). 

^̂  B.S.. 19 juni 1987, zoals gewijzigd door het K.B. van 
18 februari 1988, B.S.. 12 maart 1988. 

B.S.. 4 oktober 1984. 
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bepalingen van genoemde wetgeving. 

Het afval dat in de havens wordt ontvangen zal onder de be

staande EG- en/of nationale wetgeving vallen inzake het beheer 

van afvalstoffen of wetgeving inzake giftig afval. Voor niet-

giftige afvalstoffen is Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 

betreffende afvalstoffen^^ van toepassing. Voor de uitvoering 

van de richtlijn zijn de gewesten bevoegd. Voor het Vlaams 

Gewest is het Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer 

van afvalstoffen van toepassing^^. 

Voor giftig afval is Richtlijn 78/319/EEG van 20 maart 1978 

betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen^^ van toe

passing. Voor het Vlaamse Gewest is de Wet van 22 juli 1974 op 

de giftige afval^^ evenals het K.B. daarop van 9 februari 

1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval^^ van 

toepassing. Het Decreet van 2 juli 1981 bevat eveneens bepa

lingen inzake gevaarlijke afvalstoffen en is dus ook van 

toepassing. 

De verwervers van afvalolie moeten voldoen aan de bepalingen 

van het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 juli 1985 

houdende nadere regelen betreffende de verwijdering van afval

olie^^. Artikel 1 § 1/ 4° bepaalt immers dat de bepalingen, 

van het K.B. van toepassing zijn op "Afvaloliën afkomstig van 

de scheepvaart". Dit K.B. legt de Richtlijn 75/439/EEG van 16 

juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie^^ ten 

51 
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56 

57 

Pb. L, 1975, nr. 194. 

B.S.. 25 juli 1981 . 

Pb.L, 1978, nr. 84. 

B.S.. 1 maart 1975. 

B.S. 14 februari 1976. 

B.S.. 29 augustus 1985. 

Pb. L, 1975, nr. 194, zoals gewijzigd door Richtlijn 
87/101/EEG (Pb. L, 1987, nr. 42). 
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uitvoer. De verwervers moeten erkend zijn als ophaler van 

afvalolie in het kader van het K.B,. 

Naast de wettelijke bepalingen, is in de havens zelf een 

schriftelijke toelating vereist van de havenkapitein voor het 

ophalen van olieresidu's en voor schadelijke stoffen die 

vallen onder Bijlage II van MARPOL. Voorwaarde voor het verle

nen van de toesteming voor het ophalen van olieafval is een 

erkenning door OVAM als ophaler van afvalolie. Firma's die 

olieresidu's ophalen per tanklichter moeten in Antwerpen 

bovendien een erkenning van het College van Burgemeester en 

Schepenen hebben voor het gebruik van een privé-vaartuig. Voor 

het ophalen van vuilnis is de toelating van de havenkapitein 

niet vereist. 

In de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge is voor het 

ophalen van afvalolie afkomstig van zeeschepen een machtiging 

van de douane vereist. Voorwaarde hiervoor is dat er een 

erkenning is door OVAM als ophaler van afvalolie en dat er 

toestemming is verleend door de havenkapitein voor de ophaling 

van het afval. Voor het ophalen van schadelijke vloeistoffen 

moet tevens een machtiging van de douane bekomen worden. 

Voorwaarde hiervoor is een erkenning door OVAM als verwerver 

van giftig afval en een toelating van de havenkapitein voor 

het ophalen van het afval. De procedures voor het verkrijgen 

van de machtiging zijn vrij ingewikkeld en weinig flexibel. 

Dit bemoeilijkt het ophalen van het afval, zowel voor de 

verwervers van het afval als voor de kapiteins die het afval 

wensen af te geven. 

In België ligt de bevoegdheid voor de verwerking van het afval 

op het land in handen van de gewesten. In Vlaanderen is OVAM 

bevoegd. Zij leveren vergunningen af aan de afvalophalers en 

oefenen in principe controle uit. Zo zijn er, voor wat het 

ophalen van afvalolie aangaat, in de provincie Antwerpen 13 

erkende afvalophalers; in de provincie Brabant 4; 2 in Lim

burg; 6 in Oost-Vlaanderen en 5 in West-Vlaanderen. Er wordt 
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echter bij OVAM geen onderscheid gemaakt of de afvalophalers 

afval ophalen in de haven of ergens anders. Er bestaat dus 

geen specifieke lijst bij OVAM voor ophalers van afval in de 

havens. Er zijn ook vergunningen voor het verwerven van giftig 

afval, waarbij verschillende categorieën worden onderscheiden. 

Een van deze categorieën zijn verwervers van giftige afval

stoffen enkel afkomstig van de activiteiten die plaatsvinden 

in toepassing van de MARPOL-Conventie, Bijlage II. Voor de 

verwerking van het afval zijn bepaalde centra erkend. Er 

bestaat een lijst met erkende centra voor de vernietiging, 

neutralisering of wegwerking van giftig afval. 

In het Samenwerkingsakkoord van 20 mei 1989 dat tussen de 

staat en gewesten werd gesloten^®, wordt besloten om "volgens 

een nog overeen te komen kalender, maar zeker vóór 1 januari 

1995, al de nodige maatregelen te treffen opdat ontvangst

faciliteiten worden ingericht voor afvalstoffen, residu's, 

effluenten en ballastwater afkomstig van zeeschepen, in over

eenstemming met de beschikkingen van het MARPOL 73/78-Verdrag" 

(punt 7 van het samenwerkingsakkoord). Door de streefdatum van 

1995 voorop te stellen, worden de verplichtingen gesteld in 

Bijlage I van het MARPOL-Verdrag niet nageleefd. Ontvangstin

stallaties voor olie moesten in België voorzien zijn tegen 6 

juni 1985. In het samenwerkingsakkoord wordt ook geen antwoord 

gegeven op de vraag wie de investeringskosten of exploitatie

kosten voor deze installaties gaat dragen en wat achteraf met 

•^° Plechtige verklaring inzake het ontwerp-samenwerkings-
akkoord tussen de staat en de gewesten met als doel een ver
hoogde bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging, 
Oostende, 20 mei 1989. Deze verklaring werd afgesloten op de 
derde Noordzeedag, de studie- en beleidsdag "De Noordzee: een 
zee voor het leven". Het akkoord werd gesloten tussen de 
Staatssecretaris voor Leefmilieu (M. Smet), de Staatssecreta
ris voor Landbouw (P. De Keersmaeker), de Staatssecretaris 
voor het Brusselse Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbe
houd (J. Valkeniers), de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, 
Natuurbehoud en Landinrichting (Th. Kelchtermans), de Minister 
van het Waals Gewest bevoegd voor Landbouw, Leefmilieu en 
Huisvesting (G. Lutgen) en de Minister van het Waalse Gewest, 
bevoegd voor Lokale Besturen, Gesubsidieerde Werken en Water 
(A. Cools). 
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Uit dit alles blijkt dat er in België nog geen gestructureerd 

beleid is voor de ontvangstinstallaties. Door de havens zelf 

is er nog niets georganiseerd. De ophaling berust volledig in 

privé-handen. Er is geen controle, noch op de ophaling, noch 

op de kostprijs die wordt aangerekend, noch op de verwerking 

achteraf. Bij de havenautoriteiten bestaat er geen overzicht 

van de ophalingsfirma's. 

Een oplossing voor deze toestand zou kunnen bestaan in een 

gecoördineerde aanpak, waarbij de ophaling in handen van 

privé-firma's kan blijven, maar waarbij door de overheid een 

controle wordt uitgeoefend, en waarbij tevens een gestructu

reerde aanpak mogelijk is. 

Naast de verplichting om in ontvangstinstallaties te voorzien, 

bestaat tevens de verplichting om schepen te controleren op 

hun aanwezigheid van oliejournaals, technische voorschriften, 

e.d. . 

De bevoegdheid voor het controleren van oliejournaals, aan 

boord van schepen, ligt in België in handen van de water

schout . 

Er zijn twee hoofdwaterschouten in België: de hoofdwaterschout 

van de Schelde is gevestigd in Antwerpen en is belast met het 

toezicht over de zeewateren van de Schelde, het Belgisch 

gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen en de havens van Ant

werpen, Gent en Brussel. De hoofdwaterschout van de kust heeft 

zijn zetel in Oostende en heeft het toezicht over de Belgische 

territoriale wateren en over de havens van Oostende, Zeebrugge 

en Nieuwpoort. 

De waterschout wordt benoemd door de Koning. Hij is zowel 

rijksambtenaar als officier van de gerechtelijke politie. De 

meeste waterschouten zijn kapiteins ter lange omvaart. Het 

t 
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waterschoutsambt omvat ook nog luitenanten, brigadiers en 

agenten van de zeevaartpolitie. 

De waterschout is belast met de uitvoering van de zeevaartpo

litie^^. De zeevaartpolitie wordt ingericht door het Bestuur 

van Zeewezen en van de Binnenvaart bij het Ministerie van 

Verkeerswezen. Het Bestuur van Zeewezen houdt eveneens hoger 

toezicht over de zeevaartpolitie. 

De bevoegdheden van de waterschout, die zijn opgesomd in het 

inrichtingsreglement van de zeevaartpolitie zijn veelvul

dig. De waterschout kan zich ondermeer verzetten tegen de 

afvaart van een schip, als dit schip niet in regel is met de 

wetten en reglementen op de zeevaartpolitie. Zo kan de water

schout de afvaart van een schip beletten in uitvoering van 

artikel 13 van de Wet van 20 juli 1976 betreffende de burger

lijke aansprakelijkheid inzake de verontreiniging van de 

wateren door olie . De zeevaartpolitie waakt tevens over de 

naleving van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging"^. 

De waterschout heeft ook bevoegdheden, buiten het inrichtings

reglement. Het zijn voornamelijk deze bevoegdheden, die in het 

kader van de toepassing van de internationale verdragen inzake 

de verontreiniging door de scheepvaart van belang zijn. 

De waterschout is bevoegd voor het opsporen en vaststellen van 

^' Onder zeevaartpolitie wordt verstaan, in ruime zin, het 
geheel van wettelijke en reglementaire bepalingen waarbij de 
staat de zeevaart regelt en onder haar toezicht houdt. In enge 
zin wordt onder zeevaartpolitie verstaan, de beschikkingen 
waarbij de overheid haar soeverein gezag uitoefent op het 
openbaar maritiem domein (de territoriale wateren en de mari
tieme wateren van de Schelde). 

0̂ De basis voor het inrichtingsreglement is het K.B. van 
10.09.29 (B.S.. 2 oktober 1929). 

^̂  B.S.. 13 april 1977. 

B.S.. 1 mei 1971 . 
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inbreuken op de Wet van 4 juli 1962 op de verontreiniging van 

de zee door olie. De waterschout controleert de oliejournalen 

van de schepen die in de Belgische havens liggen. Door de 

zeevaartpolitie wordt een inlichtingenblad opgemaakt, dat 

wordt ondertekend door de kapitein en voorzien is van een 

scheepsstempel. Indien uit het oliejournaal blijkt dat er een 

inbreuk in de Belgische territoriale zee is geweest, dan is de 

Belgische rechtbank bevoegd. Indien de inbreuk gebeurde buiten 

de Belgische territoriale zee, dan wordt het inlichtingenblad 

overgemaakt aan het Bestuur van het Zeewezen. Dit wordt ver

volgens overgemaakt aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

en van daaruit wordt dit naar de Belgische ambassades ver

stuurd. De ambassades stellen de vlaggestaat in kennis van de 

inbreuk. 

De waterschout is bevoegd om, behalve controle op de naleving 

van het OILPOL-Verdrag, ook de naleving van het MARPOL-Verdrag 

te controleren. Bij gebrek aan uitvoeringswetgeving op het 

verdrag, is de controle door de waterschout gebaseerd op het 

Memorandum inzake havenstaatcontrole (zie verder). 

Naast de waterschout heeft ook de havenkapitein bevoegdheden 

voor het controleren van zeeschepen in de Belgische havens. De 

havenkapitein is een officier van gerechtelijke politie binnen 

het grondgebied van de haven. Hij is ambtenaar van de gemeente 

belast met de exploitatie van de haven. In geval van een 

overtreding op de Wet van 1962 op de verontreiniging van de 

zee door olie is de havenkapitein bevoegd om het onderzoek 

naar zich toe te trekken. Hij bezit immers de bevoegdheid voor 

het onmiddellijk innen van boeten. Deze bevoegdheid vloeit 

voort uit de voorrang van de havenkapitein op andere officie

ren van gerechtelijke politie, indien de havenkapitein gelijk

tijdig met een andere officier van gerechtelijke politie een 

misdrijf vaststelt. 

Naast de waterschout heeft de zeevaartinspectiedienst een 

belangrijke functie. In hoofdzaak komt het hierop neer dat, 
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waar de waterschout de bevoegdheid heeft voor het controleren 

van oliejournaals en andere documenten, de zeevaartinspectie 

een technische controle van de schepen gaat doorvoeren°^. De 

zeevaartinspectiediensten gaan de veiligheid van de schepen 

controleren. In het kader van het MARPOL-Verdrag is de zee-

vaartinspectiedienst belast met het technisch onderzoek van de 

schepen. 

Tenslotte gaat de loodsdienst feitelijk controleren of er in 

de Belgische wateren olielozingen plaatsvinden. Zij hebben 

echter geen bevoegdheid om een proces-verbaal op te stellen 

als er een inbreuk wordt gepleegd. In België heeft men, in 

tegenstelling tot een aantal andere landen zoals Nederland, 

geen kustwacht. In Nederland is de kustwacht het bevoegde 

orgaan voor het vaststellen van bezoedelingen. In België maakt 

de versnippering van bevoegdheden en de beperking van bevoegd

heden de zaak niet eenvoudiger voor de bevoegde diensten. 

Uitgevoerde controles 

In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van het 

aantal uitgevoerde controles door de waterschoutsdiensten van 

de Schelde in de havens vauti Gent en Antwerpen voor de jaren 

'80 tot en met '90 (zie volgende bladzijden). 

In de havens worden normaal alleen schepen gecontroleerd, 

waarvan de vlagstaat partij was bij het Verdrag ter voorkoming 

van verontreiniging van de zee door olie. Na de inwerkingtre

ding van het MARPOL-Verdrag werd een onderscheid gemaakt 

tussen schepen die het OILPOL- of MARPOL-Verdrag hebben onder

tekend. 

Sommige schepen houden toch een oliejournaal bij, zonder dat 

°-* De bevoegdheden van de zeevaartinspectiedienst zijn 
gebaseerd op de Wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de 
schepen (B.S. . 17 oktober 1972) en op het K.B. van 20 juli 
1973 houdende het zeevaartinspectiereglement (B.S.. 22 novem
ber 1973). 



GENT 

1 Jaartal 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Tankers 

o.j.(*)correct bijgehouden 

onvolledig ingevuld o.j. 

o.j. zonder aantekeningen 

zonder beschikbaar o.j. 

zonder oliejournaal 

oud model oliejournaal 

totaal 

50 

— 

-

-

-

50 

60 

— 

-

-

-

1 

61 

87 

-

-

-

-

1 

88 

104 

— 

-

-

-

1 

105 

82 

-

-

-

-

1 

83 

83 

1 

-

-

-

1 

85 

67 

2 

-

-

-

-

69 

43 

-

-

-

-

-

43 

28 

2 

30 

34 

— 

-

-

-

-

34 

33 

— 

-

-

-

-

33 

Niet-Tankers 

o.j. correct bijgehouden 

onvolledig ingevuld o.j. 

o.j. zonder aantekeningen 

zonder beschikbaar o.j. 

zonder oliejournaal 

oud model oliejournaal 

totaal 

114 

2 

-

-

116 

146 

1 

1 

1 

9 

158 

211 

-

1 

-

4 

24 

240 

231 

-

-

-

2 

18 

251 

201 

-

-

-

1 

1 

203 

173 

1 

-

-

-

-

174 

202 

5 

-

-

-

1 

208 

195 

2 

-

-

-

-

197 

135 

6 

1 

142 

129 

1 

-

-

-

-

130 

144 

-

-

-

-

-

144 

(*)o.j. = oliejournaal 

Bron: MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN EN VAN DE BINNENVAART, 
Over de werkzaamheden van de waterschoutskantoren Antwerpen en Gent, Uittreksels uit de 
jaarverslagen 1980 t.e.m. 1990. 



Il ANTWERPEN | 

Il Jaartal 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1988 1989 1990 

1 Tankers 

Il o. j. (*)correct bijgehouden 

Il onvolledig ingevuld o.j. 

|o.j. zonder aantekeningen 

Il zonder beschikbaar o.j. 

Il zonder oliejournaal 

Il oud model oliejournaal 

Il zonder conform o.j. 

II melden olielozing 

totaal 

155 

3 

-

1 

1 

160 

47 

1 

-

-

1 

13 

62 

94 

1 

-

1 

2 

4 

102 

93 

1 

-

-

-

5 

99 

133 

1 

-

2 

-

3 

139 

141 

1 

-

1 

-

4 

1 

148 

170 

1 

-

1 

2 

174 

174 

6 

-

1 

-

181 

232 

2 

-

1 

-

-

235 

126 

2 

-

1 

1 

130 

100 

4 1 
3 1 
-

-

1 

108 II 

Niet-Tankers 

II o.j. correct bijgehouden 

II onvolledig ingevuld o.j. 
1 
II o.j. zonder aantekeningen 

1 zonder beschikbaar o.j. 

1 zonder oliejournaal 

1 oud model oliejournaal | 

1 totaal 1 

85 

7 

-

3 

2 

97J 

97 

3 

-

-

2 

20 ] 

122 

215 

4 

7 

8 

s\ 
21 

26lJ 

220 

5 

7 

4 

6 

10J 

252 1 

322 

3 

2 

6 

2 

13 1 

348 1 

285 

-

— 

4 

1 

7 1 
297 J 

404 

3 

1 

2 

1 

1 1 
412J 

397 

7 

1 

3 

-

-

408 1 

506 

9 

2 

8 

-

525 1 

302 

2 

-

3 

-

-

307 1 

320 

1 

1 

322 1 
(*)o.j. = oliejournaal 
Bron: MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN EN VAN DE BINNENVAART, o.C, 
Uittreksels uit de jaarverslagen 1980 t.e.m. 1990. 
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hun vlags taa t h e t OILPOli- o f MARPOL-Verdrag h e e f t ondertekend. 
Voor de haven van G e n t , w a r e n e r d i t i n 1985 15, in 1986 31, 
in 1987 29, in 1988 2 4 , i n 1989 15 e n i n 1990 20. 

Schepen die v a r e n o n d e r d e v l a g v a n e e n s t a a t d i e he t MARPOL-
Verdrag r a t i f i c e e r d e , w o r d e n o o k g e c o n t r o l e e r d op de aanwe
zigheid van h e t " I n t e r n a t i o n a l O i l P o l l u t i o n Prevent ion"-
c e r t i f i c a a t . 

Voor de haven van G e n t g a f d i t v o l g e n d e r e s u l t a t e n : 

GENT 

J a a r t a l 1 9 8 6 1 9 8 7 

S c h e p e n z o n d e r I . O . P . P . - c e r t i f i c a a t 

T a n k e r s 

N i e t - T a n k e r s 

2 

2 2 

1 9 8 8 

-

1 9 8 9 

2 

1 9 9 0 

-

Bron: MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN 
EN VAN DE BINNENVAART, o . c . . U i t t r e k s e l s u i t de j aa rvers lagen 
1980 t .e .m. 1990. 

Over het s o o r t o v e r t r e d i n g e n , k a n b i j w i j z e van voorbeeld een 
overzicht gegeven w o r d e n v o o r 1 9 8 9 . Van h e t t o t a a l aan ta l 
gecontroleerde o l i e j o u r n a a l s i n 1989 was e r s l e c h t s een aan ta l 
n i e t in orde- Zo h a d d e n i n d e maand j a n u a r i van 1989 twee 
schepen geen b e s c h i k b a a r o l i e j o u r n a a l . De schepen vaarden 
r e spec t i eve l i j k o n d e r L i b i s c h e e n I t a l i a a n s e v l a g . In de maand 
februari deed z i c h h e t z e l f d e v o o r me t twee schepen, r e s p e c t i e 
ve l i jk varende o n d e r d e v l a g v a n M a l t a en E t h i o p i ë . In j u l i 
vond een t o e v a l l i g e l o z i n g v o o r d e B e l g i s c h e k u s t p l a a t s door 
een schip, v a r e n d e o n d e r d e v l a g v a n Hong Kong. Er werd een 
onderzoek i n g e s t e l d . I n a u g u s t u s werd een P a k i s t a n i verdacht 
van v e r o n t r e i n i g i n g v a n d e B e n e d e n s c h e l d e , waarvan een proces
verbaal werd o p g e s t e l d . 

De r e su l t a t en v a n d i e c o n t r o l e s h e b b e n na ve r loop van t i j d 
posi t ieve r e s u l t a t e n o p g e l e v e r d . Waar v r o e g e r v r i j veel in -
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breuken gebeurden op de aanwezigheid van olie journaals is er 

de laatste jaren een verbetering op de aanwezigheid ervan. 

Administratief is er dus een duidelijke vooruitgang. Uit de 

resultaten van de controles door de waterschouten blijkt dat 

er sporadisch verkeerde oliejournaals zijn. Bij de controle 

wordt nagegaan of de oliejournaals recent bijgehouden worden, 

of de inhoud ervan overeenstemt met de werkelijkheid. Er wordt 

nagegaan aan de hand van het oliejournaal of er geen lozingen 

gebeurd zijn op plaatsen waar dit verboden is. 

De waterschout van de kust is bevoegd voor het controleren van 

de schepen die de havens van Oostende en Zeebrugge aanlopen. 

In Oostende wordt elk schip bij de aankomst gecontroleerd op 

de documenten aan boord van het schip, waaronder ook het 

oliejournaal. Er wordt nagegaan of er een oliejournaal aanwe

zig is en of het correct is ingevuld. De haven van Oostende 

krijgt slechts een beperkt aantal koopvaardijschepen per dag 

binnen. Er worden slechts sporadisch inbreuken vastgesteld op 

de olie journaals. Ook hier is de situatie verbeterd. Bij de 

overgang van OILPOL naar MARPOL waren er meer inbreuken. 

Voorts worden door de waterschout van Oostende ook controles 

verricht op olielozingen voor de Belgische kust. Daarvoor 

beschikt de dienst over twee politieboten. Deze politieboten 

varen in principe 's nachts niet uit^^. Dagelijks worden er 

algemene patrouilles uitgevoerd op zee. Bij de vaststelling 

van olielozingen wordt een onderzoek ingesteld. Voorts heeft 

de loods een meldingsplicht. Bij de vaststelling van een 

olielozing wordt dit overgemaakt aan het Bestuur van het 

Zeewezen. De waterschout zal een onderzoek instellen naar wie 

°* Ten gevolge van de regionalisering is de volledige 
staatsvloot (politieboten inbegrepen), die beheerd werd door 
het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, in eigen
dom en in beheer overgegaan naar het Vlaamse Gewest. Om 's 
nachts patrouilles mogelijk te maken, werd in het tussen het 
Vlaamse Gewest en de Belgische overheid af te sluiten samen
werkingsakkoord, voor de zeevaartpolitie van de kust de ter 
beschikkingstelling voorzien in een continudienst (24u op 24u) 
van een vaartuig geschikt om als politievaartuig te kruisen in 
de zeewateren (Vr. en Antw. Kamer, 1990-1991, 26 maart 1991 
(150), 12708 (Vr. nr. 660 LOONES)). 



54 

de o l i e l o z i n g h e e f t v e r r i c h t e n z a l e e n p r o c e s - v e r b a a l o p s t e l 

l e n . De w a t e r s c h o u t s d i e n s t k r i j g t g e r e g e l d m e l d i n g e n v a n 

l o z i n g e n maar d i t b e t r e f t m e e s t a l k l e i n e a c c i d e n t e l e l o z i n -

gen^S. 

I n Zeebrugge worden e v e n e e n s d e s c h e p e n v a n d e v e r d r a g s s l u i 

t e n d e l anden g e c o n t r o l e e r d o p d e a a n w e z i g h e i d v a n e e n o l i e 

j o u r n a a l . 

O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n d e i n b r e u k e n o p h e t 

o l i e j o u r n a a l en de i n b r e u k e n o p d e o l i e l o z i n g , v a s t g e s t e l d i n 

de h a v e n van Z e e b r u g g e . 

Jaar 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Aeuntal 

329 

340 

621 

618 

664 

Inbreuken 

ol i e j ournaal 

6 

1 

1 

-

1 

Inbreuken 

lozing 

3 

-

2 

3 

1 

Bron : MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN 

EN VAN DE BINNENVAART, ZEEVAARTPOLITIE ZEEBRUGGE, 5 m a a r t 

1991 . 

3 . 2 . 3 . 5 . Memorandum of U n d e r s t a n d i n g o n P o r t S t a t e C o n t r o l 

Om de n a l e v i n g van b e p a a l d e i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n t e v e r z e 

k e r e n , werd i n 1982^^ d o o r v e r s c h i l l e n d e E u r o p e s e s t a t e n h e t 

^^ Bron: W a t e r s c h o u t s d i e n s t O o s t e n d e , 21 f e b r u a r i 1 9 9 1 . 

°° Het Memorandum v a n 1 9 8 2 w e r d v o o r a f g e g a a n d o o r e e n 
Memorandum van 1 9 7 8 , g e s l o t e n i n Den H a a g , e n d i t t e r v o o r b e 
r e i d i n g van de d i p l o m a t i e k e m a r i t i e m e a r b e i d s c o n f e r e n t i e d i e 
o n d e r a u s p i c i ë n v a n d e I n t e r n a t i o n a l e A r b e i d s o r g a n i s a t i e i n 
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Memorandum of Understanding on Port State Control (afgekort 

als MOU) gesloten^^, met als bedoeling om de zogenaamde 

substandaard-schepen aan te pakken. Het memorandum is een 

administratieve overeenkomst en betekende een engagement van 

de Europese staten om de ratificatie van internationale vei-

ligheidsconventies, goedgekeurd binnen de IMO of de ILO (Inte-

nationale Arbeidersorganisatie) te bespoedigen. Het memorandum 

betekende eveneens de oprichting van een uniform controlesys

teem op de correcte toepassing van deze verdragen. De bedoe

ling van het memorandum is niet van nieuwe bepalingen te 

creëren, wel van de naleving van bepaalde bestaande verdragen 

inzake maritieme veiligheid en bescherming van het mariene 

milieu te verzekeren. Tot die verdragen behoort ook MARPOL 

73/78. 

Aan de verdragsstaten van het memorandum wordt de verplichting 

opgelegd om, na een periode van drie jaar na de inwerkingtre

ding van het memorandum, 25% van alle schepen onder vreemde 

vlag, die een haven van een verdragsstaat binnenlopen, te 

controleren (punt 1.3. van het memorandum). Bij de controle 

wordt een bezoek aan het schip gebracht, waarbij de nodige 

documenten en certificaten worden ingekeken. Als daaruit 

blijkt dat het schip niet zou voldoen aan de gestelde eisen 

dan moet een grondiger onderzoek worden uitgevoerd (punt 

3.1.). Om te veel controles in de verschillende havens te 

vermijden zal normaal gezien een schip dat gecontroleerd 

geworden is, gedurende de volgende zes maanden niet meer aan 

een controle worden onderworpen, tenzij er een serieuze reden 

is om dit toch te doen (punt 3.4.). Indien zou blijken dat er 

1976 in Genève werd georganiseerd. Het werd door acht staten 
ondertekend en had eveneens als doel om een controle op sche
pen uit te voeren en na te kijken of internationale verdragen 
werden nageleefd. 

^^ Het Memorandum of Understanding on Port State Control 
werd op 26 januari 1982 afgesloten te Parijs door de volgende 
staten: België, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, 
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 
Tekst in: 21 I.L^M^ 1 (1982). 
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bepaalde gebreken zijn die een gevaar voor de veiligheid of 

het milieu kunnen betekenen, kan een schip verhinderd worden 

om uit te varen (punt 3.7.), Na de controle wordt aan de 

kapitein van het schip een document afgeleverd, conform de 

bepalingen van het memorandum. 

De havenstaatcontrole moet gebeuren zonder vlagdiscriminatie 

(punt 1.2,). Nog in dit verband stelt punt 2.4. dat de staten 

ervoor moeten zorgen dat er geen voorkeursbehandeling wordt 

gegeven aan staten die de vlag dragen van een staat die geen 

partij is bij de opgesomde verdragen. 

De staten worden tevens verplicht om elkaar te raadplegen, 

samen te werken en informatie uit te wisselen (punt 1.4). 

De staten moeten onnodige vertraging of het ophouden van een 

schip vermijden (punt 3.11). 

De staten kunnen op verzoek van een andere staat bewijsmateri

aal verzamelen op het schip, dat vermoed wordt een inbreuk op 

de beoogde verdragen te hebben gepleegd. Zo kan, bij een 

vermoeden naar de lozing van schadelijke stoffen, een bezoek 

aan het schip worden afgelegd om informatie te bekomen en 

kunnen er zelfs stalen worden genomen (sectie 5). 

Binnen het memorandum werd voorzien in de oprichting van een 

comité (sectie 6). Het "Port State Control Committee" is 

samengesteld uit de vertegenwoordigers van de veertien lidsta

ten, een vertegenwoordiger van de Commissie van de E.G., en 

een waarnemer van IMO en de Internationale Arbeidsorganisatie. 

Het Port State Control-Comité houdt jaarlijks een vergadering, 

waar wordt toegezien op de adequate werking en de mogelijke 

verbetering van de havenstaatcontrole. De zestiende zitting 

van het Comité zal door België in Antwerpen worden georgani

seerd. In het kader van de MOU is er tevens een administratief 

centrum te St.-Malo, waar een centrale computer staat. In deze 

computer worden de gegevens van de verschillende controles in 



57 

de verschillende landen opgeslagen. 

Naast deze samenwerking tussen de verschillende Europese 

landen worden tevens contacten onderhouden met andere landen 

(Verenigde Staten van Amerika, Canada, U.S.S.R. en Japan) om 

de universele samenwerking te verstevigen"". 

In België zijn het de waterschouts- en zeevaartinspectiedien

sten die belast zijn met de naleving van de verplichtingen 

opgelegd in het MOü. De waterschout is voornamelijk bevoegd 

voor het controleren van de documenten aan boord van een 

schip. Indien de vereiste documenten ontbreken wordt de zee

vaartinspectie ingelicht. De zeevaartinspectie is belast met 

de eigenlijke "port state control". De zeevaartinspectie gaat 

een technische controle uitvoeren op de uitrusting en con

structie van de schepen. In het kader van de MOU houdt zij 

toezicht op de naleving van de bepalingen van MARPOL. Indien 

er reeds een controle werd doorgevoerd zal normaal gezien, 

gedurende zes maanden geen controle meer worden doorgevoerd, 

tenzij de zeevaartinspectiediensten een oproep krijgen dat er 

iets niet in orde is. Bij een normale controle zal door de 

bevoegde dienst een verklaring worden opgemaakt en afgegeven 

aan de kapitein van het schip. Indien er echter reden is om 

aan te nemen dat er problemen zijn, is een dergelijke verkla

ring geen belemmering om opnieuw een controle uit te voeren. 

In België worden regelmatig controles uitgevoerd in het kader 

van de MOU, maar toch slaagt België er niet in om jaarlijks 

25% van de vreemde schepen, die een Belgische haven aandoen te 

controleren. Dit blijkt uit de volgende tabellen. 

"̂ Vr. en Antw. Kamer, 1990-1991, 5 februari 1991 (143), 
12152 (Vr. nr. 398bis VAN DIENDEREN). 
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haven van Antwerpen 

jaar 

aantal aangekomen 

zeeschepen onder 

vreemde vlag 

aantal uitgevoer

de controles 

% 

1986 

15.721 

586 

3,72 

1987 

15.317 

589 

3,84 

1988 

15.581 

760 

4,87 

1989 

16.283 

437 

2,86 

1990 

16.235 

430 

2,64 

haven van Gent 

jaar 

aantal aangekomen 

zeeschepen onder 

vreemde vlag 

aantal uitgevoer

de controles 

% 

1986 

4.091 

277 

6,77 

1987 

3.749 

240 

6,40 

1988 

3.796 

172 

4,53 

1989 

3.930 

164 

4,17 

1990 

3.681 

,„ 

4,80 

haven vem Zeebrugge 

jaar 

aantal aangekomen 

zeeschepen onder 

vreemde vlag 

aantal uitgevoer

de controles 

% 

1986 

8.774 

329 

3,74 

1987 

8.647 

340 

3,93 

1988 

7.609 

621 

8,16 

1989 

9.592 

618 

6,42 

1990 

9.736 

664 

6,82 

Bronnen: - aantal aangekomen zeeschepen onder vreemde vlag: 

respectievelijk havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge; 
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- aantal uitgevoerde controles: waterschoutsdiensten 

(zie boven). 

3.2.3.6. Interministeriële Noordzeeconferenties 

Tenslotte moet nog melding worden gemaakt van de afspraken, 

gemaakt ten aanzien van de scheepvaart, op de diverse intermi

nisteriële Noordzeeconferenties"^. Op de tweede Noordzeecon-

ferentie in 1987 werd onder meer beslist om permanent toezicht 

te houden op de beschikbaarheid, capaciteit en dienstverlening 

van havenontvangstinstallaties en strenge controlemethodes uit 

te voeren, waaronder inspecties in de havens om te controleren 

of afvalstoffen conform de vereisten van MARPOL in de havens 

worden afgegeven (Verklaring van Londen, XV/26). België vol

doet niet aan deze verplichtingen. Er is juist een duidelijk 

gebrek aan controles en toezicht. 

Tevens moeten de staten informatieverspreiding voor de scheep

vaart over de beschikbaarheid van ontvangstinstallaties en de 

vastgestelde procedures voor het gebruik van dergelijke in

stallaties in de havens waarborgen. De staten moeten samenwer

ken om het gebruik van deze installaties te bevorderen door 

van de installaties gebruik te laten maken tegen redelijke 

kosten (Verklaring van Londen, XV/27 en 28). 

Voorts moet de samenwerking in het kader van de MOU worden 

voortgezet worden om het vaststellen en beteugelen van in

breuken te bevorderen (Verklaring van Londen, XV/29). Zoals 

gezien, slaagt België er niet in om het vereiste aantal sche

pen, zoals voorzien binnen de MOU, te controleren. 

Nog op de Conferentie werd beslist om het initiatief te nemen 

binnen de IMO om de Noordzee als "Special Area" in het kader 

°' De Ministeriële Noordzeeconferenties werden achtereen
volgens gehouden te Bremen in 1984, te Londen in 1987 en in 
Den Haag in 1990. De volgende Noordzeeconferentie is gepland 
in 1995. In 1993 wordt een tussentijdse conferentie ingericht 
inzake landbouw en leefmilieu. 
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van Bijlage V aan te duiden en de inspanningen binnen de IMO 

voort te zetten om de Bijlagen III en IV van MARPOL zo snel 

mogelijk te implementeren (Verklaring van Londen, XV/25 en 

30). In België werd het Verdrag, samen met alle bijlagen 

goedgekeurd. Bijlage III en V werden reeds geratificeerd door 

België, Bijlage IV nog niet. Om de Noordzee als "Special Area" 

onder Bijlage V te maken, werd een amendement goedgekeurd^^ 

binnen de IMO op de 28ste zitting van het MEPC van 17 oktober 

1989. Dit zou in werking getreden zijn op 18 februari 1991^^. 

Op de derde Noordzeeconferentie van 1990 in Den Haag, werden 

de maatregelen, te nemen ten aanzien van de verontreiniging 

door de scheepvaart, nog meer gespecificeerd. 

Een eerste reeks maatregelen beoogt het toezicht en de handha

ving te verbeteren en schepen ervan te weerhouden om de MAR-

POL-bepalingen te overtreden: daartoe moeten de staten geza

menlijk actie ondernemen binnen de IMO om expliciete rechten 

en plichten van havenstaten vast te stellen en toezicht en 

controle te houden op de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoe

ring aan boord van schepen; de staten moeten de controle door 

havenstaten intensiveren door ervoor te zorgen dat schepen 

regelmatig worden geïnspecteerd om na te gaan of zij voldoen 

aan de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering aan boord van 

schepen en zich in te spannen om geharmoniseerde controlepro

cedures, bij voorkeur binnen de MOU, en de benodigde middelen 

voor deze controle ter beschikking te stellen; de staten 

moeten ook actie ondernemen gericht op de verbetering van 

middelen om betrokkenen ervan te weerhouden overtredingen te 

plegen en het verzamelen van voldoende bewijs voor de vervol

ging van overtreders overeenkomstig Bijlage 2A van de Noord-

zeeverklaring (Verklaring van Den Haag, 24). 

'" Dit amendement werd goedgekeurd volgens de "tacit 
acceptance" procedure van MARPOL: deze procedure houdt in dat 
amendementen van kracht worden op een gegeven datum, tenzij ze 
worden verworpen door een bepaald aantal staten. 

IMO News, 1990/1, 12. 
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Maatregelen worden vooropgesteld in verband met ontvangstins

tallaties in de havens: er wordt bepaald om door te gaan met 

de toepassing van strenge controleprocedures, met het doel na 

te gaan of schepen schadelijke residuen en afval daadwerkelijk 

afgeven aan ontvangstinstallaties en het gebruik van deze 

installaties te bevorderen en daartoe verdergaande gezamenlij

ke stappen te ondernemen om installaties ter beschikking te 

stellen tegen een redelijke prijs dan wel zonder de individue

le schepen daarvoor te laten betalen, erop toeziende dat wordt 

voldaan aan de beste milieudoelstellingen en door een aanzien

lijke verbetering van het serviceniveau. Voorts moeten aan de 

zeevarenden informatie worden verstrekt over deze ontvangstin

stallaties (Verklaring van Den Haag, 27). 

Er moet door de staten gezamenlijk actie worden ondernomen 

binnen de IMO om tot strengere lozingseisen te komen voor 

oliehoudende afvalstoffen en -residuen (Bijlage I van MARPOL) 

en te komen tot strengere eisen voor procedures voor het 

lossen van de lading van chemicaliëntankers en eisen voor het 

lozen in zee van chemische afvalstoffen en residuen ingevolge 

Bijlage II van MARPOL. De staten moeten maatregelen uitvoeren 

op grond waarvan het lozen van sanitair afval in de kustwate-

ren van de Noordzeestaten door schepen in het internationaal 

verkeer tussen Noordzeehavens, die toestemming hebben meer dan 

50 passagiers te vervoeren, uitsluitend is toegestaan overeen

komstig Bijlage IV van MARPOL (Verklaring van Den Haag, 25). 

Er worden maatregelen vooropgesteld om verontreiniging door 

ongevallen tot een minimum te beperken (Verklaring van Den 

Haag, 26), waaronder het toepassen van Bijlage III van het 

MARPOL-Verdrag van zodra het van kracht wordt. 

Om de tenuitvoerlegging van deze bepalingen te verzekeren, 

gaat de Belgische overheid een actieplan voor de Noordzee 

opstellen. Dit plan is nog nog niet definitief tot stand 

gekomen, maar wordt verwacht op het einde van 1991. In dit 

actieplan worden ook maatregelen voorzien om de operationele 
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l o z i n g e n door schepen tegen t e gaan. D i t moet ondermeer gebeu
ren door he t creëren van de nodige o n t v a n g s t f a c i l i t e i t e n in 
havens . De ve r sch i l l ende a f v a l s t o f f e n moeten i n de havens 
kunnen opgevangen worden en moeten n a d i e n e f f i c i ë n t worden 
v e r w e r k t . Omdat d i t de bevoegdheid a a n b e l a n g t van v e r s c h i l l e n 
de overheden, werd geopteerd voor een samenwerkingsakkoord 
t u s s e n de na t iona le en r eg iona l e o v e r h e i d . D i t samenwerkings
akkoord werd door de Min i s t e r raad in december 1990 goedge
keu rd . De Executieven worden verzocht de t e k s t goed t e keu ren . 
De g r o t e l i j n e n van het akkoord z ien e r a l s v o l g t u i t : 
- i n samenspraak met het havenbestuur moet v o o r e l k e haven 
onderzoch t worden wat de meest e f f i c i ë n t e w i j z e i s om de 
inontvangstname van schade l i j ke s t o f f e n t e v e r z e k e r e n ; 
-voor e l k e haven moeten de te rmi jnen b e p a a l d worden waar in de 
nod ige o n t v a n g s t i n s t a l l a t i e s o p e r a t i o n e e l moeten z i j n ; 
-de inontvangstname mag geen bijkomend oponthoud voor de s c h e 
pen inhouden; 

-voor de a f g i f t e van s chade l i j ke s t o f f e n moet p e r haven een 
algemeen plan m . b . t . v e i l i g h e i d , t i m i n g , c a p a c i t e i t s m o g e l i j k -
heden, . . . worden opges te ld ; 
-de havenbesturen dienen de nodige m a a t r e g e l e n t e nemen opdat 
de on tvangs t van de r e s t a n t e n en a f v a l w a t e r s op een d o e l t r e f 
fende manier wordt georgan i see rd . Daa r toe kunnen door de 
havenbes tu ren , binnen de perken van de g e l d e n d e wetgev ing , 
r e g e l s worden voorges te ld k rach tens dewelke de e x p l o i t a n t e n 
van l o s - en l aadp laa t sen en scheepswerven i n hun haven worden 
v e r p l i c h t t e beschikken over voldoende a a n g e p a s t e v o o r z i e n i n 
gen voor het in ontvangstnemen van d e r g e l i j k e s t o f f e n . De 
h a v e n a u t o r i t e i t e n dienen e r bovendien voor t e zo rgen d a t de 
voorz ien ingen voldoende bekend z i j n b i j de h a v e n g e b r u i k e r s om 
het gebru ik ervan aan t e moedigen^^. 

Het samenwerkingsakkoord moet nog worden goedgekeurd door de 
d i v e r s e execut ieven. Zolang d i t n i e t i s g e b e u r d , g e b e u r t e r 

SMET, M., S t a a t s s e c r e t a r i s voor L e e f m i l i e u , Opvolging 
I l l e Noordzeeconferentie - Ac t iep lan Noordzee . P e r s c o n f e r e n t i e 
24 j a n u a r i 1991. 
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concreet niets aan de beperkte opvangmogelijkheden in de 

havens. Zelfs als het akkoord wordt goedgekeurd, moet nog in 

samenspraak met de havenbesturen naar een oplossing worden 

gezocht. Veel van de verplichtingen worden bovendien in handen 

van de havenbesturen gelegd, en worden niet door de overheid 

op haar verantwoordelijkheid genomen. Bovendien worden ook 

geen maatregelen genomen voor de verwerking van het afval 

achteraf. Dit betekent dat de ongeregelde toestand zoals die 

nu bestaat, blijft voortbestaan. Er zal moeten afgewacht 

worden naar de werkelijke waarde van dit samenwerkingsakkoord, 

voor zover het al zal goedgekeurd worden door de diverse 

executieven. 

3.2.3.7. Besluit 

Voor wat verontreiniging door de scheepvaart aangaat, lijkt 

het er niet op dat binnen een korte termijn veel zal verande

ren. Een grondige verandering zal pas te verwachten zijn, 

nadat er uitvoeringsbesluiten op het MARPOL-Verdrag zijn. Ook 

wat de situatie van de ontvangstinstallaties van de havens 

betreft ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn een 

grondige wijziging zal optreden. 

Het belangrijkste probleem waarmee de controlerende organen, 

zoals de waterschout, worden geconfronteerd is het ontbreken 

van een uitvoeringswet op het MARPOL-Verdrag. Door het ontbre

ken van een uitvoeringswet op het MARPOL-Verdrag ontbreekt een 

rechtsgrond om op te treden tegen inbreuken op het verdrag. De 

enige wetgeving waarop zij zich kunnen baseren is niet afdoen

de. De wet op het OILPOL-Verdrag is, zoals gezien, niet aange

past: het toepassingsgebied is beperkt tot olieverontreiniging 

en de straffen zijn veel te laag. De straffen moeten voldoende 

hoog zijn, zodat het lozen in zee geen voordeel oplevert. 

Voorts kunnen zij zich nog beroepen op het K.B. van 3 septem

ber 1981 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zee-

schelde en het kustreglement. Tenslotte kunnen ook nog de 

bepalingen van de wet op de bescherming van de oppervlaktewa-
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teren tegen verontreiniging worden ingeroepen. Deze laatste 

wet was echter niet specifiek voorzien voor verontreiniging 

door scheepvaart, maar wel voor lozingen door bedrijven. Er is 

dus geen enkele afdoende wet om zich op te baseren. Dit heeft 

voor gevolg dat de bevoegde diensten vrij machteloos staan 

tegen lozingen voor onze kust of in de binnenwateren. Een 

oplossing hiervoor had erin kunnen bestaan dat er een wet 

wordt uitgewerkt, louter van toepassing op lozingen, waarin 

ten eerste bepaald wordt dat het verboden is te lozen, tenzij 

in welomschreven uitzonderingen. Ten tweede moeten strenge 

straffen bepaald worden bij niet naleving van de verbodsbepa

lingen. Het huidige ontwerp op de uitvoeringswet op MARPOL is 

veel uitvoeriger dan deze bepalingen en behandelt naast de 

lozingsbepalingen ook nog de voorzieningen voor afval in de 

havens. Deze problematiek ligt iets moeilijker (wie zal in

staan voor de kosten en zomeer) en het zal nog enige tijd 

duren vooraleer deze wet effectief zal toegepast worden. Dit 

heeft voor gevolg dat de lacune voor de bevoegde diensten nog 

een tijd zal blijven aanhouden. 

De waterschout kampt ook met een probleem van personeelste

kort. Zeker voor wat de toepassing van Bijlage II aangaat, is 

er een tekort aan gekwalificeerd personeel, aangezien het hier 

een zeer complexe materie betreft. Door het Bestuur van het 

Zeewezen en van de Binnenvaart wordt een plan ter reorganisa

tie, rationalisering en modernisering van de zeevaartpolitie 

voorbereid. Er wordt echter geen uitbreiding van de perso

neelsformatie voorzien. Het plan kadert binnen de globale 

herstructurering van de grote politiediensten en tevens binnen 

de budgettaire mogelijkheden. De bedoeling van de globale 

reorganisatie is om enerzijds de politiefunctie beter te 

omschrijven en anderzijds om de taken rationeler te verdelen, 

met de bedoeling het politieapparaat zo efficiënt mogelijk te 

maken. De bedoeling is om de zeevaartpolitie uit te bouwen tot 

een volwaardig nationaal politiekorps, gespecialiseerd in 

scheepvaartzaken. Het moet mogelijk zijn in deze optiek om met 

het vastgestelde kader, mits een betere opleiding en mits een 
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grotere mobiliteit de nieuwe taken aan te kunnen^. 

De bevoegde controlediensten kampen ook nog met moeilijkheden 

inzake het bewijzen van overtredingen en het effectief vervol

gen van een schip dat een overtreding heeft begaan. Het be

wijsmateriaal van een overtreding moet voldoende zijn om te 

kunnen voorleggen aan een rechtbank. De zeevaartinspectie kan, 

bij een ernstige verdenking, controles doorvoeren. Zij kunnen 

stalen nemen, die kunnen vergeleken worden met de stalen van 

de olieverontreiniging. In dit geval kan een schip opgehouden 

worden in de haven. Dit kan op basis van de uitvoeringswet op 

het OILPOL-Verdrag van 1962 (artikel 3 ) . De afvaart kan ook 

belet worden in het kader van artikel 13 van de Wet van 20 

juli 1976 betreffende de burgelijke aansprakelijkheid inzake 

verontreiniging van de wateren door olie. In het kader van het 

havenstaatcontrole-memorandum kan eveneens een schip weerhou

den worden in geval van een ernstig gevaar voor de veiligheid 

of het milieu. Een andere mogelijkheid voor de controledien

sten is bewarend beslag op een schip leggen. Het bewarend 

scheepsbeslag wordt in België geregeld door de artikelen 1467 

tot 1480 van het Gerechtelijk Wetboek en voorts ook door de 

bepalingen van het Verdrag inzake scheepsbeslag van 1952^^. 

Dit verdrag werd in België goedgekeurd door de Wet van 24 

maart 1961^^. De voorwaarden voor een bewarend scheepsbeslag 

zijn spoedeisendheid, het bestaan van een schuldvordering die 

zeker, opeisbaar, vaststaand of vatbaar voor een voorlopige 

raming moet zijn. Het bewarend beslag moet worden toegestaan 

door de beslagrechter en er mag geen vroeger beslag gelegd 

zijn voor dezelfde schuldvordering. Bij bewarend beslag op 

zeeschepen moet het gaan om een zeevordering. Een zeevordering 

houdt ondermeer in, schade veroorzaakt door het schip, hetzij 

'•̂  Vr. en Antw. Kamer, 1990-1991, 26 maart 1991 (150), 
12707 (Vr. nr. 660 LOONES). 

^̂  Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid 
inzake bewarend beslag op zeeschepen, Brussel 10 mei 1952. 

B.S. . 19 juli 1961. 
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door aanvaring, hetzij anderszins. Onder dit laatste kan dus 

ook schade door olieverontreiniging vallen. De moeilijkheid 

voor de controlediensten ligt in de voorwaarde dat de schuld

vordering vaststaand moet zijn of vatbaar voor een voorlopige 

raming. Er moet een bedrag worden opgekleefd en dat is in een 

geval van olieverontreiniging niet gemakkelijk. Het Ministerie 

van Openbare Werken dat instaat voor het beheer van de Schelde 

heeft trouwens nog geen vordering willen instellen tegen 

schepen. Dit heeft voor gevolg dat bewarend beslag op schepen 

ingeval van olieverontreiniging moeilijk uitvoerbaar is in de 

praktijk. 

3.2.4. De Overeenkomst van Bonn. 

3.2.4.1. De Overeenkomsten van 1969 en 1983. 

Deze overeenkomsten beogen zowel de preventie van mariene 

verontreiniging als de bestrijding ervan. 

De eerste overeenkomst betreffende de samenwerking bij het 

bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie^°, 

werd gesloten op 9 juni 1969. Deze overeenkomst is in werking 

getreden tussen België, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden op 9 augustus 

1969. Voor Nederland en Noorwegen is de overeenkomst achteraf 

van kracht geworden. 

De Overeenkomst van 1969 werd vervangen door de Overeenkomst 

van Bonn van 13 september 1983 inzake de samenwerking bij het 

bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en 

andere schadelijke stoffen^^. 

De Overeenkomst van Bonn van 1983 is, net zoals de Overeen-

'^ Tekst in: 9 I.L.M. 359 (1970). 

Tekst in: International Environmental Law - Multilate
ral Agreements. Binder 5, 1985, 983: 68/1. 
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komst van 1969, een regionale overeenkomst: zij is beperkt tot 

de bescherming van de Noordzee en is gesloten tussen acht 

Noordzeestaten, België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duits

land, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Konink

rijk, Zweden en de Europese Economische Gemeenschap. 

De Overeenkomst van Bonn van 1983 is het internationale in

strument om de accidentele verontreiniging te bestrijden. Het 

beoogt een bestrijding van verontreiniging tegen olie en 

andere schadelijke stoffen (in tegenstelling tot de Overeen

komst van 1969 die beperkt was tot bestrijding van olieveront

reiniging) . Het akkoord is van toepassing van zodra de aanwe

zigheid of de te verwachten aanwezigheid van olie of andere 

schadelijke stoffen, die het zeewater verontreinigen of drei

gen te verontreinigen een ernstig en onmiddellijk gevaar bete

kenen voor de kust van een van de verdragspartijen (artikel 

1). 

De overeenkomst voorziet in een nauwe samenwerking tussen de 

staten. De verdragspartijen gaan elkaar inlichtingen verstrek

ken over de bevoegde nationale autoriteiten voor pollutiebe-

strijding, nationale bestrijdingsplannen, nieuwe bestrijdings-

methoden (artikel 4). Voorts moet een ongeval of de aanwezig

heid van olie of andere schadelijke stoffen die een bedreiging 

kunnen vormen voor de kust van een verdragsstaat worden gemeld 

aan die staat. De melding moet gebeuren door de kapiteins van 

de schepen die onder de vlag van een van de verdragsstaten 

varen of door de piloten van hun luchtvaartuigen (artikel 5). 

In 1984 werd door de verdragspartijen beslist tot het instal

leren van een nieuw "pollution reporting" systeem (POLREP). 

Dit systeem is van kracht geworden op 1 januari 1985. Het 

bestaat uit drie delen: 

- POLWARN (Pollution Warning): dit geeft eerste informatie of 

waarschuwing van een vervuiling of dreigende vervuiling; 

- POLINF (Pollution Information): dit geeft een gedetailleerd 

aanvullend verslag alsmede situatie verslagen; 
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- PCLFAC (Pollution Facilities): dit behandelt de aanvragen 

voor het verkrijgen van middelen om vervuiling tegen te gaan 

en operationele zaken^^. 

De Noordzee wordt in verschillende zones verdeeld die elk 

onder de bevoegdheid van een van de staten vallen. Bij veront

reiniging of de dreiging ervan, moet de aangewezen staat een 

evaluatie opmaken van de aard en de omvang van het ongeval of 

over de soort en hoeveelheid olie of schadelijke stoffen en de 

richting waarin en de snelheid waarmee de stoffen zich ver

plaatsen. Van deze vaststellingen en van de maatregelen geno

men ter bestrijding van de verontreiniging moeten de andere 

partijen op de hoogte gebracht worden. In de bijlage bij het 

verdrag worden de verschillende zones aangeduid. Er zijn negen 

verschillende zones, waarvan zes onder de bevoegdheid van één 

enkele staat vallen. De overige drie zones vallen onder een 

gezamenlijke bevoegdheid. Voor deze laatste zones moeten de 

verdragsstaten technische regelingen uitwerken (artikel 6) 

(zie bijgevoegde kaart op volgende bladzijde). 

De partijen kunnen elkaar om hulp verzoeken bij de bestrijding 

van verontreiniging. Tevens wordt een regeling voorzien voor 

de kostenverdeling indien er een gezamenlijke actie voor de 

bestrijding van de verontreiniging heeft plaatsgevonden, 

indien er geen andere regeling was getroffen. 

j 

De partijen moeten op regelmatige tussenpozen vergaderen met 

als doel een algemeen toezicht uit te oefenen op de uitvoering 

van het akkoord, de doeltreffendheid van de ingevolge het 

akkoord genomen maatregelen te toetsen en alle andere noodza

kelijke taken uit te oefenen (artikel 14). Voorts wordt een 

secretariaat opgericht ten einde een doeltreffende informatie

uitwisseling en het goede verloop van de vergaderingen van de 

verdragspartijen te verzekeren. De bijdrage voor de werking 

van het secretariaat wordt over de verschillende partijen 

Bonn Agreement Counter Pollution Manual. A5/85-E/2. 



^ 

Bron: FREESTONE, D., IJLSRA, T., The North Sea: Perspectives 
on Regional Environmental Co-operation, London, Dordrecht, 
Boston, Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff, 1990, 350. 
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Nog vóór de inwerkingtreding van het verdrag, werd door de 

verschillende verdragspartijen overeengekomen om reeds op 

vrijwillige basis de overeenkomst toe te passen en vrijwillig 

hun medewerking te verlenen bij incidenten van verontreiniging 

door gevaarlijke stoffen^^. 

De Overeenkomst van 1983 is in werking getreden op 1 september 

1989, overeenkomstig artikel 19, al. 1 van het verdrag (het 

akkoord treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand 

volgend op de datum waarop de regeringen van alle verdragspar

tijen en de E.E.G. het akkoord hebben ondertekend zonder 

voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring of 

een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring hebben 

neergelegd). Op die datum is ook het akkoord van 1969 buiten 

werking getreden. 

Op 22 september 1989 werd de Overeenkomst van Bonn geamendeerd 

en uitgebreid tot luchttoezicht®^ voor het opsporen van pol

lutie en om overtredingen te voorkomen. Het luchttoezicht moet 

uitgeoefend worden in de zone waarvoor de staten verantwoorde

lijk zijn. De contractpartijen moeten de depositaris in kennis 

stellen van hun goedkeuring (overeenkomstig artikel 16 van het 

verdrag). De wijziging treedt in werking op de eerste dag van 

de tweede maand volgend op de datum waarop de depositaris ken

nisgevingen van goedkeuring van alle verdragspartijen heeft 

ontvangen. 

In het kader van de Overeenkomst van Bonn werd een Bestrij-

'^ Vr. en Antw. Kamer, 1983-1984, 8 mei 1984 (27), 2723 
(Vr. nr. 95bis GEYSELINGS). 

°0 Decision of 22 september 1989 concerning amendments of 
the agreement, First meeting of the contracting parties, Bonn, 
19-22 september 1989. 
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dingshandleiding samengesteld door de verschillende lidsta

ten®^ . Deze handleiding omvat onder andere een lijst van de 

middelen die de regeringen kunnen ter beschikking stellen aan 

de andere lidstaten in geval van nood. Dit heeft voor gevolg 

dat indien het ongeval de tussenkomstcapaciteit van één staat 

overschrijdt, het mogelijk is om zeer uitgebreide bestrij

dingsmiddelen in werking te stellen. Het laat ook toe dat de 

rentabiliteit van zeer dure en weinig gebruikte apparatuur 

bevorderd wordt®^. 

3.2.4.2. Wettelijk kader in België. 

België heeft de Overeenkomst van 1969 ondertekend®^. Parle

mentaire goedkeuring was niet vereist. Overeenkomstig de 

bijlage bij de overeenkomst werd België, tesamen met Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk verantwoordelijk ge

steld, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de zone 

tussen de breedtecirkels van 51 "32'NB en 51°06'NB. Ter uitvoe

ring van artikel 6(4) van de Overeenkomst van 1969 werd tussen 

België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in Parijs op 28 

juli 1972, een technische regeling uitgewerkt®^. In deze 

regeling wordt bepaalt dat, als een van de drie regeringen 

inlichtingen ontvangt over een ongeval dat olieverontreiniging 

tot gevolg heeft of kan hebben, of van de aanwezigheid van een 

**' Het betreft hier de Bonn Agreement Counter Pollution 
Manual. Deze manual wordt elk jaar bijgewerkt en omvat naast 
de eigenlijke handleiding voor de bestrijding van verontreini
ging, een lijst per land van het beschikbaar materieel voor de 
bestrijding, die door de verdragspartijen kunnen gebruikt 
worden; een beschrijving per land van de nationale organisatie 
voor de bestrijding van olierampen; een lijst van de nationale 
contactpunten in het kader van de Bonn-overeenkomst; een lijst 
van de toegelaten dispergeermiddelen; de gebruikte computers; 
een overzicht per land van de bestaande situatie voor de 
bestrijding van andere stoffen dan olie. 

®2 vr. en Antw. Kamer, 1984-1985, 11 december 1984 (6), 
630 (Vr. nr. 41 GABRIELS). 

®3 B.S.. 23 oktober 1969. 

B.S.. 13 maart 1973. 
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olievlek op zee, zij dit onmiddellijk ter kennis van de twee 

andere regeringen moet brengen. Indien een van de staten van 

oordeel is dat er gevaar is voor de kust van een van de sta

ten, dan gaat zij over tot de bewaking van de olievlek. De 

bevoegde autoriteit in België, belast met de uitvoering van 

deze technische regeling, is de operationele groepering van de 

Zeemacht. Voor berichten die doorgegeven worden moet als 

seintitel COMOPSNAV gebruikt worden. Deze technische regeling 

is van kracht geworden op 15 augustus 1972. Zij blijft van 

kracht totdat zij door een van de regeringen wordt opgezegd 

bij schriftelijke kennisgeving gericht aan de twee andere 

regeringe»^ 

D^^vereenkomst van 1989 werd door België ondertekend, gera

tificeerd op 6 juli 1989 en goedgekeurd door de Wet van 16 

juni 1989®^. De overeenkomst is in werking getreden op 1 sep

tember 1989. De goedkeuring van het amendement tot uitbreiding 

van de overeenkomst tot luchttoezicht, werd door België ter 

kennis aan de depositaris gegeven op 14 november 1990 . 

3.2.4.3. Bevoegdheid ten aanzien van de Overeenkomst van Bonn. 

De bevoegdheid voor het uitvoeren van de bepalingen van de 

Bonn-overeenkomst is nationaal. Het bevoegde ministerie voor 

de uitvoering van de overeenkomst is het Staatssecretariaat 

voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, toegevoegd 

aan de Eerste Minister®^. 

Het Ministerie van Landsverdediging (de Luchtmacht en de 

Zeemacht) heeft ook bevoegdheden terzake. De Zeemacht fungeert 

als nationaal contactpunt voor de bestrijding van olieveront-

^̂  B.S.. 28 december 1989. 

^° Er is nog geen publikatie in het staatsblad verschenen. 

° De term Staatssecretariaat voor Leefmilieu en de 
vroeger gebruikte term Ministerie voor Volksgezondheid en 
Leefmilieu zullen beide nog worden gebruikt. 
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reiniging op volle zee en in het Schelde-estuarium. 

De bevoegdheid voor rampenbestrijding op Belgisch grondgebied 

en binnen de Belgische territoriale zee ligt bij het Ministe

rie van Binnenlandse Zaken, en meer bepaald de Civiele Be

scherming. De Civiele Bescherming is bevoegd voor het bestrij

den van olieverontreiniging. Zij beschikt over beperkte be

strijdingsmiddelen. Zij beschikt echter niet over hulpmiddelen 

op zee. 

Tenslotte kunnen ook het Ministerie van Openbare Werken en het 

Ministerie van Verkeerswezen (de Dienst van het Loodswezen) 

steun verlenen bij de uitvoering van de overeenkomst. 

3.2.4.4. Uitvoering in België. 

Behalve de goedkeuringswet en de technische regeling zijn er 

geen andere bepalingen in de Belgische wetgeving ter uitvoer

ing van de Bonn-overeenkomst. In de goedkeuringswet is voor

zien dat de Koning K.B.'s ter uitvoering van de wet kan nemen, 

maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Met het ontwerpen 

van die K.B.'s werd gewacht tot na de goedkeuring van de 

êunendementen van 1989. 

De vraag stelt zich hoe de bestrijding van olieverontreiniging 

in België georganiseerd wordt°°. 

De bevoegdheden voor de bestrijding verschillen naargelang de 

plaats van de verontreiniging. Op volle zee is er geen enkele 

instantie in België wettelijk bevoegd. Het Staatssecretariaat 

voor Leefmilieu oefent een feitelijk leiderschap uit in de 

°° zie: Bonn Agreement Counter Pollution Manual. 
B2/B/87-1 . Zie ook JACQUES, T.G., Bestrijding van de vervui
ling van zoutwater door olieprodukten in de zone waarvoor 
België verantwoordelijk is, rapport voor het interministerieel 
comité voor het leefmilieu, 1981, Werkgroep voor de bestrij
ding van de vervuiling van zoutwater door olieprodukten, 38-
40. 
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coördinatie. Zij beschikt echter over geen enkel bestrijdings

middel. De bestrijding zelf van verontreiniging op volle zee 

gebeurt door het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van 

Defensie treedt hier vrijwillig op. Indien er kans is op 

verontreiniging van de territoriale wateren, dan wordt de 

Civiele Bescherming ingelicht. 

In de territoriale zee is de situatie dezelfde. Ook hier zijn 

de initiatieven afkomstig van het Ministerie van Defensie. Het 

is slechts indien er zich een catastrofe voordoet dat de 

Civiele Bescherming (Binnenlandse Zaken) ambtshalve bevoegd 

is. De Civiele bescherming beschikt over beperkte oliebestrij

dingsmiddelen, maar beschikt niet over schepen (Sea-going 

support). De operaties op zee worden uitgevoerd door de Zee

macht . 

Indien er verontreiniging is van de kustlijn (de stranden), 

dan zijn de kustgemeenten bevoegd voor de bestrijding ervan. 

Het is reeds gebleken dat de kustgemeenten niet voldoende 

uitgerust of georganiseerd zijn voor de bestrijding van ver-

vulling van een zekere omvang°'. In geval van zware veront

reiniging van de kust, worden de provinciegouverneur en de 

Civiele Bescherming ingelicht. In dit geval wordt een inter-

ventieplan toegepast. De acties worden dan gecoördineerd door 

de provinciegouverneur, indien de verontreiniging beperkt 

blijft tot één provincie. De Civiele Bescherming is belast met 

de zuivering. 

De wet op de Civiele Bescherming is ook van toepassing op de 

binnenwateren. In de havens zijn de havenautoriteiten bevoegd 

voor de veiligheid. Zij kunnen een beroep doen op de Civiele 

Bescherming. Op de Schelde treedt de Zeemacht vrijwillig op in 

geval van olieverontreiniging. In geval van ernstige vervui

ling, worden de verantwoordelijkheden over de stroom verdeeld 

door de gouverneurs van twee provincies. 

JACQUES, T.G., O.C.. 33. 



74 

Voor het bestrijden van verontreiniging van de zee door andere 

produkten dan olie is de Minister van Binnenlandse Zaken 

(Civiele Bescherming) bevoegd voor de territoriale wateren. 

Voor de volle zee is er geen wettelijke bevoegde autoriteit. 

Voor de bestrijding zijn dezelfde algemene actieplannen voor 

olieverontreiniging van toepassing^*^. 

Het nationaal contactpunt voor de uitvoering van de Bonn

bepalingen is de Zeemacht in Zeebrugge (COMOPSNAV). Olievlek

ken of dreigende olieverontreiniging moeten aan COMOPSNAV 

gemeld worden. Elk koopvaardijschip of vliegtuig, Zeemachts-

schip of vliegtuig van de Luchtmacht moet een waargenomen 

olievlek in de Belgische zone melden. De Zeemacht reageert 

hierop door een kleine eenheid ter plaatse te sturen, eventu

eel begeleid door een helicopter uit Koksijde. Een oproep voor 

bijstand moet eveneens gericht worden aan COMOPSNAV. COMOPSNAV 

is ook het centrum voor de radio-communicatie. De vervuiling 

kan ook gemeld worden bij de Heliflight van de Luchtmacht in 

Koksijde, het Proviciebestuur, de Civiele Bescherming, de 

Dienst van het Loodswezen, de waterschout of Radio Oosten-

de^^. Indien mededelingen gedaan worden aan andere centra 

moeten die berichten ook worden overgemaakt aan COMOPSNAV. 

Het bestrijden op zee van de verontreiniging gebeurt door 

beschikbare Zeemachtsschepen en door helicopters van de Zee-

of Luchtmacht. De terbeschikkingstelling van dit materieel 

gebeurt op vrijwillige basis. De staat beschikt niet over een 

gespecialiseerd vaartuig dat bestemd is voor de recuperatie 

van olie op volle zee. De bestrijding van de olievlek gebeurt 

meestal door middel van chemische bestrijdingsmiddelen (dis-

pergeermiddel). Deze middelen zijn afkomstig van de Civiele 

Bescherming. De levering van de scheikundige produkten voor 

bestrijding van verontreiniging buiten de territoriale wateren 

gebeurt op vrijwillige basis. Er zijn geen specifieke bepalin-

Bonn Agreement Counter Pollution Manual. B6/B/87-3. 

JACQUES, T.G., O.C., 32. 
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gen in België voor het gebruik van deze middelen en er bestaat 

geen formele evaluatieprocedure . Naar verluidt is het even

wel zo dat het gebruik van deze middelen in Belgische wateren 

enkel toegelaten is na de toestemming van de regering'^ en 

onder haar controle. Hiervoor werden richtlijnen verstrekt 

door het Ministerie voor Volksgezondheid en Leefmilieu naar de 

autoriteiten bevoegd voor het bestrijden van olieverontreinig-

ing^^. Er wordt in België geen onderzoek gedaan naar andere 

bestrijdingsmiddelen'^. Bijkomende bestrijdingsmiddelen kun

nen eventueel bekomen worden bij de Civiele Bescherming, of 

van andere nationale of plaatselijke administraties of van de 

privé-sector. De oliebestrijdingsoperaties mogen ook uitge

voerd worden door mijnenvegers, sleepboten en rivierpatrouil

leboten uitgerust met dispergeermiddelen. Bij kalme zee in de 

kustwateren en in de binnenwateren kan de Civiele Bescherming 

ook gebruik maken van recuperatiemiddelen (ondermeer door het 

gebruik van een vlottende dam). De bestrijding van de kust

strook gebeurt onder meer door middel van materieel van de 

Civiele Bescherming (Vacuum cleaner tankwagens en sproeitoe

stellen) en brandbestrijdingsmateriaal. 

Het hoofdkwartier van de Zeemacht, belast met de bestrijding 

van de verontreiniging is de basis van Zeebrugge. De Zeemacht 

en de Luchtmacht beschikken gezamenlijk over een Luchtmachtba

sis in Koksijde vanwaar de helicopters (Alouettes en Seaking) 

opereren. Voorts zijn er nog Zeemachteenheden gevestigd in 

Oostende, Zeebrugge en Kalloo (Antwerpen). 

De wetenschappelijke monitoring en beoordeling (het voorspel

len van de evolutie en de gevolgen) van de verontreiniging 

•̂̂  Bonn Agreement Counter Pollution Manual. B4.1/88-12/7 
en B4.2/85-3/2.. 

3̂ Ibid.. B4.2/85-3/2. 

^̂  Bonn Agreement Counter Pollution Manual. Position Paper 
on Dispersants, CI/87Rev.1-E. 

55 Ibid.. CI/87 Rev. 1-E/17. 
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gebeurt door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van 

de Noordzee en het Schelde-estuarium (B.M.M.). Zij krijgen 

hiervoor logistieke steun van de Zeemacht. In geval van een 

ongeval gaat B.M.M, over tot de monitoring van het ongeval en 

een beoordeling van de impact van het ongeval. Zij maakt 

hiervoor gebruik van het oceanografisch schip van de staat (de 

Belgica), of indien dit niet beschikbaar is, worden andere 

regelingen getroffen. B.M.M, gaat ter plaatse monsters nemen 

en kan eventueel simulatiemodellen gebruiken waarmee het 

afdrijven van een laag kan worden voorzien. B.M.M, is recht

streeks tussengekomen bij twee ernstige olieongevallen in de 

voorbije jaren, met name het Katina-ongeval voor Rotterdam in 

juni 1982 en het Mont-Louis-ongeval in 1984. B.M.M, verleent 

ook technische steun bij het uitwerken van operationele plan

nen in het kader van de internationale overeenkomsten, waarvan 

zij de wetenschappelijke follow-up verzekert' . Indien nodig 

kunnen de afdelingen leefmilieu, toxicologie en radioactivi

teit van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (I.H.E.) 

met specifieke analyse- en evaluatieopdrachten worden be-

last^"^. 

Uit de bevoegdheidsverdeling blijkt dat er in België een vast, 

permanent orgaan voor de bestrijding van olieverontreiniging 

op zee ontbreekt. De bevoegdheden zijn verdeeld over verschil

lende ministeries. Het Ministerie van Defensie heeft de logis

tieke middelen, maar heeft niet de wettelijke bevoegdheid voor 

de bestrijding van olieverontreiniging. De Minister van Bin

nenlandse Zaken, of meer bepaald de Civiele Bescherming, heeft 

wel de wettelijke bevoegdheid om op te treden, maar dit blijft 

beperkt tot de territoriale zee en niet tot de volle zee. De 

Civiele Bescherming zal in de territoriale zee slechts optre

den ingeval van een catastrofe. De Civiele Bescherming be

schikt echter niet over de vereiste middelen om op zee op te 

^^ Vr. en Antw. Senaat, 1984-1985, 23 april 1985 (28), 
1416 (Vr. nr. 82 BOSMANS). 

"̂̂  Vr. en Antw. Senaat, B.Z. 1988, 10 mei 1988 (nr. 5), 
213 (Vr. nr. 1 GHESGUIERE). 



treden. 

77 

Uit de Bonn olieverontreiniging-bestrijdingshandleiding blijkt 

dat op het vlak van de beschikbare bestrijdingsmiddelen, 

België vrij zwak staat, in vergelijking met de andere ver

dragspartijen. Een lijst van de middelen die ter beschikking 

kunnen worden gesteld is verkrijgbaar bij de Zeemacht (COMOP-

SNAV)^^. 

Om efficiënt te kunnen reageren in geval van verontreiniging 

is het niet voldoende om over bestrijdingsmiddelen te beschik

ken maar is het aangewezen om over degelijke interventieplaui-

nen te beschikken. In Vlaanderen beschikt men voor de bestrij

ding van olieverontreiniging over drie actieplannen: het O.H.-

plan Noordzee (onderlinge hulpverlening), het O.H.-plan voor 

verontreiniging door koolwaterstoffen voor de Belgische kust 

en afspraken met betrekking tot bescherming van het Zwin tegen 

olieverontreiniging. Het plan voor de bescherming van het Zwin 

werd gezamenlijk door de provincies West-Vlaanderen en Zeeland 

opgesteld. De O.H.-plannen gaan uit van de gouverneur van 

West-Vlaanderen. De provincie treedt op als coördinator voor 

de gemeentes. Er zijn verschillende diensten betrokken bij de 

uitvoering van het O.H.-plan en het omvat 4 verschillende 

fasen. In een eerste fase wordt vooralarm gegeven van zodra 

het risico voor een dreigende gebeurtenis is toegenomen. Het 

vooralarm wordt gelanceerd door de nautische directeur van het 

Loodswezen in Oostende. Hij beslist er ook over om het voor

alarm te stoppen of over te gaan tot de volgende fase. Gedu

rende de eerste fase houden de maritieme en territoriale 

hulpdiensten zich in staat van paraatheid. 

In de tweede fase wordt alarm gegeven en worden onmiddellijke 

maatregelen genomen. De nautische directeur duidt een comman-

^° Zie hierover: Summary of Equipment for Dealing with 
Large Oil Spills which might be Available to Contracting 
Parties under the Bonn Agreement, Bonn Agreement Counter 
Pollution Manual. B1.2/88-12. 
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dopost aan. Deze post wordt vermeld in het alarmbericht. Alle 

informatie over de ramp wordt gecentraliseerd in het Sea 

Rescue Coordination Center (S.R.C.C.). De S.R.C.C, geeft ook 

informatie door naar de betrokken hulpdiensten totdat de 

commandopost operationeel wordt. De gealarmeerde diensten 

sturen zo vlug mogelijk interventieploegen naar de plaats van 

de ramp. De Zeemacht neemt ter plaatse de leiding van de 

operatie. De eerste helicopter die aankomt op de plaats neemt 

de rol van coördinator in de lucht op zich. De tweede fase 

eindigt van zodra de commandopost in voege treedt. 

In de derde en vierde fase komen de gecoördineerde interven

ties op gang. De gouverneur van West-Vlaanderen treedt op als 

algemene coördinator (vanuit de commandopost). Voor de inter

ventie op zee wordt hij bijgestaan door de Coördinator Zee, de 

Commandant COMOPSNAV en een vertegenwoordiger van B.M.M.. In 

de laatste fase wordt de coördinatie geleid door het coördi-

natiecomité. Dit comité wordt voorgezeten door de algemene 

coördinator en bestaat uit een Staf Zee en een Staf Land. De 

Staf Zee bestaat uit de nautisch directeur van het Loodswezen 

(Coördinator Zee) als voorzitter en uit de Directeur-Generaal 

van het Zeewezen, de Commandant COMOPSNAV, de hoofdwaterschout 

van de kust, de vertegenwoordiger van de Civiele Bescherming 

(Binnenlandse Zaken), de vertegenwoordiger van de Dienst der 

Kust (Openbare Werken), de vertegenwoordiger van B.M.M.(Volks

gezondheid en Leefmilieu). De Staf Land heeft de gouverneur 

van West-Vlaanderen als voorzitter en bestaat uit de provicie-

commandant, de provinciale chef van de Civiele Bescherming, 

een gezondheidsinspecteur (Volksgezondheid en Leefmilieu), de 

Inspecteur-Generaal Bruggen en Wegen van de Dienst der Kust 

(Openbare Werken), een vertegenwoordiger van het Vlaams Ge

west, vertegenwoordigers van de betrokken gemeentebesturen en 

de Commandant van de Rijkswacht^^. 

De interventieplannen, zoals die zojuist werden beschreven. 

^^ BAEYENS, J., MUES, A., VAN ROMPAY, P., 'Olie op de 
Noordzee', Leefmilieu, 1990, 115-119. 
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blijven beperkt tot de organisatie van de bestrijding van een 

catastrofe en niet tot de eigenlijke operaties zelf. Deze 

operaties moeten grotendeels geïmproviseerd worden. Ook de 

interventie voor strandvervuiling, voorzien in het O.H.-plan 

regelt enkel de organisatie en niet de eigenlijke interventie. 

In de plannen ontbreken richtlijnen op het vlak van de tech

niek van de bestrijding. Deze plannen treden voorts slechts in 

werking in geval van een catastrofe. Dit heeft voor gevolg dat 

pas op dat moment de organisatie vorm aanneemt en er geldmid

delen beschikbaar zijn. Ondanks deze bemerkingen hebben zij 

toch al hun deugdelijkheid bewezen bij het ongeval met de 

Herald of Free Enterprise^ °'̂. 

Over de uitvoering van de amendementen van 1989 tot uitbrei

ding van de overeenkomst van Bonn tot luchttoezicht, wordt 

gehandeld in het volgend nummer. 

3.2.4.5. Toezicht vanuit de lucht. 

In 1989 werd de Overeenkomst van Bonn uitgebreid tot luchttoe

zicht. In de preambule van het amendement werd verwezen naar 

de bepalingen hierover genomen tijdens de tweede Noordzeecon

ferentie in 1987. 

Tijdens de tweede Ministeriële Noordzeeconferentie van 1987 in 

Londen (24-25 november 1987), werden immers een aantal bepa

lingen geformuleerd ten aanzien van de Overeenkomst van Bonn, 

en meer bepaald ten aanzien van het toezicht vanuit de lucht. 

De partijen bij de tweede Noordzeeconferentie hebben besloten: 

- het toezicht vanuit de lucht te gebruiken als hulpmiddel 

voor de handhaving van de regels tegen vervuiling; 

- de gepaste maatregelen te nemen, om de in het kader van de 

Bonn-Overeenkomst geïnitieerde internationale samenwerking bij 

toezicht vanuit de lucht van de Noordzee te verbeteren, en 

BAYENS, J., MUES, A., VAN ROMPAY, P., I.e.. 119. 
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indien noodzakelijk, uit te breiden naar andere geschikte 

kaders ; 

- de Overeenkomst van Bonn te blijven hanteren als het ge

schikte kader voor de uitwisseling van informatie over de 

ontwikkelingen van "remote sensing" technieken en voor de 

uitwisseling van informatie over de samenwerkingsprojecten om 

de technieken te evalueren. 

- de mogelijkheden van toezicht vanuit de lucht te blijven 

benutten voor het verschaffen van informatie over de mate van 

olievervuiling op zee; 

- ervaringen op te blijven doen in het gebruik van deze tech

nieken met het oog op de verbetering van het toepassen van de 

bestaande regels, in het bijzonder voor de vervolging van 

overtreders (Verklaring van Londen, XVI, 46-50). 

In de Ministeriële Verklaring van de derde Noordzeeconferentie 

(Den Haag, 7-8 maart 1990) werd ten aanzien van het toezicht 

vanuit de lucht het volgende besloten: 

Om de doeltreffendheid van verkenning vanuit de lucht te 

verbeteren, in het bijzonder om dit te gebruiken als hulp

middel voor adequate controle en waarnemingen op zee en als 

hulpmiddel voor het handhaven van bestaande regelingen en 

daartoe de partijen bij de Bonn-Overeenkomst aan te moedigen: 

- door te gaan met de ontwikkeling van "remote sensing"-tech-

nieken, in het bijzonder voor de opsporing van vervuiling en 

vervuilers bij slecht zicht en onder slechte weersomstandighe

den ; 

- door te gaan met het ontwikkelen van betrouwbare methoden 

voor het schatten van de totale omvang van de olievervuiling 

als gevolg van olielozingen, gebaseerd op de statistische 

bewerking van waarnemingen van olievlekken vanuit vliegtuigen; 

- zeker te stellen dat de Noordzee op een evenwichtige wijze 

wordt bestreken, evenredig met de intensiteit van het huidige 

scheepvaartverkeer en bestaande offshore-activiteiten, en 

indien noodzakelijk de verkenningsinspanningen te vergroten in 

de gebieden waar de resultaten naar verwachting nut opleveren 

(Verklaring van Den Haag,33). 
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In België is slechts recent aan deze verplichtingen voldaan, 

door een eigen programma van luchttoezicht op te stellen. 

Voordien werd een afwachtende houding aangenomen. Wanneer een 

verontreiniging werd gemeld, gingen de Zeemacht en de Lucht

macht op vrijwillige basis, indien nodig, over tot een verken

ning per helicopter. De luchtverkenningen werden bovendien 

slechts uitgevoerd als de zichtbaarheid voldoende was om 

olievlekken te lokaliseren en om de schepen te identificeren. 

Er was dus geen luchttoezicht 's nachts. Volgende argumenten 

werden daarvoor aangehaald. De enige instrumenten die toelaten 

om 's nachts olie in zee te lokaliseren en die operationeel 

zijn, zijn de "Side Looking Airborne Radar" (S.L.A.R.) en de 

thermische infrarood detector. De S.L.A.R. is een duur toe

stel, waarvan het gebruik beperkt is door de weersomstandighe

den. De infrarood detectors hebben als beperking dat ze enkel 

waarnemen wat zich in de vertikaal van het toestel bevindt en 

dat ze gevoelig zijn voor interpretatievergissingen. België 

volgde wel de ontwikkelingen op dat vlak (de technische voor

uitgang geboekt op het vlak van de teledetectie, zowel in 

België als in het buitenland en de studieprogramma's van de 

EEG dienaangaande) ̂ ^̂ . België heeft ook deelgenomen aan de 

voorbereiding en de bijwerking van een onderzoek naar de 

teledetectiesystemen die kunnen bijdragen tot het toezicht 

vanuit de lucht^" . Een ander argument waarom in België geen 

luchttoezicht werd georganiseerd was de beperkte omvang van 

het gebied waarover België politietoezicht uitoefent en de 

hoge investerings- en werkingskosten om een dergelijke contro

le te organiseren, temeer daar het toezicht vanuit de lucht 

hoofdzakelijk een afschrikkende rol heeft. De wetgeving laat 

immers slechts toe om inbreuken te sanctioneren die werden 

gepleegd in de territoriale wateren. 

In 1986 werd in een akkoord tussen het Staatssecretariaat voor 

*^* Vr. en Antw. Kamer, 1984-1985, 11 december 1984 (6), 
629 (Vr. nr. 41 GABRIELS). 

""̂^ Vr. en Antw. Kamer, 1985-1986, 26 augustus 1986 (34), 
3579 (Vr. nr. 75 GABRIELS). 
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Leefmilieu en Rijkswaterstaat (Nederland), door Rijkswater

staat overgegaan tot een proef, van 1 juli tot 31 december 

1986, van een regelmatig toezicht vanuit de lucht van het 

gebied gelegen tussen 51° 31' en 51° 06' NB (dit is gebied 

waar België in het kader van de Bonn-Overeenkomst, de verant

woordelijkheid over draagt). Uit dit toezicht konden 33 olie

verontreinigingen worden opgespoord. Door de resultaten van 

deze samenwerking en door de technische vooruitgang verwezen

lijkt in de ontwikkeling van nieuwe sensoren en de verminde

ring van de kosten van dergelijke systemen ten gevolge van hun 

commercialisering en omwille van het belang om de zone onder 

de verantwoordelijkheid van België te dekken, wanneer de zones 

van de buurstaten het voorwerp uitmaken van een toezichtspro-

gramma, werd door de Staatssecretaris gevraagd om een voorstel 

van programma voor luchttoezicht voor te bereiden^^. 

Op 25 november 1987 werd door de ministers van België, Dene

marken, Nederland en de Duitse Bondsrepubliek een intentie

verklaring afgelegd in Londen, waarin voorzien wordt dat door 

de bevoegde autoriteiten van de vier landen, in onderlinge 

samenwerking door technische afspraken, de nodige schikkingen 

zullen worden getroffen om vóór het eind van 1988 het toezicht 

vanuit de lucht van de betrokken zones te organiseren. Door de 

bevoegde ambtenaren van deze landen werd een eerste vergade

ring gehouden op 29 maart 1988. Die heeft toegelaten het 

internationaal kader binnen hetwelk de nodige bilaterale tech

nische afspraken zullen worden nagekomen, te bepalen, en een 

kalender voor de werkzaamheden op te stellen^^. 

Initiatieven om zelf luchttoezicht uit te oefenen boven de 

zone, waarvoor België bevoegd is, kwamen er uiteindelijk vrij 

laat. De redenen hiervoor zijn veelvuldig. De Staatssecretaris 

voor Leefmilieu heeft slechts een beperkte bevoegdheid terza-

î-̂* Vr. en Antw. Kamer, 1986-1987, 7 juli 1987 (33), 3413 
(Vr. nr. 104 DESUTTER). 

^°^ Vr. en Antw. Senaat, B.Z. 1988, 10 mei 1988 (nr. 5), 
214 (Vr. nr. 1 GHESQUIRE). 
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ke, met name eenmaal de verontreiniging zich heeft voorgedaan 

en niet voor de preventie van verontreiniging door scheep

vaart. Voor het organiseren van het luchttoezicht moet worden 

samengewerkt tussen verschillende ministeries (Verkeerswezen, 

Defensie en Volksgezondheid en Leefmilieu), waardoor vertra

ging wordt opgelopen. Bovendien zijn de financiële middelen 

beperkt. Bovendien was er nog een discussie over de manier 

waarop het toezicht moet worden georganiseerd, hetzij door een 

publiek orgaan (de Luchtmacht), hetzij door een privé-onderne-

ming en al dan niet in samenwerking met Nederland^ °̂ . 

Er werd uiteindelijk een tijdelijke overeenkomst met Rijkswa

terstaat (Nederland) gesloten op 29 september 1989, voor 100 

uren toezicht vanuit de lucht over een periode van 8 maanden. 

Deze periode vond ingang op 1 november 1989 en eindigde op 30 

juni 1990. De bedoeling was om gedurende die periode de nodige 

kennis en ervaring op te doen van Nederland, dat op dit vlak 

reeds lang ervaring heeft. Het programma werd uitgevoerd in 

coördinatie met de bevoegde Belgische autoriteiten (COMOPSNAV 

en B.M.M.). Door Rijkswaterstaat werd een vliegtuig ingezet 

boven onze kust. Er werden in totaal 63 toezichtsvluchten 

uitgevoerd, op een totaal van 97 vlieguren. In de zone, die 

voor België van belang is, heeft men 53 lozingen kunnen opspo

ren. Slechts een klein gedeelte heeft men kunnen in verband 

brengen met een schip. De samenwerking resulteerde toch in 

twee betrappingen op heterdaad. Bewijzen werden geleverd in 

het geval Serafina F (vlucht van 28 maart 1990) en bij een 

overtreding van de Prince Laurent (vlucht van 21 juni 1990). 

De Belgische staat heeft een vervolging in beroep ingesteld 

tegen de reder van de Italiaanse olietanker, de Serafina. Het 

onderzoek is aan de gang. De veerboot Oostende-Dover, de 

Prince Laurent, werd geobserveerd met een spoor van koolwater

stoffen van minstens 3 km achter zich. Een dossier werd opge

steld ter intentie van het Bestuur van het Zeewezen en de 

"̂̂  MAES, F., SOMERS, E,, De tenuitvoerlegging van de 
Noordzeeverklarinqen door België, Gent, Rijksuniversiteit, 
1989, 75-76. 
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Om aan de verplichtingen van de Overeenkomst van Bonn te 

voldoen en de aangegane verbintenissen van de Ministeriële 

Noordzeeverklaringen na te komen, werd uiteindelijk in 1991 

beslist om luchttoezicht boven het gebied onder Belgische 

verantwoordelijkheid te organiseren. Deze beslissing kadert in 

het Actieplan voor de Noordzee, dat uitgaat van de Staatsse

cretaris voor Leefmilieu, Mevr. Miet Smet, en dat gericht is 

op de uitvoering van de derde Noordzeeconferentie. Om dit te 

verwezenlijken moeten een aantal beleidsmaatregelen genomen 

worden. Een aantal van die maatregelen zijn gericht op de 

bestrijding van olieverontreiniging. Dit moet ondermeer door 

een preventieve en afschrikkende wijze. 

Door de kennis die werd opgedaan tijdens de tijdelijke samen

werking met Nederland, werd overgegaan tot het organiseren van 

een eigen Belgisch luchttoezicht. Er werd een overeenkomst 

afgesloten waarbij het Ministerie van Defensie een Britten-

Norman Islander toestel B-02 van de landmacht (Licht Vliegwe-

zen) ter beschikking stelt aan het Ministerie van Leefmilieu 

voor het uitvoeren van controlevluchten boven zee (overeen

komst BELMEC) . Er zal 250 uren gevlogen worden per jaar. De 

detectieapparatuur wordt geleverd en geïnstalleerd door een 

Brits/Belgische samenwerking tussen Air Atlantique en Euro-

sense Belfotop (contract AIRBORNE). Er zal gebruik worden 

gemaakt van een Side Looking Airborne Radar om de olievlekken 

te registreren. De opdrachten zullen grotendeels bestaan uit 

het opsporen van olievlekken en het houden van toezicht op 

operationele lozingen; de bevoegde instanties verwittigen bij 

de ontdekking van een verontreiniging en assistentie verlenen 

bij de bestrijdingsoperaties; de gedetecteerde verontreiniging 

'"° BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL NOORDZEE EN SCHELDE-
ESTUARIUM, 'Programma van toezicht vanuit de lucht van mariene 
verontreiniging, 1990-1991', 6-7, Document 4 bij: SMET, M. , 
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Opvolging Ille Noordzeecon
ferentie - Actieplan Noordzee. Persconferentie 24 januari 
1991 . 
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op b a n d v a s t l e g g e n ( a l s b e w i j s b i j een o v e r t r e d i n g ) en i n v e n 

t a r i s e r e n . Het B e l g i s c h t o e z i c h t s g e b i e d kan h o o f d z a k e l i j k 

w o r d e n i n g e d e e l d i n d r i e b e l a n g r i j k e z o e k g e b i e d e n : de v e r -

k e e r s b a n e n van en n a a r h e t K a n a a l ; de s c h e e p v a a r t van en n a a r 

de W e s t e r s c h e l d e e n de k u s t s t r o o k met de a a n g r e n z e n d e h a v e n s . 

E l k van d i e g e b i e d e n v e r g t e e n s p e c i f i e k e b e n a d e r i n g van 

v e r k e n n i n g . Voor h e t l e v e r e n v a n b e w i j s l a s t b i j o v e r t r e d i n g e n 

z u l l e n een v e r t i c a l e v i d e o - c a m e r a en een handcamera worden 

i n g e z e t . Er i s e e n b e p a a l d e v l i e g p r o c e d u r e v o o r z i e n : i n d i e n 

e e n s c h i p i n o v e r t r e d i n g i s met de MARPOL-bepalingen, word t 

e e n b e p a a l d e v l i e g p r o c e d u r e g e v o l g d , d i e t o e l a a t a l l e s e n s o r e n 

o p t i m a a l i n t e z e t t e n v o o r h e t v e r z a m e l e n van b e w i j s l a s t . De 

o p s p o r i n g van o l i e v l e k k e n g e b e u r t v o l g e n s een v o o r a f b e p a a l d 

p l a n . 

He t L i c h t V l i egwezen i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t o n d e r h o u d , 

de o p e r a t i o n e l e p a r a a t h e i d en de v e i l i g h e i d van h e t v l i e g t u i g , 

a l s o o k voor h e t a ë r o n a u t i s c h g o e d e v e r l o o p van de v l u c h t e n . 

B.M.M, i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de p l a n n i n g en de u i t v o e r i n g 

v a n h e t t o e z i c h t e n de c o n t r o l e op de z e e v e r o n t r e i n i g i n g . Twee 

p e r s o n e n van B.M.M, z u l l e n g e m a c h t i g d worden a l s a m b t e n a a r om 

e e n p r o c e s - v e r b a a l op t e s t e l l e n b i j een o v e r t r e d i n g ^ °^. De 

r e c h t s g r o n d voor h e t o p s t e l l e n van PV ' s i s v o o r l o p i g e n k e l 

g e b a s e e r d op de Wet v a n 1971 op de b e s c h e r m i n g van de o p p e r 

v l a k t e w a t e r e n t e g e n v e r o n t r e i n i g i n g ^ " ® . Het t o e p a s s i n g s 

g e b i e d van deze w e t s t r e k t z i c h u i t t o t de b e s c h e r m i n g van de 

w a t e r e n van h e t o p e n b a a r h y d r o g r a f i s c h n e t en de k u s t w a t e r e n . 

Onde r k u s t w a t e r e n w o r d t v e r s t a a n , de w a t e r e n van de t e r r i t o r i 

a l e z e e . In a r t i k e l 36 van d e z e wet word t b e p a a l d d a t de 

t e c h n i s c h e c o n t r o l e o p d e l o z i n g van a f v a l w a t e r omvat h e t 

nemen van m o n s t e r s v a n h e t g e l o o s d e w a t e r en van h e t o n t v a n -

' " ' BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL NOORDZEE EN SCHELDE-
ESTUARIUM, 'Programma v a n t o e z i c h t v a n u i t de l u c h t van m a r i e n e 
v e r o n t r e i n i g i n g , 1 9 9 0 - 1 9 9 1 ' , 7 - 1 1 , Document 4 b i j : SMET, M. , 
o . c . . 

°̂® Wet van 26 m a a r t 1971 op de b e s c h e r m i n g van de o p p e r 
v l a k t e w a t e r e n t e g e n v e r o n t r e i n i g i n g , B . S . . 1 mei 1 9 7 1 . 
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gende water, alsmede de analyse ervan (artikel 36, § 1). 

Ambtenaren, die worden aangewezen door de minister die bevoegd 

is voor de volksgezondheid, zijn gemachtigd om monsters te 

nemen of te laten nemen en ze door een daartoe erkend labo te 

laten analyseren en een proces-verbaal op te stellen bij een 

overtreding. Bij M.B. van 28 april 1975^°^ zijn ook de amb

tenaren van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie aange

wezen (artikel 1, 2°), Tengevolge van de staatshervorming werd 

voor het Vlaaims Gewest een deel van de Wet van 1971 opgeheven 

door het van kracht worden van het Milieuvergunningsdecreet 

van 28 juni 1985^^^. Ondermeer artikel 36 van de Wet van 

1971 wordt voor toepassing voor het Vlaamse Gewest opgeheven 

door het Milieuvergunningsdecreet (artikel 41, § 2). Aangezien 

de territoriale zee niet tot het grondgebied van het Vlaamse 

Gewest behoort, blijven de ambtenaren van I.H.E. bevoegd voor 

het nemen van stalen en opstellen van proces-verbaal in de 

territoriale zee of met andere woorden vanaf de basislijn. 

Landwaarts vanaf de basislijn is het Vlaamse Gewest bevoegd 

voor de staalnames. 

In de uitvoeringswet op MARPOL zal tevens een bevoegdheids-

grond voorzien worden voor de ambtenaren van BMM om stalen te 

nemen en en proces-verbaal op te stellen. 

3.2.5. Het Interventieverdraq. 

Het Internationaal Verdrag inzake optreden in volle zee bij 

ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken, 

kortweg Interventieverdrag of ook nog Public Law Convention 

'"̂  M.B. van 28 april 1975 tot aanwijzing van de ambtena
ren, bevoegd voor het nemen of laten nemen van monsters in het 
kader van de technische controle op de lozing van afvalwater, 
en van de ambtenaren bevoegd om de overtredingen van de wet 
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging en van de uitvoeringsbesluiten ervan op 
te sporen en vast te stellen (B.S.. 4 juni 1975), gewijzigd en 
aangevuld bij M.B. van 14 oktober 1975 (B.S.. 12 december 
1975). 

° B.S.. 17 september 1985. 
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genoemd, werd gesloten te Brussel op 29 november 1969 . 

Het verdrag kwam tot stand onder de auspiciën van de IMO. Het 

verdrag regelt het interventierecht van de kuststaat uitslui

tend op volle zee (de territoriale zee blijft buiten haar 

toepassingsgebied) . Op grond van dit verdrag kunnen staten in 

volle zee maatregelen nemen ter voorkoming, vermindering of 

opheffing van een ernstig en dreigend gevaar voor hun kust 

door olieverontreiniging of de dreiging ervan, na een ongeval 

op zee. De maatregelen mogen slechts genomen worden, indien er 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het ongeval zeer 

ernstige schade tot gevolg kan hebben (artikel 1). 

In 1973 werd het Verdrag van 1969 uitgebreid met een protocol, 

waardoor de interventiemogelijkheid wordt uitgebreid naar 

verontreiniging of gevaar voor verontreiniging door andere 

stoffen dan olie . 

Het verdrag en het protocol beogen de bestrijding van acciden

tele verontreiniging. Zij beogen niet zozeer de preventie van 

verontreiniging, wel de bestrijding ervan eens er zich een 

ongeval heeft voorgedaan. Aanleiding voor IMO om dit verdrag 

op te stellen, was het ongeval met de Torrey Canyon in 1967 

voor de kust van Engeland. 

In België werd het Interventieverdrag van 1969 ondertekend, 

geratificeerd en goedgekeurd door de Wet van 29 juli 

1971113_ Het verdrag is voor ons land in werking getreden op 

6 mei 1975. Er was geen verdere uitvoeringswetgeving vereist. 

België trad toe tot het Protocol van 1973 op 9 september 1982. 

^̂ ^ Tekst in: 9 I.L.M. 25 (1970). 

"̂•2 Protocol betreffende de maatregelen in volle zee in 
geval van verontreiniging door stoffen, andere dan oliën, 
Londen, 2 november 1973. Tekst in: 13 I.L.M. 605 (1974). 

B.S.. 2 februari 1972. 



88 

Het werd goedgekeurd door de Wet van 6 augustus 1982^^^ en 

is in werking getreden op 9 december 1982, Het is internatio

naal in 1975 in werking getreden. 

Aangezien het Interventieverdrag niet in hoofdzaak de preven

tie van verontreiniging beoogt, is het in het kader van dit 

onderzoek van minder groot belang. 

Vermeldenswaard is toch het ongeval met de Mont-Louis in 1984. 

Op 24 augustus 1984 kwam het Franse roro-schip Mont Louis in 

aanvaring met de Duitse ferry Olau Britannia. Het ongeluk 

gebeurde op ongeveer 10 mijl voor de kust van Oostende (buiten 

de territoriale wateren van België, aangezien die op dat 

moment slechts 3 mijl bedroegen). Tengevolge van het ongeval 

was een olievlek onstaan. Over de rest van de cargo bestond 

grote onzekerheid en gebrek aan informatie. Er was ondermeer 

radioactief materiaal aan boord (uranium hexafluoride) ^. 

Er werden maatregelen genomen om het verspreiden van de olie

vlek tegen te gaan. De Belgische Zeemacht heeft 28.000 liter 

detergenten gebruikt om de verontreiniging ten gevolge daarvan 

te bestrijden. Door België werd een verzoek tot samenwerking 

onder de Bonn-Overeenkomst van 1983 gedaan. Zo werd beroep 

gedaan op de hulp van Groot-Brittannië, Frankrijk en Neder

land^ ̂ .̂ Groot-Brittannië stelde een vliegtuig ter beschik

king om de olievlek te filmen. 

De vraag stelt zich nu in hoever het recht op interventie 

zoals voorzien in het verdrag van 1969 en het protocol van 

1973 van toepassing was. België had kunnen het recht inroepen 

om de nodige maatregelen te nemen om elke mogelijke schadelij

ke effecten van de lading teniet te doen. België mocht ook 

^1* B.S. 28.10.82. 

^̂ ^ GASKELL, N.J.J., 'Lessons of the Mont Louis. Part one: 
Prevention of Hybrid Accidents', I .J.E.CL. . 1986, 119. 

'•''̂  VAN DER MENSBRUGGHE, Y., 'L'affaire du Mont Louis, Une 
cargaison dangereuse, une épave gênante.', A.F.D,I,. 1984, 
860. 
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tussenkomen om t e b e l e t t e n d a t de o l i e u i t de Mont Louis zou 
vloeien^ ^^. De B e l g i s c h e o v e r h e i d hee f t he t b l i j k b a a r n i e t 
nodig geacht b e r o e p t e doen op h e t r e c h t van i n t e r v e n t i e da t 
het had onder h e t P r o t o c o l van 1973, aangezien he t hu lp - en 
bergwerk onder e e n c o n t r a c t u e l e aangegane v e r b i n t e n i s door 
twee privé-f irma ' s ( e e n B e l g i s c h e firma en de Nederlandse 
firma Smit Tak) g e b e u r d e . 

Na d i t ongeval werd v e e l k r i t i e k g e u i t op de wijze van o p t r e 
den door Be lg i ë . T e r v e r d e d i g i n g werd h ie rvoor door België 
aangehaald: "De k u s t s t a a t h e e f t weinig invloed op de b e s l i s -
singname wanneer d e g e b e u r t e n i s s e n z ich voordoen in de i n t e r 
nat ionale wateren en wanneer h e t land waarvan he t sch ip de 
vlag voert , h e t P ' r o t o c o l van Londen van 1973 be t re f fende de 
maatregelen in v o l l e z e e i n geva l van v e r o n t r e i n i g i n g door 
s toffen, andere da.n o l i e n i e t h e e f t g e t e k e n d . ( . . . ) Het s l e c h t e 
weer s te lde z i c h p l o t s e l i n g i n b i j he t begin van de werkzaam
heden. Men moest v a n d e k o r t e p e r i o d e s gebruik maken om op he t 
wrak te werken. I n d e z e omstandigheden moeten de o p e r a t i o n e l e 
besl iss ingen o n m i d d e l l i j k kunnen genomen worden, z e l f s ind ien 
ze f inanciële v e r w i k k e l i n g e n hebben. Hier zou ook he t r e c h t op 
tussenkomst van d e k u s t s t a a t , voorz ien door he t Pro toco l van 
1973, van groo t n u t g e w e e s t z i jn"^^^ . Het i s wel zo da t i n -

^^' VAN DER MENSBRUGGHE, Y. , l . C . . 860. 
Contra: Het i n t e r v e n t i e r e g i m e z o a l s voorzien door he t I n t e r 
ventieverdrag moet s t r i c t g e ï n t e r p r e t e e r d worden. Het i n c i d e n t 
met de Mont Louis b e a n t w o o r d d e n i e t aan één van de hypothesen, 
ten minste vanaf h e t moment d a t de vaten met s c h a d e l i j k e 
vloeis toffen u i t h e t s c h i p waren gehaa ld . De i n t e r v e n t i e van 
België nadien, me t d e b e d o e l i n g he t sch ip t e bergen, v l o e i t 
voort u i t he t a b a n d o n n e m e n t van de e igenaar van het s c h i p . 
Indien deze e i g e n a a r z i c h zou v e r z e t hebben tegen een optreden 
van België dan b a d B e l g i ë z i c h in p r i n c i p e van e lke a c t i e 
moeten onthouden (STARKLE, G. , 'Les épaves de nav i r e s en haute 
mer e t Ie d r o i t i n t e r n a t i o n a l . Le cas du "Mont L o u i s " . ' , 
R.B.D.I. . 1985, 5 2 3 ) . 
Ook nog: Indien d e e n i g e geva ren voor België afkomstig waren 
van de g e v a a r l i j k e g o e d e r e n aan boord van he t s ch ip , dan zou 
België n ie t g e r e c h t i g d gewees t z i j n om haar i n t e r v e n t i e r e c h t 
u i t t e oefenen (GASKELL, N . J . J . , I . e . , 143. 

^̂ ^ Vr. en Antw. Kamer, 1984-1985, 19 f eb rua r i 1985 (14) , 
1570 (Vr. n r . 96 GABRIELS). 
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dien de kuststaat bepaalde maatregelen wil nemen in het kader 

van het Interventieverdrag en -protocol, er overleg met de 

andere betrokken staten moet gepleegd worden. Deze vereiste 

vervalt echter indien het om een geval van hoogdringendheid 

gaat. In het protocol staat echter nergens de vereiste dat het 

land waarvan het schip de vlag voert, ook lid moet zijn bij 

het protocol. Het is enkel noodzakelijk dat de kuststaat 

verdragspartij is. Op het moment van het ongeval met de Mont 

Louis (1984), was België reeds partij. Dit feit gaf België het 

recht om op te treden. 

3.2.6. Verdragen die de gevolgen van verontreiniging door 
schepen regelen. 

3.2.6.1. Het Aansprakelijksheidverdrag. 

Na de ramp met de Torrey Canyon in 1967, bleek dat de toen 

bestaande aansprakelijkheidsstelsels onvoldoende aan de belan

gen van slachtoffers van olieverontreiniging tegemoet kwamen. 

In 1969 werd onder auspiciën van IMO het Internationaal Ver

drag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door 

olieverontreiniging gesloten^ ̂ .̂ Het toepassingsgebied van 

het verdrag is beperkt tot schade door verontreiniging in het 

gebied van een verdragsstaat, de territoriale zee inbegrepen 

en op preventieve maatregelen genomen ter voorkoming of beper

king van de schade (artikel II). Waar vroeger de schuldaan

sprakelijkheid werd gehanteerd, poneert dit verdrag de objec

tieve aansprakelijkheid van de scheepseigenaar (artikel III, 

1), alhoewel er een aantal ontheffingsgronden zijn (artikel 

III, 2) en de aansprakelijkheid beperkt wordt (artikel V) . 

Indien een vordering tegen de scheepseigenaar wordt ingesteld, 

moet hij in het land, waar de vordering wordt gesteld een 

fonds vormen tot beloop van het bedrag van zijn aansprakelijk-

heidslimiet. De eigenaar van een in een verdragssluitende 

' ' Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aanspra
kelijkheid voor schade door olieverontreiniging, Brussel, 29 
november 1969. Tekst in: 9 I.L.M. 45 (1970). 
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staat te boek gesteld schip, dat meer dan 2.000 ton olie in 

bulk als lading vervoert, is verplicht een verzekering of 

financiële zekerheid te nemen, tot dekking van zijn aansprake

lijkheid. Het certificaat, waaruit de verzekering of de garan

tie blijkt, moet worden afgeleverd door de staat waar het 

schip te boek gesteld is en moet zich aan boord van het schip 

bevinden (artikel VII). 

Het Aansprakeli jkheidsverdrag is op 19 juni 1975 in werking 

getreden. In 1976 werd het verdrag geamendeerd door het Proto

col van 19 november 1976̂ *̂̂ , waardoor het bedrag van de aan

sprakeli jkheidslimiet van franc poincaré werd omgezet in 

Speciale Trekkingsrechten. 

Als gevolg van de ramp met de Amoco Cadiz in 1978 werd het 

verdrag opnieuw geamendeerd in 1984'^ . Door dit amendement 

worden de aansprakelijkheidslimieten verhoogd. Het toepas

singsgebied van het verdrag wordt uitgebreid tot de exclusieve 

economische zone (EEZ) of tot 200 mijl vanaf de basislijn 

indien de lidstaat geen EEZ heeft. Het toepassingsgebied wordt 

voorts uitgebreid naar tankers in ballast en het verdrag is 

ook van toepassing in geval van preventieve maatregelen. De 

mogelijkheid om de aansprakelijkheid te beperken wordt vermin

derd. Het amendement van 1984 is nog niet in werking getreden. 

In België werd het Aansprakelijkheidsverdrag ondertekend, 

geratificeerd en goedgekeurd door de Wet van 20 juli 1976 

houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal 

Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade 

" Door dit protocol wordt de franc poincaré, zoals 
gebruikt in het verdrag, vervangen door Speciale Trekkings
rechten. Tekst in: 16 I.L.M. 617 (1977). 

^̂ ' Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag 
inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door 
verontreiniging door olie, Londen, 25 mei 1984. Tekst in: 
International Environmental Law - Multilateral Agreements. 
Binder 3, 1986, 969: 88/A/I. 
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door verontreiniging door olie . Het Protocol van 1976 

werd goedgekeurd door de Wet van 11 april 1989^^^, waardoor 

tevens de Wet van 1976 werd aangepast. Het Protocol van 1984 

werd nog niet bekrachtigd of goedgekeurd. 

In België is alleen de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot vergoeding 

van de door verontreiniging veroorzaakte schade (artikel 2). 

Alle in België te boek gestelde of geregistreerde schepen of 

schepen die een Belgische haven of de Belgische territoriale 

wateren aandoen of verlaten moeten een aansprakelijkheidsver

zekering of een andere financiële zekerheid hebben. Als bewijs 

daarvan moeten zij een certificaat aan boord van het schip 

hebben. Voor schepen waarvan de vlagstaat geen partij is bij 

het verdrag, maar wel bij het Verdrag van Brussel van 1957 

betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van de 

eigenaars van zeeschepen, is de financiële zekerheid voldoende 

als zij de aansprakelijkheid dekt tot de bedragen bepaald in 

dat verdrag (artikel 4). De personen belast met de opsporing 

en vaststelling van de inbreuken op de wet zijn de waterschou

ten en de agenten van de zeevaartpolitie, de havenkapiteins, 

de ambtenaren van het Bestuur der douane en accijnzen en de 

Belgische consulaire ambtenaren wat de in België te boek ge

stelde en geregistreerde schepen betreft. 

Het is de waterschout die in de Belgische havens de schepen 

controleert op de aanwezigheid van de CLC-certificaten (Civil 

Liability Convention-certificaten). In de volgende tabel 

worden de resultaten van die controle gegeven van de jaren 

1980 tot en met 1990, voor de havens van Antwerpen en Gent. 

122 B.S.. 13 april 1977 

2̂3 B.S.. 6 oktober 1989 
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Antwerpen 

Jaartal 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

aantal correcte 

certificaten 

329 

219 

253 

352 

453 

674 

730 

657 

510 

417 

474 

aantal overtre

dingen 

1 

-

-

1 

-

-

2 

-

1 

-

-

totaal 

330 1 

219 

253 1 

353 

453 

674 

732 

657 

511 

417 1 

474 

Bron: MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN 

EN VAN DE BINNENVAART, O.C. , Uittreksels uit de jaarverslagen 

1980 t.e.m. 1990. 
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Gent 

Jaartal 

1980 

1 1981 

1 1982 

1 1983 

1984 

1 1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

aantal correcte 

certificaten 

71 

70 

99 

147 

286 

114 

164 

198 

143 

184 

163 

aantal overtredin

gen 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

totaal 

71 1 

70 

99 

147 II 

286 

114 1 

164 

198 

143 

184 1 

163 

Bron: MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN 

EN VAN DE BINNENVAART, O.C.. Uittreksels uit de jaarverslagen 

1980 t.e.m. 1990. 

3.2.6.2. Het Fondsverdraq. 

Het Internationaal Verdrag tot oprichting van een Internatio

naal Fonds voor vergoeding van schade door olieverontreiniging 

werd gesloten te Brussel op 18 december 1971 ̂ 2^. Het Aan-

sprakelijkheidsverdrag van 1969 bleek niet volledig tegemoet 

te komen aan de slachtoffers van olieverontreiniging en legde 

een zware financiële last in handen van de scheepseigenaar. 

Daarom werd binnen IMO besloten een fonds op te richten, met 

als bedoeling een vergoeding te verschaffen indien het Aan-

Tekst in: 11 I.L.M. 284 (1972). 



95 

sprakeli jkheidsverdrag niet voldoende bescherming biedt. Het 

verdrag moet worden gezien als een geheel uitmakend met het 

Aansprakelijkheidsverdrag. Door het verdrag werd een interna

tionaal fonds opgericht (lOPC-FUND). Door de manier van fir;an-

ciering van dit fonds komt een gedeelte van het schaderisico 

bij de ladingbelanghebbende te liggen. Het Fondsverdrag is in 

werking getreden op 16 oktober 1978. 

In 1976 werd het Fondsverdrag geamendeerd^ ̂ ^, waardoor het 

bedrag in franc poincaré werd omgezet in Speciale Trekkings

rechten. Het protocol is in werking getreden op 8 april 1981. 

In 1984 werd, net zoals aan het Aansprakeli jkheidsverdrag een 

belangrijke wijziging aan het Fondsverdrag doorgevoerd^ ̂ °. 

Door dit amendement worden de vergoedingslimieten verhoogd. 

Dit laatste amendement is nog niet in werking getreden. 

België heeft het Fondsverdrag ondertekend, maar heeft het niet 

geratificeerd of goedgekeurd. De amendementen van 1976 en 1984 

werden niet ondertekend, geratificeerd of goedgekeurd. De 

reden waarom dit nog steeds niet is gebeurd, is niet duide

lijk. De bevoegdheid voor de uitvoering van het Fondsverdrag 

ligt bij het Ministerie van Economische Zaken. Een gevolg van 

de niet-uitvoering van het Fondsverdrag is dat België niet kan 

deelnemen aan vergaderingen en dat ze dan ook geen enkele 

beslissingsbevoegdheid terzake heeft. 

Op de tweede Ministeriële Noordzeeconferentie werd in verband 

met de burgerlijke aansprakelijkheid voor olieverontreiniging 

^^^ Protocol bij het Internationaal Verdrag tot oprichting 
van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door 
verontreiniging door olie, Londen, 19 november 1976. Tekst in: 
16 I.L.M. 621 (1977). 

2̂5 Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag 
tot oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding 
van schade door verontreiniging door olie, Londen, 25 mei 
1984. Tekst in: International Environmental Law - Multilateral 
Agreements. Binder 3, 1986, 971: 94/A/I . 
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bepaald: de partijen komen overeen: 

- een snelle inwerkingtreding trachten te bereiken van de 

protocollen aangenomen in 1984 onder auspiciën van de IMO 

betreffende aansprakelijkheid en schadevergoeding bij schade 

door olievervuiling; 

- de inspanningen binnen de IMO voort te zetten om een rege

ling uit te werken die zou kunnen voorzien in een behoorlijke 

schadevergoeding bij schade veroorzaakt door vervuiling door 

schepen als gevolg van transport van schadelijke stoffen 

andere dan olie (Verklaring van Londen, XVI, 32-33). 

België voldoet echter niet aan deze afspraken. Er is niets dat 

er op wijst dat de protocollen van 1984 door België zullen 

aanvaard worden en er worden door België ook geen inspanningen 

binnen IMO geleverd om een regeling uit te werken voor een 

schadevergoeding bij schade als gevolg van transport van 

schadelijke stoffen, andere dan olie^^^. Ook in het Noord-

zeeactieplan is hierover niets voorzien. 

3.2.7. Conclusie ten aanzien van verdragen inzake verontreini

ging door scheepvaart. 

België heeft de meeste verdragen die de verontreiniging door 

scheepvaart regelen ondertekend. Dit is het geval met het 

OILPOL-Verdrag, de Overeenkomsten van Bonn van 1969 en 1983, 

het Interventieverdrag van 1969, het Aansprakelijkheidsverdrag 

van 1969 en het Fondsverdrag van 1971. 

België is tot een aantal verdragen pas achteraf toegetreden. 

Dit is het geval voor het MARPOL 73/78-Verdrag, de wijzigingen 

van het OILPOL-Verdrag van 1962 en 1969, het Protocol van 1973 

bij het Interventieverdrag en het Protocol van 1976 bij het 

Aansprakelijkheidsverdrag. 

Een aantal protocollen werd door België nog niet aanvaard. Dit 

MAES, F., SOMERS, E., O.C.. 71. 
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is het geval voor de laatste amendementen bij het OILPOL-

Verdrag (van 1971), de Protocollen van 1976 en 1984 bij het 

Fondsverdrag en het Protocol van 1984 bij het Aansprakelijk-

heidsverdrag. 

Op het vlak van de ondertekening of toetreding zijn er dus 

weinig problemen. Vrijwel alle verdragen met betrekking tot 

verontreiniging van de scheepvaart zijn ondertekend. De onder

tekening van een verdrag is echter niet voldoende om een land 

internationaal te binden. Een verdrag moet geratificeerd 

worden. Bovendien moet een verdrag worden goedgekeurd om 

effect te kunnen ressorteren binnen de Belgische rechtsorde. 

In een geval waar België wel het verdrag had ondertekend, 

bleef de ratificatie of goedkeuring achterwege. Dit is het 

geval met het Fondsverdrag. Alhoewel dit door België werd 

ondertekend, werd het niet geratificeerd of goedgekeurd. Dit 

zou nochtans het logische gevolg vormen op de ondertekening. 

De ondertekening, goedkeuring en ratificatie vormen op zich 

geen garantie voor de verwezenlijking van de verdragen. In de 

meeste gevallen moet het verdrag worden uitgevoerd. Het is 

vooral op dat vlak dat er in België een aantal problemen en 

tekortkomingen zijn. 

Het grootste probleem is het feit dat er nog steeds geen 

uitvoeringswet is op het MARPOL-Verdrag en dat de bestaande 

Wet van 1962 ter uitvoering van het OILPOL-Verdrag, verouderd 

is en niet aangepast. De ambtenaren die de controles op de 

uitvoering van de wet moeten uitvoeren en de inbreuken moeten 

vaststellen en vervolgen, hebben dus geen afdoende wet om zich 

op te baseren. 

De controles die door de waterschouts- en zeevaartinspectie

diensten worden uitgevoerd, worden regelmatig uitgeoefend. Er 

is echter een tekort aan personeel en zeker aan gekwalificeerd 

personeel voor de toepassing van moeilijke, technische rege

lingen zoals Bijlage II van het MARPOL-Verdrag. Ondanks de 



98 

regelmatige controles haalt België niet de 25% zoals is voor

geschreven door de Memorandum of Understanding on Port State 

Control. 

Voor wat de havenontvangstinstallaties aangaat, is België in 

ieder geval te laat om aan zijn internationale verplichtingen 

tegemoet te komen. Uit het MARPOL-Verdrag volgt de verplich

ting om tegen 6 juni 1985 ontvangstinstallaties te voorzien, 

voor wat de toepassing aangaat van Bijlage I. De installaties 

die er op dit ogenblik zijn, zijn in handen van privé-initia-

tief. Van overheidswege is er nog geen initiatief en er wordt 

geen controle op uitgevoerd. Er zijn nog geen concrete plannen 

om daar verandering in te brengen. 

De samenwerking in het kader van de Bonn-Overeenkomst verloopt 

goed. België heeft, zij het met enige vertraging en na enige 

aarzeling, eigen luchttoezicht georganiseerd. Dit moet voorna

melijk een afschrikkend effect teweegbrengen. Video-opnames 

van olielozingen zijn als bewijsmateriaal voor een rechtbank 

niet voldoende. 

Actieplannen voor de bescherming van de Noordzee in geval van 

een ramp bestaan, maar zijn vrij complex. Voornamelijk de 

bevoegdheidslacune op volle zee is een probleem. Niettemin 

blijken de actieplannen toch effectief te kunnen zijn, zoals 

gebleken is bij het ongeval met de Herald of Free Enterprise. 

De controles op de CLC-certificaten gebeuren regelmatig en er 

stellen zich geen problemen. Het feit dat België het Fondsver

drag niet heeft geratificeerd, heeft als gevolg dat België dan 

ook geen invloed heeft op eventuele nieuwe ontwikkelingen 

terzake. 

De bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de verontreiniging 

door scheepvaart is vrij versnipperd. Op ministerieel niveau 

liggen de bevoegdheden verspreid over verschillende ministe

ries. Het Ministerie van Verkeerswezen staat in voor de regu-
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lering van de operationele lozingen. Dit ministerie is belast 

met het maken van een ontwerp van een uitvoeringswet op het 

Marpol-Verdrag en is bevoegd voor de uitvoering van de OILPOL-

en de MARPOL-Verdragen. Het ministerie is ook belast met de 

controle op de waterschoutsdiensten en met het opstellen van 

een model van oliejournaal. Het ministerie is tevens contact

persoon binnen de IMO. Het licht IMO in over de stand van 

zaken in België (aanwezigheid van havenontvangstinstallaties, 

vaststellingen van inbreuken, enz.). 

Het Staatssecretariaat voor Leefmilieu is bevoegd voor de 

regulering van de accidentele verontreiniging. Het Staatsecre-

tariaat is ondermeer belast met de uitvoering van de Bonn-

Overeenkomst. Het staat in voor de organisatie van toezicht 

vanuit de lucht. Het Beheerseenheid Mathematisch Model Noord

zee en Schelde-Estuarium staat in voor de wetenschappelijke 

opvolging van een ongeval op zee. 

De Zeemacht en de Luchtmacht (Ministerie van Defensie) ver

lenen logistieke steun bij de uitvoering van de OILPOL- en 

MARPOL-Verdragen. De Luchtmacht stelt een vliegtuig ter be

schikking in het kader van de Bonn-Overeenkomst. Zij treedt 

ook op met helicopters of vliegtuigen in geval van een ramp op 

zee. De Zeemacht voert controles uit in het kader van MARPOL, 

maar heeft terzake geen politionele bevoegdheden. De Zeemacht 

is tevens het nationaal contactpunt in het kader van de Bonn-

Overeenkomst. Zij speelt tenslotte een belangrijke rol bij de 

rampenbestrijding op zee. 

Andere ministeries die een bevoegdheid hebben inzake veront

reiniging door scheepvaart, zijn het Ministerie van Binnen

landse Zaken (de Civiele Bescherming) in geval van een ramp op 

zee, het Ministerie van Economische Zaken voor de opvolging 

van het Fondsverdrag. 

Tenslotte is ook het Vlaams gewest (OVAM) bevoegd voor de 

verwerking van het afval, afkomstig uit de Belgische havens. 
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3.3. Verontreiniging door dumping. 

3.3.1. Inleiding. 

In verontreiniging door dumping kunnen verschillende vormen 

begrepen worden: dumpen van industrieel afval, afvalverbran-

ding op zee, dumpen van baggerspecie, dumpen van rioolslib en 

dumpen van kernafval. Deze laatste vormt een speciale catego

rie, gezien het bijzondere gevaar ervan. Ze zal daarom apart 

behandeld worden. 

Voor de Noordzee is vooral het Verdrag van Oslo van belang, 

omdat dit een regionaal verdrag is, specifiek voor de Noord

zee. Het Verdrag van Londen is een mondiaal verdrag en wordt 

slechts kort besproken. 

3.3.2. Het Verdrag van Oslo. 

3.3.2.1. Het Verdrag van Oslo van 1972. 

In de jaren '60 was dumping een vaak voorkomende praktijk om 

industrieel afval, afkomstig van de chemische industrie, te 

verwijderen. Een directe aanleiding tot het onstaan van het 

Verdrag van Oslo, was het Stella Maris-incident in 1971. Dit 

schip was op weg om industrieel afval te dumpen in zee, maar 

stuitte op verzet van verschillende overheden. Door Noorwegen 

werd een diplomatieke conferentie bijeengeroepen van 19 tot 22 

oktober 1971. Dit leidde tot het sluiten van het Verdrag ter 

voorkoming van de verontreiniging van de zee tengevolge van 

het storten van schepen en luchtvaartuigen op 15 februari 

1972^28 (voortaan afgekort als Verdrag van Oslo). 

Het Verdrag van Oslo is een regionaal verdrag. Het is beperkt 

tot een aantal staten, gelegen in een bepaalde regio. Enkel 

die staten kunnen het verdrag ondertekenen of toetreden tot 

Tekst in: 11 I.L.M. 262 (1972). 



101 

het verdrag. Het verdrag werd ondertekend door België, Dene

marken, de Duitse Bondsrepubliek, Finland, Frankrijk, Ierland, 

IJsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, het Verenigd 

Koninkrijk en Zweden. Het Verdrag van Oslo is territoriaal 

beperkt tot de Noordzee, een gedeelte van de Arctische Zee en 

de Noordoostelijke Atlantische Oceaan. De Baltische Zee en de 

Middelandse Zee werden specifiek van het toepassingsgebied 

uitgesloten (artikel 2)'^^^. 

Het verdrag is van toepassing op de volle zee en in de terri

toriale wateren. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot het 

traditioneel internationaal zeerecht, dat de vrijheid van de 

volle zee poneert en waar de staten soevereiniteit bezitten 

over hun territoriale zee, de lidstaten die vrijheden conven

tioneel beperken. Het recht om dumping in de territoriale zee 

van de lidstaten toe te laten, is onderworpen aan de bepalin

gen van het verdrag. De vrijheid om te dumpen in volle zee 

wordt eveneens onderworpen aan de bepalingen van het verdrag. 

De uitbreiding van het toepassingsgebied van het verdrag tot 

de interne wateren, wordt verder besproken. 

Volgens het verdrag is storten elke opzettelijke wegwerking 

van stoffen en materialen in de zee bij wege van of vanaf 

schepen of luchtvaartuigen, behalve indien die lozing voorkomt 

'•̂^ Artikel 2 van het verdrag van 1972 luidt: Het gebied 
waarin dit verdrag toepasselijk is omvat die gedeelten van de 
volle zee alsook van de territoriale zee welke als volgt zijn 
begrensd: 
a) wat de Atlantische Oceaan en de Noordelijke Ijszee en hun 
aangrenzende zeeën betreft, benoorden de 36e graad Noorder
breedte en tussen de 42e graad Westerlengte en de 51e graad 
Oosterlengte, doch met uitsluiting van: 

(1) de Baltische Zee en de Belten, begrensd ten zuiden en 
ten oosten door de lijnen getrokken van de Hasenore Hoofd tot 
de punt van Gniben, van Korshage tot Spodsbierg en van Gil-
bierg Hoofd tot de Kullen, en 

(2) de Middelandse Zee en haar aangrenzende zeeën tot aan 
het kruispunt gevormd door de parallel van de 36e graad Noor
derbreedte en de meridiaan van 5°36' Westerlengte. 
b) wat de Atlantische Oceaan betreft, benoorden de 59e graad 
Noorderbreedte en tussen de 44e en de 42e graad Westerlengte. 
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of voorvloeit uit de normale exploitatie van de schepen of 

luchtvaartuigen of bij het storten van stoffen en materialen 

met een ander doel dan het louter wegwerken ervan in zover dit 

niet in strijd is met het voorwerp van het verdrag (artikel 

19) . 

Hoewel het verdrag beperkt is tot een bepaald gebied, wordt 

toch een verwijzing naar andere gebieden gemaakt in artikel 3: 

de partijen komen overeen de door hen aangenomen maatregelen 

zodanig in toepassing te brengen dat voorkomen wordt dat 

schadelijke stoffen worden afgevoerd om in zeeën te worden 

gestort, die buiten het toepassingsgebied van het verdrag 

vallen. 

Het verdrag van Oslo werkt met zogenaamde lijsten: het storten 

van stoffen die voorkomen op de lijst van Bijlage I bij het 

verdrag is verboden (artikel 5). Stoffen van de lijst van 

Bijlage II mogen slechts worden gestort na een bijzondere 

vergunning door de bevoegde nationale overheid (artikel 6). 

Tenslotte mag geen stof of materiaal worden gestort zonder de 

machtiging van de bevoegde overheid (artikel 7). 

De overheid moet vooraleer een vergunning of machtiging te 

verlenen eerst de samenstelling van het afval nagaan. Elke 

verdragspartij moet ook de aard en hoeveelheid van het afval, 

waarvoor een vergunning of machtiging werd verleend, opteke

nen, evenals de data, de plaatsen en de wijze van storten 

(artikel 10 en 11 ). 

De controle op het naleven van de verdragsverplichtingen 

berust bij de vlagstaat, bij de havenstaat en de kuststaat 

(artikel 15). 

In het Verdrag van Oslo werd tevens een Commissie opgericht 

(artikel 16). De Oslo Commissie of kortweg OSCOM, bestaat uit 

afgevaardigden van elk van de lidstaten. Het Secretariaat van 

OSCOM heeft haar zetel in Londen. 
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OSCOM heeft als taak om een algemeen toezicht uit te oefenen 

op de uitvoering van het verdrag. Zij moet tevens de gegevens 

over de toegekende vergunningen en machtigingen en over het 

storten dat heeft plaatsgevonden zoals voorgeschreven in het 

verdrag, in ontvangst nemen en beoordelen. Zij moet de staat 

van de zeeën waarop het verdrag van toepassing is, nagaan, 

alsook de efficiëntie van de controlemaatregelen en de nood

zaak voor bijkomende of afwijkende maatregelen. Zij kan de 

inhoud van de Bijlagen bij het verdrag bijwerken en amendemen

ten aanbevelen. De Commissie kan tenslotte elke taak vervullen 

die binnen het kader van het verdrag nodig is (artikel 17). 

De Commissie bepaalt zelf haar procedureregelen. De aanbeve

lingen tot wijziging van de bijlagen bij het verdrag, zoals 

die kunnen genomen worden volgens artikel 17, moeten met 

eenparigheid van stemmen worden aangenomen. De wijzigingen 

treden in werking mits eenparige goedkeuring door de regerin

gen van de verschillende lidstaten (artikel 18). 

Op de eerste bijeenkomst van de Oslo Commissie (Oslo, 1974) 

werd de "Standing Advisory Committee on Scientific Advice" 

(SACSA) opgericht. SACSA heeft als taak om advies te geven in 

technische en wetenschappelijke vragen van OSCOM. Voor specia

le vragen kunnen ze advies vragen aan de bevoegde internatio

nale organisaties, zoals ICES (International Council on the 

Exploration of the Seas) als het over levende organismen gaat, 

en WHO (World Health Organisation) als het over volksgezond

heid gaat. 

OSCOM heeft verschillende aanbevelingen ("recommendations"), 

beslissingen ("decisions") en richtlijnen ("guidelines") 

genomen. Over het juridisch bindend karakter van de beslissin

gen heeft OSCOM geen uitspraak gedaan, dit in tegenstelling 

tot PARCOM, die haar beslissingen een bindend karakter heeft 

toegekend. 

Er zijn voor wat dumping aangaat een vijftiental aanbevelingen 
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en beslissingen genomen door OSCOM^^". Dit zijn vooral tech

nische richtlijnen over het dumpen van bepaalde stoffen, over 

methodes van monitoring, over procedures van voorafgaand 

overleg. 

Er werden ondermeer richtlijnen verstrekt over het dumpen van 

baggerspecie. Een eerste reeks richtlijnen hierover werd 

genomen in 1986^^^. In 1991 werden een tweede reeks richt

lijnen genomen^ . Deze laatste vervangen de richtlijnen van 

1986. In een OSCOM-aanbeveling worden de staten aanbevolen 

deze nieuwe richtlijnen toe te passen^^^. 

In 1988 werd op haar veertiende vergadering te Lissabon be

slist dat de kuststaten van de Noordzee de principes inzake 

reductie en stopzetten van dumpen van verontreinigd materiaal, 

zoals werd overeengekomen in de Noordzeeverklaring, zullen 

toepassen. In 1989 werd in Dublin beslist om het dumpen van 

industrieel afval te verminderen en stop te zetten (OSCOM 

Decision 89/1 of 14 June 1989 on the Reduction and Cessation 

of Dumping Industrial Wastes at Sea). Eveneens op haar vijf

tiende vergadering te Dublin in 1989 werd aan Noorwegen ge

vraagd om een diplomatieke conferentie te organiseren, met de 

bedoeling het verdrag te wijzigen door de interne wateren op 

te nemen in het toepassingsgebied van het verdrag (zie punt 

3.2.2) . 

Een mogelijk probleem dat in de toekomst aan de orde kan komen 

•̂̂ " Voor een overzicht van de beslissingen en aanbevelin
gen inzake dumping, zie: Oslo Commission Procedures and Deci
sions Manual. C1/89-E. 

^̂ ^ Oslo Commission Guidelines for the Disposal of Dredged 
Material. Twelfth Meeting (Madrid, 1986) (OSCOM 12/13/1, §7.15 
and Annex 7). 

^^^ Oslo Commission Guidelines for the Management of Drea
ded Material. Seventeenth Meeting (The Hague, 10-12 June 
1991 ) . 

""̂^ OSCOM Recommendation 91/1 of 12 June 1991 on the Mana
gement of Dregded Material. 
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binnen OSCOM is het dumpen van boorplatforms in zee, nadat ze 

buiten gebruik zijn gesteld. Deze problematiek komt hier niet 

aan bod aangezien België niet aan off-shore exploitatie doet. 

Tijdens de tweede Internationale Noordzeeconferentie werd 

inzake storting beslist het principe te aanvaarden dat het 

belangrijk is storting van verontreinigd materiaal in de 

Noordzee stop te zetten op een zo spoedig mogelijk tijdstip. 

Er werd tevens besloten dat vanaf 1 januari 1989 geen materi

aal mag worden gestort, tenzij er geen geschikte alternatieven 

op het land zijn en er kan aangetoond worden bij de bevoegde 

internationale organisaties dat de materialen geen schade 

veroorzaken aan het mariene milieu. Met dat doel moesten een 

aantal tussentijdse maatregelen genomen worden, waaronder het 

stopzetten van het storten van industrieel afval vóór 31 

december 1989, de verbetering van de kwaliteit van baggerspe

cie. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de Richtlijnen 

inzake baggerspecie die door OSCOM werden vastgesteld strikt 

gehanteerd worden. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 

afval dat niet langer gestort wordt, niet via pijpleidingen in 

zee wordt geloosd en er moet een toename van verontreiniging 

van zeeën buiten de Noordzee en andere delen van het milieu 

worden vermeden. De lidstaten moeten de initiatieven, genomen 

binnen OSCOM om het toepassingsgebied van het verdrag uit te 

breiden tot de binnenwateren, steunen en bespoedigen om voor 1 

januari 1988 een principe-akkoord te bereiken (Verklaring van 

Londen, 21-22). 

Tijdens de derde Noordzeeconferentie werden deze maatregelen 

verder uitgewerkt. Er werden maatregelen vooropgezet in ver

band met zuiveringsslib, industrieel afval en baggerspecie. 

Over industrieel afval werd verklaard dat de staten met genoe

gen kennis nemen van het feit dat bijna alle Noordzeelanden 

gestopt zijn met het dumpen van industrieel afval in zee 

(Verklaring Den Haag, 17). Over baggerspecie werd bepaald 

verdere actie te ondernemen om de kwaliteit van de baggerspe

cie die in de Noordzee wordt gestort te verbeteren door de 
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toevoer van vervuilende stoffen naar rivieren en estuaria te 

verminderen. De lidstaten moeten OSCOM verzoeken de richtlij

nen inzake baggerspecie te herwerken en deze herziene richt

lijnen toe te passen op alle stortingen van baggerspecie in 

estuariene en zoute wateren die uitmonden in de Noordzee en 

informatie over dergelijke stortingen vanaf 1988 te verschaf

fen. Tenslotte moeten de lidstaten OSCOM verzoeken om onder

zoek te doen naar verdergaande maatregelen voor controle op de 

toevoer van vervuilende stoffen ten gevolge van de storting 

van door menselijk toedoen vervuilde baggerspecie en te over

wegen om een procedure op te stellen om de milieueffecten te 

evalueren (Verklaring van Den Haag, 19-22). 

3.3.2.2. Het Protocol van 1983 inzake afvalverbranding op zee. 

Het verbranden van afval op zee begon pas in 1969. Het was 

vooral na het onstaan van de dumpingverdragen van Oslo en 

Londen dat deze activiteit veel uitbreiding kende. Veel van de 

produkten die werden verbrand op zee stonden immers op de 

"zwarte lijst" van de dumpingverdragen. In internationale con

text werd afvalverbranding op zee gezien als een vorm van 

dumping. De regulering ervan werd aldus ondergebracht in de 

verdragen inzake dumping. 

In het Verdrag van Oslo van 1972 was afvalverbranding op zee 

niet begrepen onder het toepassingsgebied. Er waren geen 

juridische en technische regels om afvalverbranding te regle

menteren. Nochtans werd jaarlijks door de verdragsstaten aan 

OSCOM gerapporteerd over de aard en de hoeveelheden van de 

verbrande stoffen. Reeds in 1975 werd afvalverbranding op zee 

besproken in OSCOM, Na een aantal voorlopige richtlijnen 

(ondermeer een Code of Practice voor het verbranden van stof

fen op zee, een voorlopige Procedure voor voorafgaand overleg, 

het aanduiden van een gemeenschappelijke verbrandingslocatie), 

werd uiteindelijk een ontwerp voor uitbreiding van het Verdrag 

van Oslo ontwikkeld. Dit leidde tot het Protocol tot wijziging 
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van het Verdrag van Oslo van 2 maart 1983^^*. 

Het Protocol tot wijziging van het Verdrag van Oslo bevat een 

tiental artikels en voegt een vierde bijlage aan het verdrag 

toe. Door het Protocol wordt ondermeer een wijziging van 

artikel 19 doorgevoerd, waardoor aan de definitie van dumping 

expliciet afvalverbranding wordt toegevoegd (artikel 1, 1.). 

Verbranding betekent ieder opzettelijk verbranden van stoffen 

en materialen op zee ten einde deze door middel van hitte te 

vernietigen (artikel 1, 2.). Door artikel 2 van het Protocol 

wordt een paragraaf aan artikel 8 van het verdrag toegevoegd, 

waardoor de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 niet worden 

toegepast voor het storten van stoffen en materialen door 

middel van afvalverbranding op zee. Het verbranden op zee van 

materialen andere dan die vermeld in Regel 2, paragraaf 4 van 

Bijlage IV, is verboden. Er mogen geen stoffen op zee worden 

verbrand zonder dat er een bijzondere vergunning werd toege

kend door de bevoegde overheden. Bij het uitreiken van deze 

vergunning moeten de bepalingen van de Bijlagen III en IV 

worden toegepast. 

Bijlage IV die bij het Verdrag wordt toegevoegd, bevat de 

regels inzake verbranding op zee. Afvalverbranding op zee moet 

worden gezien als een voorlopige oplossing om afvalstoffen te 

vernietigen. Het mag bovendien enkel worden gebruikt als er 

geen goede alternatieve methodes voorhanden zijn. De ontwikke

ling van alternatieve methodes op het land moet trouwens 

verder ontwikkeld worden en vóór 1 januari 1990 moet OSCOM een 

datum vaststellen voor de beëindiging van afvalverbranding. 

Regel 2 somt de stoffen op die, mits een bijzondere vergunning 

mogen worden verbrand. De overige regels bevatten ondermeer de 

voorwaarden voor het verlenen van een vergunning, technische 

•̂̂* Protocol tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming 
van de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten 
vanaf schepen en luchtvaartuigen, Oslo, 2 maart 1983. Tekst 
in: International Environmental Law - Multilateral Agreements. 
Binder 3, 1986, 972: 12/A/I. 
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regels voor de verbrandingsinstallatie, controles die moeten 

worden uitgevoerd. 

Doordat afvalverbranding op zee werd gezien als een interim

oplossing, moest binnen OSCOM een datum worden bepaald voor de 

stopzetting ervan. Tijdens de tweede Internationale Conferen

tie over de bescherming van de Noordzee werd de datum voor de 

beëindiging van afvalverbranding op de Noordzee vastgelegd op 

31 december 1994. In de Ministeriële Verklaring werd over

eengekomen om dringend een overeenkomst te bereiken over die 

datum, binnen het Verdrag van Oslo, vóór 1 januari 1990 (Ver

klaring van Londen, 24 (c)). 

Deze beslissing werd genomen door OSCOM op haar veertiende 

bijeenkomst te Lissabon (22-24 juni 1988)^^^. De beslissin

gen van de tweede Noordzeeconferentie werden daar overgenomen. 

Behalve de datum van beëindiging van 31 december 1994, werd 

nog overeengekomen om stappen te ondernemen om verbranding op 

zee te beperken met niet minder dan 65% voor 1 januari 1991. 

Er werd overeengekomen om het afval bestemd voor de verbran

ding op zee niet te exporteren naar zeeën buiten de Noordzee 

of de verwerking van deze stoffen op een andere, voor het 

milieu schadelijke manier, toe te laten. Tenslotte werd over

eengekomen dat het wenselijk is dat het afval, bestemd voor de 

verbranding, geladen wordt in een haven van het land waar het 

afkomstig van is en onder volledige controle van dat land, in 

plaats van dat het geëxporteerd wordt naar een ander land 

(Verklaring van Londen, 24 (b)-(e) en OSCOM Decision 88/1 of 

24 June 1988 on the Termination of Incineration at Sea). 

Op de tweede Noordzeeconferentie werd tevens overeengekomen om 

de status van afvalverbranding op zee te bevestigen als een 

interim-oplossing en door te gaan met het krachtig bevorderen 

van alternatieve oplossingen voor behandeling, storting of 

verwijdering op het land en daarom het feit verwelkomen dat 

'•^^ OSCOM Decision 88/1 of 24 June 1988 on the Termination 
of Incineration at Sea. 
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verscheidene regeringen de a f g i f t e van nieuwe vergunningen 
voor verbranding op de Noordzee hebben s t o p g e z e t en d a t deze 
regeringen in principe tegen de a f g i f t e van nieuwe vergunnin
gen voor verbranding op de Noordzee z i j n ( V e r k l a r i n g van 
Londen, 24, (a ) ) . 

Op de derde In te rna t iona le Confe ren t i e over de bescherming van 
de Noordzee (Den Haag, 7-8 maart 1990) werd nog een s t a p 
verder gezet en b e s l i s t om deze o p e r a t i e s g e l e i d e l i j k s t o p t e 
ze t ten tegen 31 december 1991. Er moest ove r d i e datum d r i n 
gend een overeenkomst worden b e r e i k t b innen de Oslo-Commissie 
vóór 31 december 1990. Deze b e s l i s s i n g werd genomen door OSCOM 
op haar zestiende bijeenkomst in Reykjavik i n 1990 (OSCOM 
Decision 90/2 on the Termination of I n c i n e r a t i o n a t Sea) . 

3 . 3 . 2 . 3 . Het Protocol van 1989 t o t w i j z i g i n g van h e t Verdrag 
van Oslo. 

Het Protocol to t amendering van h e t Verdrag van Oslo t o t u i t 
breiding van het toepass ingsgebied van h e t v e r d r a g t o t de 
in te rne wateren werd ges lo ten op 5 december 1989. Het s t a a t 
sinds die datum open voor o n d e r t e k e n i n g . Het i s nog n i e t i n 
werking getreden. Het za l in werking t r e d e n wanneer h e t g e r a 
t i f i c e e r d i s door a l l e p a r t i j e n b i j h e t v e r d r a g . 

Aan a r t i k e l 19 van het verdrag ( d e f i n i t i e s ) wordt een v i e r d e 
paragraaf toegevoegd met de d e f i n i t i e van ' m a r i t i e m e z o n e ' . 
Onder maritieme zone wordt, naa s t de v o l l e zee en de t e r r i t o 
r i a l e wateren, nu ook begrepen de i n t e r n e wa te ren d i e door de 
verdragspart i jen daar toe worden aangewezen voor h e t oogmerk 
van het verdrag. Door d i t p r o t o c o l worden a r t i k e l 2 (het 
t e r r i t o r i a a l toepassingsgebied van h e t v e r d r a g ) , a r t i k e l 15 
(1)(c) (verplichting van de k u s t s t a a t t o t na lev ing van de 
verdragsverplichtingen) en a r t i k e l 15(2) ( m e l d i n g s p l i c h t van 
inbreuken op het verdrag) van he t v e r d r a g a a n g e p a s t . 

Deze amendering aan het verdrag houdt i n d a t h e t verdrag 
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slechts van toepassing zal zijn in die interne wateren die 

door de verdragspartij daartoe worden aangeduid. België heeft 

tot nu toe van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Dit 

heeft voor gevolg dat het verdrag binnen onze interne wateren 

niet kan toegepast worden en dat bijvoorbeeld geen stalen 

kunnen worden genomen in toepassing van het verdrag. Er be

staat wel een politieke overeenkomst om de kusthavens onder 

het toepassingsgebied van het verdrag te laten vallen. 

3.3.2.4. Bevoegdheidsverdeling in België ten aanzien van het 

Verdrag van Oslo. 

Het "georganiseerd" storten van Belgische afvalstoffen gaat 

terug tot 1960. Dit gebeurde middels een toelating door het 

Departement van Economische Zaken. Deze toelating bevatte niet 

veel meer dan de coördinaten van het stortingsgebied en de 

maximale hoeveelheid materiaal die per 24 uur in aanmerking 

kwam voor storting. Deze stortingen vonden plaats op het 

Nederlands continentaal plat, met toelating van de Nederlandse 

overheid. 

In het begin van de jaren '70 werd de problematiek niet langer 

behandeld door Economische Zaken, maar door het Ministerie van 

Verkeerswezen, aangezien dit departement in het kader van IMO 

met de aspecten van zeeverontreiniging te maken kreeg. Door 

dit departement werden de voorwaarden voor het storten op het 

Belgisch continentaal plat verstrengde voor elke stortingsope

ratie moest een rapport worden voorgelegd, dat ondermeer mel

ding maakte van het begin en het einde van de stortingen, het 

gevolgde traject en de gestorte hoeveelheden. 

In 1979 is er een administratieve bevoegdheidsoverdracht 

tussen de Departementen Verkeerswezen en Volksgezondheid wat 

stortingen in zee betreft^^^. 

'̂ ° D'HONDT, P., DELBEKE, F., 'Storten en verbranden van 
industrieel afval op zee' in Milieurecht. Recente ontwikkelin
gen. Deel II. LAVRYSEN, L., (éd.), Gent, E. Story-Scientia, 
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In de Wet van 19 mei 1983 werd de bevoegdheidsoverdracht 

inzake mariene verontreiniging van de Minister van Verkeerswe

zen naar de Minister van Leefmilieu geregeld. Het vroeger 

toewijzen van de bevoegdheid aan het Ministerie van Verkeers

wezen lag voor de hand aangezien de Minister van Verkeerswezen 

traditioneel bevoegd is voor alle vraagstukken die met het 

zeerecht verband houden. Het is evenwel duidelijk dat de 

functies van dit departement beperkt zijn tot de zee als weg 

en middel tot transport en dat deze activiteiten geen betrek

king hebben op de kwesties van de kwaliteit van het zeewater. 

Een juiste beoordeling van de ecologische gevolgen van een 

opheffing van het verbod kon beter gebeuren door andere dien

sten die beter geschikt zijn om de gevolgen van elke ingreep 

op het marien milieu te beoordelen^ •̂ .̂ 

Het is dus het Ministerie van Leefmilieu dat zich bezig houdt 

met de uitvoering van het Verdrag van Oslo. Het Ministerie van 

Leefmilieu, en meer bepaald het Beheerseenheid van het Mathe

matisch Model van de Noordzee en het Schelde-Estuarium, is 

belast met het uitreiken of weigeren van de vergunningen of 

machtigingen tot storten of verbranden op zee. B.M.M, is 

tevens belast met de controle op de effecten van de verbran

ding op zee. 

Het Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee is, tesamen met 

het Rijksstation voor Zeevisserij te Oostende, het nationaal 

contactpunt in het kader van het Oslo-Verdrag en binnen OSCOM. 

3.3.2.5. Uitvoering in België van het Verdrag van Oslo. 

Het Verdrag van Oslo werd door België ondertekend en goedge

keurd door de Wet van 8 februari 1978^^® en is voor België 

in werking getreden op 30 maart 1978. De uitvoering van deze 

1989, 149. 

3̂7 Gedr. St. 378 (1981-1982) nr. 1. 

3̂Ö B.S.. 4 mei 1978. 
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wet gebeurde pas in 1983. Ondertussen werd door het Ministerie 

van Leefmilieu een gentlemen's agreement gesloten met de 

storters en de verbranders, zodat de uitvoering van de wet in 

feite wel gebeurde. Sinds het begin van de jaren '80 werd een 

feitelijke controle gevoerd^^^. 

De Koning is belast met de uitvoering van het verdrag. Hij kan 

in voorkomend geval goedkeuring en uitvoering geven aan wijzi

gingen van de bijlagen die, overeenkomstig de artikelen 17(d) 

en 18,2) van het verdrag, door OSCOM aan de verdragspartijen 

worden aanbevolen (artikel 2)^^". 

Krachtens de Wet van 1978 kan het verbod tot storten van de 

stoffen uit Bijlage I van het verdrag worden uitgebreid tot 

andere stoffen en materialen en dit door middel van een ko

ninklijk besluit (artikel 3). De Koning kan bovendien de 

Minister machtigen het verbod tot storten op te heffen, over

eenkomstig de aanbevelingen van artikel 9 van het verdrag (in 

geval van een noodtoestand). 

De Koning bepaalt de regels voor het verkrijgen van een bij

zondere vergunning of machtiging. De aflevering van een ver

gunning gebeurt tegen betaling van een retributie, waarvan de 

Koning het bedrag bepaalt (artikel 4). 

De artikelen 5 t.e.m. 8 bevatten de strafmaatregelen voor het 

geval stoffen of materiaal in zee werden gestort zonder de 

vereiste vergunning of indien de voorwaarden vervat in de 

vergunning niet werden nageleefd, indien onjuiste informatie 

werd gegeven die heeft geleid tot het verstrekken van een 

vergunning of machtiging of indien de opdrachten van controle. 

'•̂' CLIQUET, A., Afvalverbrandinq op zee. Verhandeling tot 
het bekomen van de graad van Licentiaat in de Haven- en Mari
tieme Wetenschappen, Gent, 1990, 63. 

De Koning heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt 
door het K.B. van 28 september 1988 tot uitvoering van artikel 
2, §2 van de Wet van 8 februari 1978 (B.S.. 24 december 1988). 
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toezicht en opsporing werden verhinderd. 

De waterschout kan een schip dat een inbreuk heeft gepleegd op 

artikel 5 of 6 van de wet ophouden (artikel 10). 

De Wet van 1978 werd gewijzigd door de Wet van 19 mei 

1983^*^. Deze wet regelde de bevoegdheidsoverdracht inzake 

mariene verontreiniging van de Minister van Verkeerswezen naar 

de Minister van Leefmilieu. Het Protocol van 1983 tot wijzi

ging van het Verdrag van Oslo werd door België ondertekend in 

1983, maar werd pas geratificeerd in 1989. Wel werden in de 

Wet van 19 mei 1983 de wetsbepalingen van de Wet van 1978 op 

nationaal vlak toepasselijk gemaakt op verbranding op 

zee . Door deze wetswijziging werd het praktisch mogelijk 

om de verbrandingsactiviteiten te controleren in overeenstem

ming met de "Regels inzake afvalverbranding op zee", zoals die 

bepaald werden in het Protocol van 1983. 

Het Protocol van 1983 tot wijziging van het Verdrag van Oslo 

werd uiteindelijk door België geratificeerd en goedgekeurd 

door de Wet van 20 april 1989^^^. 

Ter uitvoering van de Wet van 1978, zoals gewijzigd door de 

Wet van 1983, werden verschillende K.B. 's en M.B.'s genomen. 

Het K.B. van 7 november 1983^*^ ter uitvoering van de Wet 

van 1978 regelt onder meer de modaliteiten in verband met de 

verlening of weigering van de bijzondere vergunning voor het 

*^* Wet van 19 mei 1983 tot wijziging van de Wet van 8 
februari 1978, B.S.. 16 juni 1983. 

^ Het opschrift van de Wet van 1978 wordt aangevuld en 
luidt voortaan als volgt: "Wet houdende goedkeuring van het 
Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee ten 
gevolge van het storten vanaf schepen en luchtvaartuigen, en 
houdende sommige bepalingen in verband met het storten in zee 
en het verbranden op zee van afval en andere stoffen." 

^̂ ^ B.S. . 23 december 1989. 

^̂ ^ B.S. . 25 januari 1984. 
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storten of verbranden op zee. Het K.B. voorzag in een over

gangsperiode om over te gaan van de officieuze toestand naar 

de officiële vergunningen. Er was immers al controle op de 

stortings- en verbrandingsactiviteiten vóór 1985, maar dit 

gebeurde niet officieel aangezien er geen strikt wettelijke 

vergunningen waren. In 1985 werden de eerste officiële vergun

ningen tot storting en verbranding op zee uitgevaardigd bij 

ministerieel besluit. 

Alle afvalstoffen die in een Belgische haven werden inge

scheept met de bedoeling ze op zee te storten of te verbran

den, maken sinds 1985 het voorwerp uit van een M.B. houdende 

bijzondere vergunning tot storting of verbranding op zee. 

Vooraleer een vergunning kan worden afgeleverd, moet eerst een 

onderzoek worden verricht van de aanvraag. Het verloop van de 

procedure gebeurt volgens het K.B. van 1983. 

De bevoegdheid voor het toekennen of weigeren van de vergun

ning behoort toe aan de Minister of Staatssecretaris die 

leefmilieu onder zijn bevoegdheid heeft (artikel 1). 

Er kunnen ofwel bijzondere vergunningen ofwel machtigingen 

worden verleend. Bijzondere vergunningen worden verleend voor 

het verbranden van stoffen en materialen die worden genoemd in 

Bijlage II van het Verdrag van Oslo als het om belangrijke 

hoeveelheden gaat. Deze stoffen en materialen mogen elementen 

bevatten die op de lijst van Bijlage I bij het verdrag voorko

men, indien ze slechts de vorm aannemen van sporen van conta-

minanten (artikel 2). Machtigingen kunnen worden toegekend 

voor stoffen en materialen die niet voorkomen in Bijlage I en 

II van het verdrag en voor stoffen van Bijlage II als het om 

onbelangrijke hoeveelheden gaat (artikel 3). 

De bijzondere vergunning of machtiging is persoonlijk en 

onoverdraagbaar. De bijzondere vergunning kan slechts worden 

verleend voor een maximum periode van 2 jaar, de machtiging 

voor maximum 4 jaar. Als men de vergunning of machtiging wil 
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hernieuwen dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend 

(artikel 4). 

De procedure van aanvraag verloopt in verschillende stappen. 

De aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning of machti

ging wordt gericht aan de Minister. In de Ministeriële Beslui

ten van 10 januari 1984^^^ is bepaald welke gegevens in de 

aanvraag moeten worden verstrekt. De Minister beslist over de 

ontvankelijkheid van de aanvraag. Er wordt tevens advies 

gevraagd van de Ministeries van Verkeerswezen en Landbouw. De 

beslissing van de Minister wordt genomen bij M.B.. 

De aanvrager van een bijzondere vergunning of machtiging is 

gehouden tot terugbetaling van de kosten van het onderzoek 

naar de invloed van stoffen en materialen, bestemd voor stor

ting of verbranding op zee, op het mariene milieu. De bereke

ning en de betalingsmodaliteiten worden vastgesteld bij Minis

terieel Besluit van 10 januari 1984^^^. Het forfaitair deel 

van de retributie kan jaarlijks worden herzien^ . 

De Minister kan naast het verlenen of weigeren van een bijzon

dere vergunning of machtiging, deze ook wijzigen, schorsen of 

intrekken. De Minister kan een verbod tot storten of verbran

den ook opheffen (in toepassing van artikel 3, §2 van de wet). 

De bijzondere vergunning tot storting of verbranding op zee 

geeft ondermeer de geldigheidsduur van de vergunning aan, de 

maximumhoeveelheid van de afvalstoffen die mogen worden afge

leverd, de toegelaten maximale samenstelling van de afvalstof

fen, de coördinaten van het verbrandingsgebied, controlemaat

regelen die genomen worden. 

**^ B.S.. 25 januari 1984. 

^̂ ^ B.S.. 25 januari 1984. 

Dit gebeurde reeds een aantal keer door middel van 
volgende Ministeriële Besluiten: M.B. van 28 maart 1988 (B.S.. 
2 april 1988); M.B. van 10 april 1989 (B.S. . 6 juni 1989); 
M.B. van 25 juli 1990 (B.S.. 17 augustus 1990). 
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Inzake dumping van industriële afvalstoffen werden sinds 1985 

machtigingen verstrekt. In de volgende tabel wordt een over

zicht gegeven. 

machtigingen voor stortingen 

M.B. 

15.05.85 

14.05.87 

30.07.87 

1 13.12.88 

1 30.05.89 
1 

|28.04.89 

B.S. 

13.06.85 

04.06.87 

24.09.87 

01.02.89 

27.07.89 

02.08.89(3) 

INW. 

15.05.85 

15.05.87 

30.07.87 

01.01.89(1 ) 

01.06.89(a) 

01.05.89(2) 

firma's 

Bayer 

Ethyl 

NL Chemicals 

Stauffer 

Occidental Chemical 

Bayer 

NL Chemicals 1 

Stauffer 

Bayer | 

NL Chemicals | 

Bayer l 

Ethyl 

Ethyl 1 

1) geldig voor een periode van 01.01.89 tot 31.12.89 krachtens 

artikel 1, §2 van het M.B. van 14 mei 1987. 

(2) geldig voor een periode van 01.05.89 tot 31.12.89. 

(3) aanvankelijk in B.S. van 15.06.89 gepubliceerd maar wegens 

verbetering van fout werd erratum gepubliceerd in B.S. van 

02.05.8.89. 

(a) Intrekking van het M.B. van 14 mei 1987, verlengd bij M.B. 

van 13.12.88. 

Bron: BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL NOORDZEE EN SCHELDE-

ESTUARIUM, 15.01.91. 

Ongeveer 99% van de Belgische industriële afvalstoffen die 

werden gestort in de Noordzee, was afkomstig van de produktie 
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In functie van het beleid gericht op de stopzetting van de 

stortingen in zee, werd door de overheid vanaf 1985 intensief 

onderhandeld met de betrokken firma's inzake alternatieve 

verwerkingsmogelijkheden voor het afval. De verlenging of 

hernieuwing van bestaande machtigingen werd afhankelijk ge

maakt van de bewezen vooruitgang in het zoeken naar alterna

tieve verwijderingsroutes voor het afval. Op die manier slaag

den de in zee stortende Belgische firma's er in om af te 

stappen van storting in zee. Door de niet-titaandioxide indus

trie (twee firma's) werden landalternatieven ontwikkeld, 

waardoor de bijdrage van niet-Ti02 afvalstoffen, in zee ge

stort tussen 1981 en 1987 daalde van 7% naar minder dan 1%. 

Door de overschakeling van de twee Ti02 producerende bedrijven 

(NL Chemicals en Bayer), respectievelijk begin en eind 1989, 

op alternatieve verwerkings- en produktieprocessen^^' en de 

stopzetting van de storting door deze firma's kon definitief 

een punt gezet worden achter de stortingen in zee van Belgisch 

industrieel afval^^°. 

Deze evolutie is een gevolg van en loopt parallel met de 

wetgeving terzake. In het kader van de Europese Gemeenschap 

werd een richtlijn uitgevaardigd met de bedoeling de veront

reiniging door afvalstoffen afkomstig van de titaandioxide

industrie geleidelijk te verminderen en met het oogmerk haar 

uiteindelijk te beëindigen (richtlijn 78/116/EEG van 20 febru-

*̂° D'HONDT, P, DELBEKE, F., O.C.. 158. 

^ De firma NL Chemicals is overgeschakeld naar een ander 
procédé (van het zwavelzuurprocedé naar het chloorprocedé); de 
firma Bayer behoudt het zwavelzuurprocedé, maar heeft besloten 
de afvalstoffen te laten overbrengen naar een recyclage-in-
stallatie in Duitsland (Vr. en Antw.. Kamer, 1986-1987, 3 
februari 1987 (11), 1038 (Vr. nr. 28 VANVELTHOVEN)). 

^^^ X., De uitvoering van de Ministeriële Verklaring van 
de Tweede Internationale Konferentie over de bescherming van 
de Noordzee. Belgisch Vooruitgangsrapport, Kabinet van de 
Staatssekretaris voor Leefmilieu IHE-BMM, Brussel, januari 
1990, 57-58. 
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ari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaan

dioxide-industrie). De lidstaten moeten voor de bestaande 

industriële vestigingen programma's opstellen om via geleide

lijke vermindering van de verontreiniging te komen tot de 

verdwijning ervan. De algemene doelstellingen van de program

ma's moeten uiterlijk op 1 juli 1987 worden bereikt. België 

diende op 30 januari 1981 haar programma in bij de Commissie. 

Bij K.B. van 4 augustus 1986^^^ werden sectoriële normen 

vastgelegd voor de lozingen in de oppervlaktewateren van de 

titaandioxide-industrie. Artikel 2 van dit K.B. luidt: het 

lozen van afvalwater afkomstig van de titaanioxide-industrie 

in de kustwateren is verboden. In navolging van de E.E.G.-

richtlijn werd het K.B. van 23 januari 1987 genomen^^^ hou

dende verbod tot het storten in zee van afvalstoffen afkomstig 

van de titaandioxide-industrie. In dit Koninklijk Besluit 

wordt bepaald dat, in afwijking van het K.B. van 7 november 

1983 ter uitvoering van de Wet van 1978, het storten in zee 

van afvalstoffen afkomstig van de titaandioxide-industrie 

verboden is vanaf 1 januari 1990 en dat geen machtigingen meer 

worden verleend die het storten nog mogelijk maken na 31 

december 1989 (artikel 1). 

Als gevolg van dit Koninklijk Besluit zijn de stortingen in 

zee van Belgisch industrieel afval sinds eind 1989 bijna 

volledig (voor 99%) afgelopen. 

De volledige stopzetting van de stortingen van industriële 

afvalstoffen door België, gebeurde door middel van het Konink

lijk Besluit van 27 november 1989 houdende verbod tot storten 

^̂ ^ K.B. tot vaststelling van de sektoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren, van afvalwa
ter, afkomstig van de titaandioxide-industrie, B.S. . 20 sep
tember 1986. 

152 B.S. . 31 januari 1987 
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in zee van i n d u s t r i ë l e a f v a l s t o f f en^^^. D i t K.B. werd geno
men in navolging van de M i n i s t e r i ë l e V e r k l a r i n g van de tweede 
Internat ionale C o n f e r e n t i e t e r b e s c h e r m i n g van de Noordzee, 
waar de Ministers z i c h e r t o e ve rbonden hadden om s t o r t i n g e n 
in zee van i n d u s t r i e e l a f v a l g e l e i d e l i j k vóór 31 december 1989 
stop t e zet ten. Het K.B. werd t e v e n s genomen wegens h e t f e i t 
da t , tengevolge h e t K.B. van 23 j a n u a r i 1987, h e t n i e t p a s t 
een d iscr iminat ie t e handhaven t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e i n d u s 
t r i ë l e sectoren. In a r t i k e l 1 van h e t K.B. wordt bepaa ld d a t 
het s tor ten in zee van i n d u s t r i ë l e a f v a l s t o f f e n verboden i s 
vanaf 1 januari 1990 en d a t geen m a c h t i g i n g e n meer worden 
verleend die he t s t o r t e n nog m o g e l i j k maken na 31 december 
1989. Door het K.B. word t t e v e n s h e t K.B. van 23 j a n u a r i 1987 
houdende verbod t o t h e t s t o r t e n van a f v a l s t o f f e n a fkomst ig van 
de t i t a a n d i o x i d e - i n d u s t r i e o p g e h e v e n . 

België komt op h e t v l a k van dumping van i n d u s t r i e e l a f v a l , 
z i jn i n t e r n a t i o n a l e v e r p l i c h t i n g e n n a . De E E G - r i c h t l i j n werd 
verwezenlijkt door m i d d e l van de K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n van 
1987 en 1989. Door d e z e K.B. ' s werd ook aan de v e r b i n t e n i s s e n , 
aangegaan op de N o o r d z e e c o n f e r e n t i e s t egemoet gekomen. 

Wat afvalverbranding op z e e a a n g a a t , h e e f t B e l g i ë een b e l a n g 
r i j k e rol gespee ld . Het i s immers zo d a t s y s t e m a t i s c h e a f v a l 
verbranding op zee t o t nu t o e e n k e l p l a a t s v o n d op de Noordzee. 
Het grootste g e d e e l t e d a a r v a n werd i n Antwerpen i n g e s c h e e p t 
(sinds het einde van de j a r e n ' 7 0 , bed roeg d i t ongeveer 80 à 
90 % van al he t E u r o p e e s a f v a l ) . D i t b e t e k e n t d a t B e l g i ë , a l s 
laadhaven, daa rvoor de v e r g u n n i n g e n moest a f l e v e r e n . Het 
be le id dat door B e l g i ë werd g e v o e r d i n z a k e a f v a l v e r b r a n d i n g op 
zee i s dan ook van b e l a n g . 

Er werd gemiddeld 10 0 .000 t o n a f v a l p e r j a a r ve rb rand op de 
Noordzee. Het a a n d e e l van B e l g i s c h i n d u s t r i e e l a f v a l d a a r i n i s 
beperkt to t gemidde ld 13%. De ve rgunn ingen d i e i n Belg ië 

B.S. . 30 j a n u a r i 1990 . 
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worden toegekend kunnen worden g e g e v e n a a n h e t a f v a l p r o d u c e -
rend bedrijf , maar e r kunnen ook zogenaamde p a r a p l u v e r g u n n i n 
gen worden a fge leverd , d . w . z . d a t e e n b e d r i j f een vergunning 
k r i j g t om afval t e v e r b r a n d e n , a f k o m s t i g u i t v e r s c h i l l e n d e 
bedr i jven. In de v o l g e n d e t a b e l v o l g t e e n o v e r z i c h t van de 
vergunningen die door B e l g i ë w e r d e n u i t g e r e i k t s i n d s 1985. 

v e r - g x m n x n g e n v o o r a f v a l v e r b r a n d i n g H 

M.B. 

2 9 . 0 7 . 8 5 

0 4 . 1 0 . 8 5 

0 1 . 0 7 . 8 6 

2 3 . 0 7 . 8 6 

0 9 . 1 0 . 8 6 

0 3 . 0 7 . 8 7 

2 7 . 0 7 . 8 7 

B . S . 

1 7 . 1 0 . 8 5 

2 0 . 1 1 . 8 5 

3 1 . 0 7 . 8 6 

2 7 . 0 8 . 8 6 

3 0 . 1 0 . 8 6 

2 9 . 0 8 . 8 7 

1 5 . 0 9 . 8 7 

INW. 

01 . 0 8 . 8 5 

0 5 . 1 0 . 8 5 

01 . 0 7 . 8 6 

0 5 . 1 0 . 8 6 

01 . 0 7 . 8 7 

f i r m a ' s 

B a y e r , M o n s a n t o E u r o p e , O c 

c i d e n t a l C h e m i c a l , O c e a n 

C o m b u s t i o n S e r v i c e ( O . C . S . ) , 

S o l v a y , T e s s e n d e r l o C h e m i e , 

W e s t a b m b H . 

D e s t r u c t o , J a n s s e n P h a r m a -

c e u t i c a , O . C . S . N 

L i m b u r g s e V i n y l m a a t s c h a p p i j 

A g f a G e v a e r t | 

V e r l e n g i n g v o o r 1 j a a r : B a y 

e r , M o n s a n t o E u r o p e , O c c i 

d e n t a l C h e m i c a l , O . C . S . , 

S o l v a y , T e s s e n d e r l o C h e m i e ( l ) 

V e r l e n g i n g v o o r : D e s t r u c t o , 

J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a , 

O . C . S . ( 2 ) 

V e r l e n g i n g v o o r : L i m b u r g s e 

V i n y l m a a t s c h a p p i j ( 3 ) 

W i j z i g i n g v a n v e r g u n n i n g v a n 

J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a 
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[30.07.87 

02.10.87 

04.11.87 

01.06.88 

22.12.88 

14.12.89 

05.09.87 

15.10.87 

31 .12.87 

23.06.88 

01 .02.89 

13.02.90 

01.08.87 

05.10.87 

05.10.87 

01.06.88 

01.01.89 

01.01.90 

Verlenging voor: Agfa Ge

vaert, Bayer, Monsanto Euro

pe, Occidental Chemical, 

O.C.S., Solvay, Tessenderlo 

Chemie (4) 

Verlenging voor: Destructo, 

Janssen Pharmaceutica, 

O. C. S . ( 5 ) 

Destructo, O.C.S.(6) 

Agfa Gevaert(7), Destructo, 

Janssen Pharmaceutica(8), 

Limburgse Vinylmaatschap-

pij(9), Monsanto Europe, 

Occidental Chemical, Tessen

derlo Chemie (7) 1 

Verlenging voor: Agfa Ge

vaert, Destructo, Janssen 

Pharmaceutica, Limburgse 

Vinylmaatschappij, Monsanto 

Europe, Tessenderlo Chemie | 

(10) 

Agfa Gevaert, Destructo, 

Janssen Pharmaceutica, Lim

burgse Vinylmaatschappij, 

Monsanto Europe, Occidental 

Chemical, Tessenderlo Chemie 

(11) 

(1) De vergunning voor Westab mbH. werd geweigerd. 

(2) De vergunning voor O .C .S . werd inge t rokken b i j M.B. van 

2 5 . 0 5 . 8 7 . 

(3) Deze vergunning was g e l d i g voor een pe r iode van 18 maan

d e n . 

(4) Geldig voor een p e r i o d e van 17 maanden, met u i t zonder ing 
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van Bayer (14 m a a n d e n ) e n S o l v a y ( 5 m a a n d e n ) . 
(5) Geldig voor e e n p > e r i o d e v a n 15 m a a n d e n . 
(6) Dit waren v e r g x a n n i n g e n v o o r h e t v e r b r a n d e n van b u i t e n l a n d s 
afval . Voor D u i t s a f v a l v / a r e n d e v e r g u n n i n g e n g e l d i g voor een 
periode van 24 m a a n d e n , m a a r z e w a r e n i n geen g e v a l hernieuw
baar. Voor h e t o v e r ± g e b u i t e n l a n d s a f v a l g o l d een p e r i o d e van 
15 maanden. 
(7) Geldig van 1 a u g u s t v a s 1 9 8 7 t o t 31 december 1988. 
(9) Geldig van 1 j u l ± 1 9 8 7 t o t 31 d e c e m b e r 1988 . 
(8) Geldig van 5 o k t o b e r 1 9 8 7 t o t 31 d e c e m b e r 1988. 
(10) Geldig v o o r 1 j a a r m e t u i z o n d e r i n g van de ve rgunn ing van 
Destructo voor O o s t e n r i j k s e e n Z w i t s e r s e a f v a l s t o f f e n ( g e l d i g 
t o t 4 oktober 1 9 8 9 ^ n n i e t v e r l e n g b a a r ) . 
(11) Gelden t o t 3 1 â e c e m b e r 1 9 9 0 . 

Bron: CLIQUET, A . ^ o . c . . 2 8 - 3 9 . 

Overeenkomstig d e i n t e r n a t i o n a l e c o n s e n s u s om a f v a l v e r b r a n d i n g 
op de Noordzee t ^ v e r m i n d e r e n e n g e l e i d e l i j k aan s t o p t e 
ze t t en , ondernam B e l g i ë s t a p p e n o p d i t v l a k . Tot een onmiddel
l i j k e s t o p z e t t i n g v / e r d n i e t b e s l o t e n . A l s r e d e n h i e r v o o r werd 
gegeven da t e r i n B e l g i ë e n d e r e s t v a n Europa n i e t voldoende 
a l t e r n a t i e v e v e r v ^ ^ e i - J c i n g s i n s t a l l a t i e s waren of e r onvoldoende 
c a p a c i t e i t w a s . E>e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t on tw ikke l en van 
a l t e r n a t i e v e n l i g t i n h a n d e n v a n d e g e w e s t e n . 

U i t e i n d e l i j k w e r d < d o o r B e l g i ë s t a p p e n ondernomen om de r o l van 
Antwerpen a l s b e l a i n g r i j k s t e l a a d h a v e n v o o r a f v a l v e r b r a n d i n g 
terug t e d r i n g e n . I n 1 9 8 7 w e r d b i j M.B. van 10 ap r i l ^^* een 
aanvraag t o t v e r g u n n i n g a a n d e f i r m a O . C . S . geweigerd voor de 
verbranding v a n B r i t s e a f v a l s t o f f e n v a n u i t Antwerpen en d i t om 
onnodige t r a n s p o r t a r i s i c o ' s t e v e r m i j d e n . B i j M.B. van 25 mei 
1987'^^ werd e e n v o o r g a a n d e v e r g u n n i n g aan O.C.S . , voor de 
verbranding v a n S p a a n s e a f v a l s t o f f e n , i n g e t r o k k e n . In a p r i l 

B.S. . 8 m e i 1987. 

B.S. . 17 juni 1987. 
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1988 werd ook de invoer van Italiaanse afvalstoffen stopgezet. 

De grootste hoeveelheid afval was afkomstig van Duitsland. 

België heeft met de Duitse overheid een akkoord gesloten, 

waarbij werd overeengekomen om vanaf 4 oktober 1989 geen 

Duitse afvalstoffen, bestemd voor zeeverbranding, in te voeren 

in België. Dit blijkt ondermeer uit de verbrandingsvergunning 

voor Duits afval van 4 november 1987, verleend tot 4 oktober 

1989. In deze vergunning werd uitdrukkelijk vermeld dat de 

vergunning "in geen geval verlengbaar is". Een bevestiging 

hiervan ligt in de weigering aan de firma Destructo tot het 

verkrijgen van een bijzondere vergunning voor het verbranden 

op zee van afvalstoffen, afkomstig uit diverse Duitse bedrij

ven en instellingen (M.B. van 14 december 1989^^^). Tenslot

te werd in oktober 1989 tot een volledige stopzetting besloten 

van de invoer van buitenlands afval, bestemd voor zeeverbran-

ding. 

In 1990 werd in Antwerpen enkel nog Belgisch afval ingescheept 

om te worden verbrand op zee. België was een van de laatste 

landen in West-Europa dat afval verbrandde op de Noordzee. De 

maximum vergunde hoeveelheid voor 1990 was 6.900 ton. De 

laatse vergunning tot afvalverbranding op zee werd afgeleverd 

op 14 december 1989. De vergunningen liepen ten einde op 31 

december 1990. Sindsdien is ook de verbranding van Belgisch 

industrieel afval op de Noordzee afgelopen. België voldoet 

hiermee aan zijn internationale verplichtingen van zowel de 

OSCOM-beslissing en de Noordzeeverklaringen, binnen de voorop

gestelde termijn. 

De vraag kan gesteld worden wat na de stopzetting van afval

verbranding op zee, gebeurt met het industrieel afval. Er zijn 

nog niet voldoende alternatieve produktiemethodes operationeel 

waardoor de produktie van afval wordt vermeden. 

B.S.. 13 februari 1990. 
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Een mogelijkheid bestaat in het verbranden van het afval op 

het land. Door INDAVER (industriële afvalverwerkingsmaatschap-

p^j)157 wordt een landverwerkingsinstallatie voor hoog-ge-

chloreerd afval gebouwd. Er wordt verwacht dat deze installa

tie in 1992 in gebruik zal worden genomen. Ook worden andere 

alternatieve methoden ontwikkeld door de bedrijven die vergun

ninghouder zijn voor afvalverbranding op zee^°. 

Naast het dumpen van industrieel afval en het verbranden op 

zee, blijft nog het dumpen vêui baggerspecie. Voor België is 

dit een omvangrijke activiteit. De toegang tot de Belgische 

zeehavens vereist voortdurend onderhoudsbaggerwerken in de 

vaargeulen in de Noordzee en onderhoudsbaggerwerken in de 

havens zelf. Jaarlijks worden tussen de 25 en 50 miljoen ton 

zand en slib gebaggerd en gestort in de Belgische kustzone 

(zie tabel). Het merendeel is afkomstig van onderhoudsbagger

werken in de vaargeulen (toegang tot de Westerschelde en de 

havens van Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort en Blankenber-
ge)i59. 

'̂ ' INDAVER is een afvalverwerkingsbedrijf dat werd opge
richt door samenwerking van de overheid en de industrie. 
INDAVER werd op 24 oktober 1985 opgericht als een naamloze 
vennootschap. Het kapitaal van de onderneming is verdeeld over 
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), de GIMV 
(Gewestelijke Investeringsmaatschappij), het SCK (Studiecen
trum voor Kernenergie) en de industrie (27 grote chemische 
bedrijven). INDAVER kreeg statutair de opdracht mee installa
ties op te richten voor de verwerking van industriële afval
stoffen op een ecologisch verantwoorde, veilige, legale en 
bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. 

^̂ ® X., De uitvoering van de Ministeriële Verklaring van 
de Tweede Internationale Konferentie over de bescherming van 
de Noordzee. Belgisch vooruitgangsrapport. Brussel, Kabinet 
van de Staatssekretaris voor Leefmilieu IHE-BMM, januari 1990, 
62-65. 

''59 D'HONDT, P.. Verontreiniging van zeewater, voordracht 
gehouden te Gent op 30 maart 1990 in het kader van de lessen-
cyclus "Milieusanering voor niet-technologen" georganiseerd 
door het Seminarie voor Milieurecht en het Centrum voor Mi
lieusanering, Rijksuniversiteit Gent. 

Voor meer gedetailleerde gegevens over de hoeveelheden die 
worden gebaggerd en worden teruggestort in zee, zie: MINISTE-
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Werkjaren 

(van 1/4 tot 31/3) 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 

1985-1986 

1986-1987 

1987-1988 

1988-1989 

Havens (Nieuwpoort, 

Oostende, Blanken

berge, Zeebrugge)* 

4.600.000 

5.100.000 

5.000.000 

5.900.000 

4.700.000 

5.100.000 

4.800.000 

5.100.000 

5.300.000 

7.500.000 

7.800.000 

4.800.000 

6.900.000 

5.800.000 

Toegangsgeulen tot 

de havens en tot 

de Westerschelde* 

19.800.000 

21.900.000 

20.800.000 

21.400.000 

25.800.000 

38.400.000 

47.700.000 

42.700.000 

30.000.000 j 

18.000.000 

20.500.000 

52.200.000 

26.100.000 

19.200.000 

* gebaggerde hoeveelheden in m3 

Bron: MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU - BMM EN 

BESTUUR DER WATERWEGEN, Ecologische impact van baggerspecieop

lossingen voor de Belgische kust, conceptrapport. Brussel, 

april 1990, samenvatting van het rapport, 3. 

In België is de nationale overheid bevoegd over het Belgisch 

continentaal plat. Door de Bijzondere Wet tot hervorming der 

RIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU - BMM EN BESTUUR DER 
WATERWEGEN, Ecologische impact van baggerspecieoplossingen 
voor de Belgische kust, conceptrapport. Brussel, april 1990. 
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instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd door de Bijzondere 

Wet van 8 augustus 1988, werden aan het Vlaams Gewest uitdruk

kelijk belangrijke bevoegdheden terzake verleend. Door deze 

wet worden de gewesten bevoegd gemaakt voor de waterwegen en 

de havens en hun aanhorigheden, de zeewering en de loodsdien-

sten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals 

de reddings- en sleepdiensten op zee (artikel 6, §1, X, 2°3° 

4°9°). Deze bevoegdheden houden het recht in om in de territo

riale wateren en op het continentaal plat de werken en activi

teiten uit te voeren, met inbegrip van het baggeren, die nood

zakelijk zijn voor de uitoefening van deze bevoegdheden (Arti

kel 6, §1, X). 

De baggerwerken in de kusthavens en de vaargeulen voor de 

Belgische kust worden uitgevoerd in opdracht van het Bestuur 

der Waterwegen en van het Zeewezen (Dienst der Kust), behoren

de tot het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer van de 

Diensten van de Vlaamse Executieve. De leefmilieu-aspecten 

van het baggeren zijn in handen van de nationale overheid. Zij 

blijft bevoegd om, in het kader van het Verdrag van Oslo, de 

vergunningen voor het terugstorten van baggerspecie te verle

nen. Deze bevoegdheid berust bij het Staatsecretariaat voor 

Leefmilieu, op advies van B.M.M.. B.M.M, controleert de kwali

teit van de baggerspecie en onderzoekt de effecten van de 

stortingen op het mariene milieu. 

De bevoegdheidsverdeling tussen deze twee ministeries, ener

zijds het uitvoeren van de werkzaamheden en anderzijds contro

le op deze werkzaamheden, zou kunnen aanleiding geven tot 

conflicten en met dit oogpunt werd tussen de nationale (verte

genwoordigd door de Eerste Minister en de Staatsekretaris voor 

Leefmilieu) en gewestelijke overheid (vertegenwoordigd door de 

Voorzitter van de Vlaamse Executieve en de Gemeenschapsminis

ter van Openbare Werken en Verkeer) op 12 juni 1990 een samen-
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werkingsakkoord gesloten^ ̂^. De verschillende overheden heb

ben besloten om de verschillende beleidsaspecten in overleg 

uit te werken, zodanig dat het dumpen van baggerspecie conform 

het Verdrag van Oslo verloopt, met inbegrip van de voorwaarden 

voor het verlenen van de vergunningen overeenkomstig de regels 

bepaald door OSCOM. De overheden zullen alle mogelijkheden, 

die de nadelige milieu-effecten verminderen en/of elimineren 

onderzoeken en in uitvoering brengen. Voorts zullen alle 

implicaties van de definitie van de interne wateren (zoals 

bedoeld in het Protocol bij het Verdrag van Oslo^^M geza

menlijk bestudeerd worden. Binnen een jaar na de ondertekening 

van het samenwerkingsakkoord moet een definitief standpunt 

daarover bekend worden gemaakt. Tenslotte moeten bij de voor

bereiding van internationale akkoorden de gemeenschappelijke 

standpunten inzake baggerspecie bekend gemaakt worden aan 

OSCOM. 

In het kader van dit akkoord werd een werkgroep opgericht, 

bestaande uit ambtenaren van de betrokken departementen. Deze 

wergroep is reeds met haar activiteiten gestart . Een van 

haar taken is het bijwerken van het conceptrapport van april 

1990 tot een definitieve versie en dit op basis van de richt

lijnen van OSCOM. Dit rapport wordt verwacht in de zomer of de 

herfst van 1991 . 

De richtlijnen voor het storten van baggerspecie die door 

OSCOM in 1986 werden aangenomen werden door België onderte

kend, maar formeel werden zij niet aangenomen. Informeel 

'°^ Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en het 
Vlaamse Gewest ter vrijwaring van de Noordzee van nadelige 
milieueffecten ingevolge baggerspecieoplossingen in de wateren 
die vallen onder de toepassing van de Conventie van Oslo, 
B.S.. 22 augustus 1990. 

'°^ Protocol van 5 december 1989 tot amendering van het 
Verdrag van Oslo, tot uitbreiding van het toepassingsgebied 
van het verdrag tot de interne wateren. 

^̂ 2 vr. en Antw. Kamer, 1990-1991, 8 januari 1991 (139), 
11763 (Vr. nr. 242 DESUTTER). 
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werden deze richtlijnen wel gevolgd, zoals bij het opstellen 

van het conceptrapport. 

De richtlijnen worden nu ook opgenomen in de vergunningsproce

dure voor het verlenen van vergunningen voor het dumpen van 

baggerspecie. Het Ministerie van Volksgezondheid en leefmilieu 

heeft recent bij Ministerieel Besluit de eerste nieuwe ver

gunningen voor het dumpen van baggerspecie afgeleverd bij M.B. 

van 13 juni 1991^^^. Door deze besluiten wordt het Ministe

rie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en 

Infrastructuur en Zeewezen, Dienst der Kusthavens gemachtigd 

baggerspecie in zee te storten. Deze baggerspecie is afkomstig 

van de Pas van het Zand en het centraal deel van de nieuwe 

buitenhaven van Zeebrugge, het Scheur Oost en het Scheur West. 

Deze baggerspecie mag gestort worden op twee plaatsen met een 

maximale hoeveelheid van 15.821.000 ton en 9.606.000 ton. 

Voorts is er baggerspecie afkomstig van de Stroombankkil, de 

ingangsgeul en de haven van Oostende. De maximale hoeveelheid 

die mag gestort worden bedraagt 4.630.000 ton. Tenslotte is er 

baggerspecie afkomstig van de voorhaven van Zeebrugge en van 

het centraal deel nieuwe buitenhaven Zeebrugge. De maximale 

hoeveelheid bedraagt 20.541.000 ton. Deze vergunningen treden 

in werking op 1 april 1991. De machtigingen zijn geldig voor 

een periode van twee jaar. In de machtigingen worden, naast de 

toegestane gestorte hoeveelheid en plaats van storting, ook 

voorwaarden bepaald inzake de te gebruiken uitrusting en 

andere voorwaarden voor de werkzaamheden. Zo moeten aan boord 

van de baggervaartuigen voorzieningen zijn om het mee opgebag

gerde grof vuil te scheiden van de baggerspecie. Dit grof vuil 

mag niet gestort worden in zee. Er mag geen verlies van bag

gerspecie zijn tijdens het transport. Het Ministerie bevoegd 

voor de baggerwerken voert in samenwerking met BMM en het 

Rijksstation voor Zeevisserij monitorings- en onderzoekspro

gramma's uit zoals gedefinieerd in het document "Baggerspecie

oplossingen voor de Belgische kust. Monitorings- en onder-

B.S.. 27 juni 1991 . 

*^ 
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zoeksprogramma's. 1991/92", goedgekeurd door de Ambtelijke 

Werkgroep op 15 april 1991. Uiterlijk twee weken na het ver

strijken van de kalendermaand waarin de stortingen hebben 

plaatsgevonden, dient per maand aan BMM opgave te worden 

gedaan van de baggersite, naam van het baggervaartuig, totaal 

gestorte hoeveelheid en de losplaats. 

Voor het uitvoeren van de controle door BMM en het Rijksstati

on voor Zeevisserij betaalt het Ministerie van Openbare Werken 

een vergoeding die de meerkost van dat onderzoek moet dragen. 

De rest van de kosten van het onderzoek worden door het Rijks

station zelf gedragen. 

Indien de baggerspecie te veel vervuild is mag zij niet in zee 

worden gestort. Dit gebeurde reeds op basis van de studie ge

maakt door B.M.M., waarin werd vastgesteld dat de baggerspecie 

uit de vaargeul naar de oude sluis in Zeebrugge en in de 

vissershaven te veel vervuild was. Er werden te hoge tributyl-

tin-concentraties in de sedimenten teruggevonden. De hoge TBT-

waarde kan het gevolg zijn van de uitloging van TBT uit de 

verven aangebracht op vissersschepen en de behandeling van 

scheepsrompen op deze plaats. Er werd een moratorium afgekon

digd op het dumpen van deze baggerspecie in zee^^^. 

Voordien bestonden ook reeds machtigingen tot het storten van 

baggerspecie in zee^°^. In vergelijking met de vroegere si

tuatie is de volgende vooruitgang aan te stippen: de stor

tingsoperaties worden geplaatst in het wettelijk kader voor

zien door het Verdrag van Oslo, bepaalde gecontamineerde 

specie afkomstig van de havens wordt niet langer gestort, de 

^^^ Vr. en Antw. Kamer, 1990-1991, 8 januari 1991 (139), 
11764 (Vr. nr. 242 DESUTTER). 

'" Zie bijvoorbeeld: M.B. van 8 maart 1991 houdende 
machtiging tot het storten in zee van baggerspecie die voort
komt uit de werkzaamheden die het installeren van een gaslei
ding beogen ("Zeepipe Development Project") door de firma 
Statoil Belgium, gewijzigd bij M.B. van 7 mei 1991 (B.S. . 8 
juni 1991). 
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koppeling van de vergunningen aan de inwerkingstelling van het 

monitorings- en onderzoeksprogramma °°. 

Door deze nieuwe machtigingen is België, zij het met veel 

vertraging, nu ook in regel met de verplichtingen, voorzien in 

het Verdrag van Oslo en met de aangegane verbintenissen op de 

Noordzeeconferenties. 

Er blijft dan nog Verklaring 21(b) van Londen (om vanaf 1 

januari 1989 geen materiaal in de Noordzee meer te storten, 

tenzij er geen geschikte alternatieven op het land zijn en kan 

worden aangetoond bij de bevoegde internationale organisaties 

dat de materialen geen schade veroorzaken aan het mariene 

milieu). Over wat in de toekomst zal gebeuren om het dumpen 

van baggerspecie te verminderen of te elimineren, of om de 

kwaliteit van de specie te verbeteren, wordt onderzoek ver

richt. In het conceptrapport wordt verwacht dat een aantal 

voorstellen zullen worden gedaan. Het is dus afwachten wat op 

dit vlak nog zal gebeuren. 

Een ander probleem inzake dumping is het dumpen vem oorlogsmu

nitie. Na de Eerste Wereldoorlog werden grote hoeveelheden 

(chemische en andere) oorlogsmunitie gedumpt in zee. Ondermeer 

voor de kust van Zeebrugge ligt toxische munitie begraven in 

de mariene sedimenten. De vraag stelt zich wat met die oor

logsmunitie gaat gebeuren. Er werd in België een werkgroep 

opgericht, samengesteld uit experten van het Staatssecretari

aat van Leefmilieu, het Ministerie van Defensie en het Vlaams 

Ministerie van Openbare Werken. Deze werkgroep moet een rap

port opstellen over alle informatie terzake °^. De houding 

van België hierin volgt de besprekingen binnen de Oslo Commis-

°̂° Vr. en Antw. Senaat, 1990-1991, 4 juni 1991 (34), 1464 
(Vr. nr. 41 SCHOETERS). 

^̂ ^ Vr. en Antw. Kamer, 1989-1990, 22 mei 1990 (111), 9049 
(Vr. nr. 160 WILLOCKX). 
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sie. Binnen de technische vergadering (Sacsa) werd beslist om 

deze munitie onaangeroerd te laten. Wel moet informatie aan 

belanghebbenden, zoals voorbijvarende schepen, worden gegeven. 

3.3.3. Het Verdrag van Londen. 

Het Londen Dumpingverdrag werd afgesloten in 1972, kort na het 

Verdrag van Oslô ®̂. Het is, in tegenstelling tot dit laat

ste, een mondiaal verdrag. Het kwam tot stand onder auspiciën 

van de IMO. Het verdrag is in grote lijnen gelijklopend met 

het Verdrag van Oslo. De bepalingen inzake het dumpen van 

industrieel afval en afvalverbranding op zee komen hier niet 

aan bod omdat deze voor de Noordzee reeds onder het toepas

singsgebied vallen van het Verdrag van Oslo. Over het dumpen 

van kernafval, dat wel wordt geregeld in het Verdrag van 

Londen, wordt gehandeld in het volgende punt. 

In België werd het verdrag ondertekend, geratificeerd en het 

werd goedgekeurd door de Wet van 20 december 1984^^^. 

3.3.4. Dumpen van kernafval. 

Enkel de belangrijkste internationale bepalingen over het 

dumpen van radioactief afval komen hier aan bod, dus niet het 

lozen ervan in rivieren. 

Het Verdrag van Genève over de volle zee van 1958 ̂ ^ bevat 

een algemene bepaling over het storten van kernafval in zee. 

Artikel 25 van dit verdrag bepaalt dat iedere staat maatrege

len dient te nemen ter voorkoming van de verontreiniging van 

10Ö Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de 
zee door het storten van afval en andere stoffen, Londen, 29 
december 1972. Tekst in: 11 I.L.M. 1294 (1972). 

^̂ ^ B.S.. 22 oktober 1985. 

"'"'O Verdrag inzake de volle zee, Genève, 29 april 1958. 
Tekst in: International Environmental Law - Multilateral 
Agreements. Binder 2, 958:33/1. 
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de zee tengevolge van het storten van radioactieve afvalstof

fen, waarbij rekening dient gehouden te worden met de normen 

en voorschriften die eventueel door de bevoegde internationale 

organisaties zullen worden opgesteld. Bovendien moeten de 

staten samenwerken met de bevoegde internationale organisaties 

bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van de verontrei

niging van de zee of het luchtruim erboven tengevolge van 

handelingen met radioactieve of andere schadelijke stoffen. 

Het dumpen van kernafval komt niet aan bod in het Verdrag van 

Oslo. Dit betekent dat radioactief materiaal niet onder de 

lijsten van Bijlage I en II bij het verdrag valt en dus onder 

het toepassingsgebied van artikel 7 van het verdrag valt. 

Artikel 7 luidt "Geen stof of materiaal mag worden gestort 

zonder de machtiging van de bevoegde nationale overheid of 

overheden. In geval van machtiging zijn de bepalingen van 

Bijlage III bij dit Verdrag van toepassing." Het dumpen van 

kernafval vereist dus een machtiging. 

In het Verdrag vam Londen valt radioactief afval wel onder het 

toepassingsgebied. Het verdrag voorziet in een verbod op het 

storten van hoog radioactief afval (stof van bijlage I ), 

krachtens artikel 4 van het verdrag^ ̂ ^. De middel en laag 

radioactieve stoffen mogen gestort worden mits een voorafgaan

de bijzondere vergunning (stoffen van bijlage 11^^^), krach-

''' Zie Bijlage I, punt 6 bij het verdrag: "Hoog radioac
tief afval en andere hoog radioactieve stoffen, die door de 
ter zake bevoegde internationale organisatie, op dit ogenblik 
de internationale Organisatie voor Atoomenergie, bepaald zijn 
als ongeschikt om in zee te worden gestort omwille van hun 
invloed op de menselijke gezondheid, om biologische of om 
andere redenen." 

^̂ ^ Artikel 4 a) luidt: "het storten van alle afval of 
andere stoffen genoemd in Bijlage I is verboden". 

^̂ ^ Zie Bijlage II, punt D: "Radioactief afval en andere 
radioactieve stoffen niet opgenomen in Bijlage I. Bij het 
afleveren van vergunningen voor het storten van deze stoffen 
moeten de Verdragsluitende partijen ten volle rekening houden 
met de aanbevelingen van de ter zake bevoegde internationale 
organisatie, op dit ogenblik de Internationale Organisatie 
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tens artikel 4 b) van het verdrag^ ̂ .̂ Voor wat storting van 

radioactief afval betreft hebben de verdragssluitende partijen 

bij het Verdrag van Londen het Internationaal Agentschap voor 

Atoomenergie (I.A.A.E.) de verantwoordelijkheid toevertrouwd 

om de radioactieve stoffen te bepalen waarvan het storten in 

zee verboden is (stoffen van Bijlage I) en om aanbevelingen op 

te stellen inzake het storten van andere radioactieve stoffen 

in zee (stoffen van Bijlage II). 

In het Verdrag van Londen werd tevens opgeroepen tot het 

sluiten van regionale akkoorden (artikel 8 van het verdrag). 

Aan deze oproep werd gevolg gegeven door de beslissing van de 

Raad van de O.E.S.O. (Organisatie voor Economische Samenwer

king en Ontwikkeling) in 1977 tot oprichting van een multila

teraal raadplegings- en toezichtmechanisme voor het storten 

van radioactief materiaal in zee^^^. Dit mechanisme lag aan 

de basis van de door de lidstaten van de O.E.S.O. georgan

iseerde stortingen in een zone in de noordoostelijke Atlanti

sche Oceaan (tussen 45°50' en 46"'10' noorderbreedte en 16°00' 

en IV^SO' westerlengte). Door het opgeven van deze dumping

praktijk door een aantal staten werd na 1970, tot aan resolu

tie LDC. 14(7) van 1983, enkel nog door vier staten in deze 

zone gedumpt, met name door België, Nederland, Zwitserland en 

het Verenigd Koninkrijk. Door de O.E.S.O. werd aan het Agent

schap voor Kernenergie (A.K.E.) een rol toevertrouwd die erin 

bestaat de doelstellingen van het Verdrag van Londen te doen 

naleven in de deze zone. Het A.K.E. stelt praktische richt

lijnen op ter attentie van zijn leden die stortingen uitvoe

ren, als aanvulling op de richtlijnen van het Verdrag van 

Londen en van het I.A.A.E. en bestemd om de veiligheid van het 

storten in zee van radioactief afval in deze zone nog op te 

voor Atoomenergie." 

^̂ ^ Artikel 4b) luidt: "voor het storten van afval en 
andere stoffen genoemd in Bijlage II, moet voorafgaandelijk 
een bijzondere vergunning verleend worden". 

Beslissing van 22 juli 1977. 
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voeren^^°. 

Voorts werden nog principes uitgewerkt in het Euratom-Verdrag. 

Artikel 37 van dit verdrag legt aan de lidstaten de verplich

ting op om ieder plan voor nucleaire afvalverwijdering aan de 

Commissie mee te delen. 

Tot een formele stopzetting van het dumpen van kernafval is 

het nog niet gekomen. Toch werden op internationaal niveau 

pogingen ondernomen om die praktijken stop te zetten of te 

verminderen. In 1983 onstond binnen het kader van het Verdrag 

van Londen, een discussie over de al dan niet stopzetting van 

deze praktijken. Er werd echter geen definitief akkoord be

reikt. Op 17 februari 1983 werden de lidstaten opgeroepen het 

storten van laag en matig radioactief afval op te schor

ten^ ̂ ^. In 1985 werd op de negende consultatieve vergadering 

een nieuwe resolutie aangenomen waardoor de opschorting van 

het dumpen van radioactief afval werd verlengd^ ̂ ®. Op de 

tiende consultatieve vergadering werd een resolutie aangenomen 

waarbij een inter-gouvernementele commissie van experten werd 

opgericht, met de bedoeling een aantal aspecten inzake het 

dumpen van radioactief afval in beschouwing te nemen. Deze 

werkgroep moet studies ondernemen of bekijken inzake de brede

re politieke, juridische, economische en sociale aspecten van 

het dumpen van radioactief afval in zee. Deze werkgroep moet 

voorts studies ondernemen inzake alternatieven op het land. 

Zij moet tenslotte onderzoeken of het kan bewezen worden dat 

het dumpen van radioactief afval in zee niet schadelijk is 

voor de menselijke gezondheid of aanzienlijke schade veroor

zaakt^ ̂ ^. Op de dertiende consultatieve vergadering (19 ok

tober - 2 november 1990) werd een resolutie aangenomen inzake 

^̂ ^ Voorstel van Resolutie tegen het storten van radioac
tief afval in zee, Gedr. St.. Kamer, 1984-1985, nr. 4, 479. 

"•"̂'̂  Resolutie LDC.14(7). 

^''^ Resolutie LDC. 21(9). 

1'̂^ IMO News, 1986/4, 16. 
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het dumpen van laag-radioactief afval, In deze resolutie werd 

opgeroepen tot het opschorten van dumping van laag-radioactief 

afval in de ondergrondse zeebodem (toegankelijk vanaf de zee; 

dumpen van radioactief afval in de zeebodem toegankelijk vanaf 

het land wordt beschouwd als pollutie afkomstig van het vaste

land) . Deze vorm van dumping werd trouwens beschouwd als een 

vorm van dumping, bedoeld in de resolutie 21(9) met betrekking 

tot de opschorting van dumping van laag-radioactief afval in 

de zee zelf^^°. 

Binnen de Europese Gemeenschap werd op 16 september 1982 door 

het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin aan de 

lidstaten van de E.E.G., en meer bepaald aan België, Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk werd gevraagd een einde te maken 

aan het storten van radioactief afval in zee^®^ . 

Op de derde Noordzeeconferentie werd inzake dumping van radio

actief materiaal bepaald dat, in overeenstemming met de aanbe

velingen van de bevoegde internationale organisaties, de 

Noordzee niet geschikt is voor het dumpen van radioactief 

afval noch voor de opslag van dergelijk afval in de zeebodem 

(Verklaring van Den Haag, 32). 

Sinds 1983 werd het storten van laag radioactief afval in zee 

stopgezet^ ®^. 

Door België werd gedurende een aantal jaren laag-radioactief 

afval (afval van categorie A^^^) gestort in zee. Deze stor-

180 IMO News, 1990/4, 15. 

'° Resolutie over lozing van kernafval in de Atlantische 
Oceaan door Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. 
Pb. C, 1982, nr. 267. 

Ö̂2 SOMERS, E., O.C.. 393. 

'83 Volgens het NIRAS is dit laag- en middelactief bêta-
gamma afval, waarvan het gehalte aan alfastralers met een 
lange levensduur zeer gering of nihil is (NIRAS, Radioaktief 
afvalbeheer in België. Overzicht van de toestand. December 
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tingen gebeurden niet in de Noordzee, maar wel in de zone 

hierboven beschreven (de noordoostelijke Atlantische Oceaan, 

op een afstand van ongeveer 700 km van de Ierse en Spaanse 

kust) . De zeebergingswerkzaamheden gebeurden allemaal onder 

Nederlandse vlag, in samenwerking met Nederland en Zwitser

land, met naleving van de voorschriften van het Verdrag van 

Londen en van de OESO. Deze stortingen gebeurden regelmatig 

tot in 1982 in het kader van het multilaterale overleg- en 

toezichtsmechanisme van de OESO. Een overzicht van de hoeveel

heden wordt gegeven in volgende tabel. 

Jaar 

1960 

1 1962 

1963 

1967 

M 969 

1971 

1972 

1973 

1975 

1 1976 

1978 

1979 

1980 

1981 

Hoeveelheid in ton l 

(inclusief verpakking) 

284 

431 

789 1 

600 

600 

1768 

1112 

2296 

2002 

2243 1 

3671 

872 

3512 1 

4450 

1986). 
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Bron: Voorstel van Resolutie tegen het storten van radioactief 

afval in zee, Gedr. St. . Kamer, 1984-1985, nr. 4, bijlage. 

Sinds 1983 werd ook door België geen radioactief afval meer 

gestort in zee. Dit werd echter nog niet formeel bevestigd. 

Door het NIRAS (Nationale Instelling voor Radioaktief Afval en 

Splijtstoffen) wordt deze methode als een zekere, veilige en 

interessante methode beschouwd voor een land als België. 

Ondanks het feit dat een latere herneming van de bergingswer

ken in zee niet uitgesloten is, is NIRAS in 1984 met studies 

begonnen voor het vinden van alternatieven voor deze methode. 

In afwachting van deze alternatieven of van het hervatten van 

het dumpen van het afval, ligt het afval opgeslagen °^. 

3.3.5. Conclusie t.a.v. verontreiniging door dumping. 

België heeft de twee belangrijke dumpingverdragen ondertekend 

en geratificeerd. De beide verdragen van Oslo en Londen, 

werden goedgekeurd bij wet en uitgevoerd. 

De bevoegdheid inzake dumping ligt bij het Staatssecretariaat 

voor Leefmilieu, daarin bijgestaan door B.M.M.. Het baggeren 

zelf ligt in handen van het Vlaams Ministerie van Openbare 

Werken. Op grond van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988 

zijn de gewesten bevoegd voor het afvalstoffenbeleid (artikel 

4, § 3, 2°). Het Vlaams gewest is dus bevoegd voor het ontwik

kelen van alternatieve produktie- en verwerkingsmethoden voor 

industrieel afval. 

Het dumpen van industrieel afval werd, overeenkomstig de 

internationale bepalingen (E.E.G.-richtlijn, Noordzeeverkla-

ringen en beslissingen van OSCOM) uiteindelijk eind 1989 

stopgezet. 

NIRAS, O.C. 



138 

Afvalverbranding op zee werd eveneens beëindigd. België had 

een sleutelrol terzake en was een van de laatste landen die 

deze praktijk uitoefende. 

Het dumpen van industrieel afval en het verbranden van afval 

op zee vormen slechts een kwantitatief klein aandeel in de 

totale verontreiniging van de Noordzee. Het zijn bovendien 

bronnen die gemakkelijk te identificeren en te lokaliseren 

zijn, en daarom gemakkelijker om aan te pakken. Het probleem 

blijft wat met het industrieel afval zal gebeuren. Indien dit 

op land zal worden verbrand, wat de meest voor de hand liggen

de oplossing is, kan dit een verschuiving van het probleem 

zijn van rechtstreeks dumping in zee naar onrechtstreekse 

land- en luchtverontreiniging. 

Het dumpen van baggerspecie is voor België een belangrijke 

activiteit, gezien de toegangswegen tot de havens. België 

heeft pas recent de internationale regels toegepast door het 

verlenen van vergunningen. Er zijn nog geen vooruitzichten op 

korte termijn om deze activiteit te verminderen. Een werkgroep 

werkt aan mogelijke oplossingen. 

Het dumpen van radioactief materiaal is stopgezet door België 

maar dit werd formeel niet bevestigd. Dit laat eventueel de 

deur open voor latere dumpingen. 

3.4. Verontreiniging van de zee afkomstig van het land. 

Naar kwantiteit is verontreinging afkomstig van het vasteland 

ongetwijfeld de belangrijkste bron van vervuiling van de 

Noordzee. De vervuiling is afkomstig van rivieren en van 

atmosferische depositie. Via de rivieren komen moeilijk af

breekbare, toxische en accumuleerbare stoffen en nutriënten de 

zee in. De moeilijk afbreekbare, toxische en accumuleerbare 

stoffen die via de rivieren de zee in komen, zijn doorgaans 

afkomstig van de industrie. Nutriënten zijn afkomstig van de 

industrie, huishoudens en de landbouw. Verontreiniging via de 
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lucht wordt veroorzaakt door zware metalen, afkomstig van de 

industrie en het verkeer (loodemissies), zwaveldioxode en 

stikstofoxide afkomstig van de industrie (klassieke elektrici

teitsbedrijven, staalbedrijven, non-ferro industrie), verwar

ming van gebouwen en verkeer (voornamelijk stikstofoxide), 

ammoniak (afkomstig van de landbouw) en hydrocarbon emmissies 

(via de industrie, de huishoudens en het verkeer) . Het is een 

bron die pas laat internationaal geregeld is geworden. De 

reden hiervoor is voor de hand liggend, gezien de bron voor

komt op het land en dus onderworpen is aan de soevereiniteit 

van de staat. 

3.4.1. Het Verdrag van Parijs. 

Het Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee 

vanaf het land werd gesloten op 4 juni 1974 te Parijs^®^. 

Het Verdrag van Parijs is, net zoals het Verdrag van Oslo, een 

regionaal verdrag. Het toepassingsgebied is hetzelfde als in 

het Verdrag van Oslo (Noordoostelijke Atlantische Oceaan, met 

de bijhorende zeeën, met uitsluiting van de Oostzee en de 

Middelandse Zee, artikel 2). Het verdrag is van toepassing in 

de volle zee, de territoriale wateren van de lidstaten en de 

interne wateren tot aan de zoetwatergrens in geval van water

lopen (artikel 3a ^®^). Het verdrag staat open voor onderte

kening voor een beperkt aantal staten, met name die staten die 

werden uitgenodigd op de diplomatieke conferentie inzake het 

Verdrag van Parijs. Het verdrag staat ook open voor onderteke

ning door de E.E.G. (artikel 22). Staten die lid zijn bij het 

Verdrag van Oslo kunnen ook nog toetreden tot het verdrag 

(artikel 24). 

^^^ Tekst in: 13 I.L.M. 352 (1974). 

^̂ ^ Artikel 3 a) bevat de definitie van "maritieme zone": 
de volle zee, de territoriale zeeën van de Verdragssluitende 
Partijen en de wateren binnen de basislijn, die dient om de 
breedte van de territoriale zee te meten en die zich in het 
geval van waterlopen uitstrekt tot aan de zoetwatergrens, 
tenzij op grond van artikel 16c van dit Verdrag anders is 
bepaald". 
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Het Verdrag van Parijs werd bekrachtigd door België, Denemar

ken, de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, IJsland, Nederland, 

Noorwegen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwe

den. De E.E.G. ondertekende het verdrag. 

Volgens het verdrag van 1974 betekent verontreiniging vanaf 

het land: de verontreiniging van de mariene zone via de water

lopen, vanaf de kust, daarin begrepen verontreiniging via 

buizen onder het zee-oppervlak en andere buizen en vanaf 

kunstmatige bouwwerken (artikel 3c). 

De partijen komen overeen om afzonderlijk of gezamenlijk 

maatregelen te treffen om de verontreiniging van de zee vanaf 

het land, overeenkomstig de bepalingen van het verdrag, te 

bestrijden en met dit oogpunt hun beleid te harmoniseren. 

Het verdrag werkt, zoals het Verdrag van Oslo, met een lijs-

tensysteem. De partijen komen overeen om verontreiniging vanaf 

het land door stoffen van Deel I van Bijlage A (stoffen zoals 

cadmium, kwik, enz.) uit te bannen en verontreiniging door 

stoffen van Deel II (stoffen zoals chroom, lood, zink, enz. ) 

streng te beperken. Het gaat hier dus om de beperking of het 

uitbannen van de verontreiniging door de stoffen en niet om 

het stopzetten en het beperken van de lozingen als dusdanig. 

Stoffen van Deel II mogen enkel geloosd worden mits een goed

keuring van de bevoegde overheid. De lidstaten moeten daartoe, 

gezamenlijk of afzonderlijk, maatregelen nemen, rekening 

houdend met de meest recente technische vorderingen. De pro

gramma's en maatregelen omvatten eventueel specifieke normen 

of verordeningen met betrekking op de kwaliteit van het mi

lieu, op lozingen in de maritieme zone, op lozingen in de 

waterlopen die van invloed zijn op de maritieme zone en op de 

samenstelling en het gebruik van stoffen en produkten (arti

kel 4) . Voor radioactieve stoffen bestaat een afzonderlijke 

regeling in artikel 5: de partijen verbinden er zich toe de 

verontreiniging van dergelijke stoffen te voorkomen en eventu

eel uit te bannen. 
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Elke lidstaat is verplicht te waken over de naleving van de 

bepalingen van het verdrag en is verplicht op zijn grondgebied 

de geëigende maatregelen te treffen ter voorkoming en bestraf

fing van elk gedrag dat strijdig is met de bepalingen van het 

verdrag (artikel 12). 

Het Verdrag van Parijs is internationaal in werking getreden 

op 6 mei 1978, krachtens artikel 25 van het verdrag, waardoor 

het verdrag in werking treedt 30 dagen na de neerlegging van 

de zevende ratificatie. Voor staten die het verdrag pas rati

ficeerden na die datum, wordt het verdrag van kracht 30 dagen 

na de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde. De E.E.G. 

werd partij bij het verdrag door haar ondertekening op 23 juni 

1975. Voor haar was geen ratificatie vereist. 

Net zoals in het Verdrag van Oslo wordt een Commissie opge

richt, de Parijse Commissie of afgekort als PARCOM (artikel 

15). De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de lidstaten. De Commissie heeft als taak een algemeen toe

zicht uit te oefenen op de uitvoering van het verdrag. Zij 

heeft als taak om een algemeen onderzoek in te stellen naar de 

toestand van de zeeën waarop het verdrag van toepassing is, 

naar de doeltreffendheid van de aangenomen controlemaatregelen 

en naar de noodzaak om aanvullende of afwijkende maatregelen 

te nemen. De Commissie gaat eventueel, volgens een standaard

procedure en op voorstel van de aan een zelfde waterloop 

gelegen Verdragsluitende partij of partijen, de grens in die 

waterloop tot waar de maritieme zone zich zal uitstrekken, 

vaststellen. PARCOM kan programma's en maatregelen tot uitban

ning of beperking van de verontreiniging vanaf het land op

stellen. Zij kan tevens aanbevelingen doen in het kader van 

artikel 9 (indien bij verontreiniging vanaf het land door een 

lidstaat de belangen van andere lidstaten dreigen betrokken te 

raken, verbinden de lidstaten zich ertoe overleg te plegen 

teneinde een akkoord tot stand te brengen), PARCOM gaat gege

vens bijeenbrengen en bestuderen en rondsturen aan de lidsta

ten. Zij kan eventueel aanbevelingen doen voor het wijzigen 
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van de lijsten van Bijlage A bij het verdrag. PARCOM kan 

tenslotte alle andere functies vervullen die nodig zijn krach

tens dit verdrag (artikel 16). 

De lidstaten zijn verplicht aan PARCOM een aantal gegevens te 

laten toekomen: de resultaten van de controle en het toezicht, 

bedoeld in artikel 11 (de lidstaten komen overeen een parame-

terwaarnemingsnet tot stand te brengen om de graad van veront

reiniging vast te stellen en om na te gaan inhoever de maatre

gelen, genomen ter beperking van de verontreiniging, doeltref

fend zijn). De lidstaten moeten aan PARCOM rapporteren over de 

aard en de hoeveelheid van de lozingen en stortingen van de 

stoffen die voorzien zijn in de bijlagen bij het verdrag. De 

Commisie moet in kennis worden gesteld van de wetten en bepa

lingen die worden genomen ter uitvoering van het verdrag. 

Krachtens artikel 18 van het verdrag aanvaardt PARCOM met 

eenparigheid van stemmen de programma's en maatregelen, waar

van sprake in artikel 4 ter beperking of uitbanning van de 

verontreiniging veroorzaakt door de stoffen van deel I en II 

van Bijlage A, de programma's voor wetenschappelijk onderzoek 

bedoeld in artikel 10 en 11. De programma's en maatregelen 

treden voor alle lidstaten in werking en worden door deze 

toegepast 200 dagen nadat zij werden aangenomen, tenzij anders 

wordt bepaald door de Commissie. Indien geen eenparigheid kan 

worden bereikt dan kan de Commissie toch maatregelen of pro

gramma's aannemen bij drie vierde meerderheid van de stemmen. 

Maar in dit laatste geval zijn de maatregelen en programma's 

enkel geldig voor de staten die ervoor hebben gestemd. 

PARCOM heeft een reeks beslissingen en aanbevelingen getrof

fen^ ̂ .̂ De beslissingen (decisions) die door PARCOM genomen 

Voor een overzicht hiervan, zie: Paris Commission 
Procedures and Decisions Manual, October 1990, Part C. 
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worden, zijn juridisch bindend voor de lidstaten^^^. De sta

ten zijn erdoor gebonden zoals ze gebonden zijn door het 

verdrag zelf. Nochtans is er, in tegenstelling tot in de E.E.-

G., geen internationaal systeem om dit af te dwingen. Geschil

len tussen partijen met betrekking tot de interpretatie of 

toepassing van het verdrag die niet kunnen worden beslecht op 

een andere wijze, worden op verzoek van één van de partijen 

aan arbitrage onderworpen zoals voorzien in Bijlage B bij het 

verdrag (artikel 21). De aanbevelingen (recommendations) die 

door PARCOM gegeven worden, zijn niet bindend. Deze laatste 

zijn louter informatief of interpretatief. Door PARCOM worden 

tevens richtlijnen (guidelines) uitgewerkt °'. Deze laatste 

zijn evenmin bindend. 

Krachtens artikel 4 van het verdrag kan de Commissie zowel 

maatregelen nemen die betrekking hebben op de kwaliteit van 

het milieu ((Environmental Quality Standards of EQO's) als op 

lozingen in de maritieme zone (Uniform Emission Standards of 

UES). Op de eerste vergadering van PARCOM werd discussie 

gevoerd over welke methode gebruikt zou worden. Dit leidde 

echter niet tot een consensus. In 1978 werd besloten om, tot 

1983, beide benaderingen op een parallelle basis te gebruiken 

tot wetenschappelijk zou worden uitgemaakt wat de beste metho

de was. In 1983 werd duidelijk dat het niet mogelijk was om 

uit te maken welke van de twee methodes de beste was. Daarom 

werd besloten om het dubbel gebruik voort te zetten. 

Er werden door PARCOM onder andere bindende beslissingen 

genomen in verband met kwik- en cadmiumlozingen. Er werden 

aanbevelingen en richtlijnen genomen in verband met kwik, 

''*° Dit werd bevestigd door PARCOM op haar negende bijeen
komst (Cardiff, 1987): "In discussion at its Night Meeting 
(Cardiff, 1987), the Commission recalled that all PARCOM 
Decisions are legally binding and have to be implemented by 
Contracting Parties in national Legislation" (Paris Commission 
Procedures and Decisions Manual, May 1990, C1/89-E, 2/6) 

'°^ Voor een overzicht hiervan, zie: Paris Commission 
Procedures and Decisions Manual. May 1990, Part E. 
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olie, de chloor-alkali-industrie, afval van de titaandioxi

deindustrie, radioactieve stoffen, PCB's en PCT's, aldrin, 

dieldrin en endrin, tributyl-tin, nutriënten, raffinaderijen, 
enz.190, 

De Parijse Commissie beschikt over een "Technical Working 

Group". Dit is een permanent adviesorgaan, dat gaat adviseren 

over technische en wetenschappelijke vragen. De TWG rappor

teert direct aan de Parijse Commissie. De Parijse Commissie 

beschikt tevens over verschillende subwerkgroepen waaronder de 

"Working Group on": "Oil Pollution", "Nutrients", "Industrial 

Sectors", "Atmosferic Emmissions", "Diffuse Sources" en over 

een aantal ad hoc werkgroepen, waaronder de "Ad Hoc Working 

Group on": "Input Data", "Platforms", "Test Methods for Oil 

Based Muds", "Radioactive Discharges". De subgroepen rapporte

ren aan de TWG en aan de Commissie. 

De Parijse Commissie heeft tevens met een aantal andere com

missies en organisaties werkgroepen opgericht. Een van de 

belangrijkste taken van de lidstaten van de verdragen van Oslo 

en Parijs was om aanvullende of gezamenlijke programma's voor 

de monitoring van de verspreiding en de effecten van vervui

lende stoffen op te stellen in het gebied dat bestreken wordt 

door de twee verdragen. Om deze reden werd op de eerste geza

menlijke bijeenkomst in 1976 van de Oslo en Parijse Commissie 

(OSPARCOM) een "Joint Monitoring Group" opgericht. De Joint 

Monitoring Group staat open voor de partijen bij de verdrags

partijen van de verdragen van Oslo en Parijs. Een vertegen

woordiger van ICES (International Council for the Exploration 

of the Seas) neemt deel aan de werkzaamheden van de werkgroep. 

De Joint Monitoring Group coördineert de monitoring program

ma's van de beide Commissies. Het monitoring programma is 

gebaseerd op het principe dat elke lidstaat in een bepaalde 

zone van het verdragsgebied de input van cadmium, kwik en 

"̂ Voor een volledig chronologisch overzicht van de 
beslissingen en aanbevelingen van PARCOM, zie: Paris Commissi
on Procedures and Decisions Manual, October 1991, CI/91-E. 
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PCB's zal meten en jaarlijks stalen zal nemen van die stoffen 

in organismen en maandelijks van kwik en cadmium in het zeewa

ter. De JMG rapporteert aan de technische werkgroepen van 

beide Commissies, TWG en SACSA. Momenteel wordt monitoring 

gedaan in het volledige verdragsgebied. Dit gebied is verdeeld 

in vijftig zones, waar geregeld stalen van het zeewater worden 

genomen. Om de verschillende resultaten vergelijkbaar te 

maken, moeten de laboratoria die meewerken, gebruik maken van 

intercalibratie. 

Onder impuls van de tweede Internationale Noordzeeconferentie 

werd door de Commissies van Oslo en Parijs en ICES een North 

Sea Task Force opgericht^ . De North Sea Task Force werd 

opgericht met de bedoeling de bepalingen van de Noordzeever-

klaring inzake uitbreiding van wetenschappelijke kennis en 

inzicht uit te voeren. Op de tweede Noordzeeconferentie werd 

terzake beslist: de noodzaak te onderschrijven van een verdere 

ontwikkeling van op elkaar afgestemde methoden voor monito

ring, modelling en beoordeling van de toestand van het milieu 

op nationaal en internationaal niveau. ICES, OSCOM en PARCOM 

werden verzocht om gezamenlijk de optimale middelen om deze 

doelen te bereiken te onderzoeken, waaronder de mogelijke 

voordelen van een gezamenlijke werkgroep, opgezet door die 

drie organen en een geharmoniseerd studieprogramma op te 

stellen, rekening houdend met de voorstellen gedaan in Annex 

G. Verder werd aan deze organisaties gevraagd op basis van het 

"Quality Status Report" uit 1987, nieuwe rapporten over de 

kwaliteit van de Noordzee voor te bereiden en te publiceren 

met regelmatige tussenpozen, mischien om de 5 jaar, vanaf 

1991. Door de Commisies werd het wenselijk geacht om het 

volgende Quality Status Report te beëindigen in 1993. Er werd 

wel erkend dat het nodig kan zijn om recente informatie te 

verschaffen voor de bijeenkomst van de Commissies van Oslo en 

'̂ ^ Deze beslissing werd aangenomen door de Commissies van 
Oslo en Parijs op de tiende gezamenlijke bijeenkomst (Lissa
bon, 1988) (OSPAR 10/11/1, Annex 11) en door ICES op de 76ste 
Statutory Meeting (Bergen, 1988). 
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Parijs op ministerieel niveau die zal plaatsvinden in 1992 in 

Frankrijk. Op de derde Noordzeeconferentie werd gespecifieerd 

welke informatie de North Sea Task Force verder moest onder

zoeken. De meeste zaken die onderzocht moeten worden, worden 

bekeken in de bestaande organisaties. Niettemin werd besloten 

om de speciale North Sea Task Force op te richten om nauwer te 

kunnen samenwerken. De N.S.T.F, bestaat uit afgevaardigden uit 

de 8 Noordzeestaten, de Commissie van de Europese Gemeenschap 

en vertegenwoordigers van ICES en OSPARCOM. 

Op de tiende gezamenlijke bijeenkomst van de Oslo en Parijse 

Commissies (Lissabon, 1988) werd besloten een "Joint OSPAR-

C O M / I C E S Liaison Committee" op te richten^'^. Dit gezamen

lijk comité moet algemene begeleiding en commentaar geven aan 

de beide organisaties, voorzover het zaken betreft van gemeen

schappelijk belang. Het comité moet er voor instaan dat er een 

betere coördinatie is van de activiteiten, de uitwisseling van 

informatie tussen de organisaties vergemakkelijken en zaken 

van gemeenschappelijk belang, andere dan de Task Force, te 

bediscussiëren. 

Momenteel wordt aan een nieuw verdrag gewerkt met de bedoeling 

de beide verdragen van Oslo en Parijs samen te voegen tot één 

verdrag. Het Verdrag van Oslo heeft, door het beëindigen van 

het storten van industrieel afval en afvalverbranding op zee, 

aan belang verloren, terwijl het Verdrag van Parijs aan belang 

zal winnen. De bedoeling zou zijn een kaderverdrag te maken, 

aangevuld met verschillende protocollen, waaronder een proto

col voor verontreiniging afkomstig van het vasteland en een 

protocol inzake dumping. Dit kaderverdrag zou moeten klaar 

zijn tegen de ministeriële bijeenkomst in 1992. 

Op de Noordzeeconferenties werden verschillende bepalingen 

geformuleerd ten aanzien van verontreiniging vanaf het vaste

land. Op de tweede Noordzeeconferentie werden inzake veront-

52 OSPAR 10/11/1, § 3.9 - 3.12. 
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reiniging vanaf het vasteland een aantal concrete maatregelen 

vooropgesteld. Zo werden er maatregelen voorgesteld inzake de 

toevoer via rivieren en estuaria van moeilijk afbreekbare, 

toxische en bio-accumulerende stoffen: er werd beslist een re

ductie van 50% door te voeren (op basis van de situatie in 

1985) tegen 1995 van de inbreng via rivieren van deze stoffen 

die persistent, toxisch en /of bioaccumuleerbaar zijn. Het 

verminderen van de toevoer van deze stoffen moet gebeuren door 

middel van de best beschikbare technieken en andere geschikte 

middelen en op basis van het voorzorgsprincipe. Voor de ver

mindering met 50% van de rivierinbreng moesten tegen de derde 

Noordzeeconferentie actieplannen klaar zijn, die volgende 

maatregelen moesten bevatten: identificatie van de "best 

available technology (BAT)" voor gekende vervuilende processen 

waaruit deze stoffen voortkomen; inventarisatie van de diffuse 

bronnen van deze stoffen; vastlegging van strikte kwaliteits

normen voor deze stoffen; gebruik van BAT bij de bouw van 

nieuwe installaties; het uitwerken van reductiemaatregelen op 

basis van BAT voor bestaande installaties; de controle van 

produktie, verkoop en gebruik van deze stoffen en van produk-

ten die ze bevatten; invoering van verbeterde monitorings- en 

inspectieprocedures om de uitvoering van die maatregelen te 

verzekeren, en de invoering van strenge maatregelen om nako

ming of vervolging van de overtreding te verzekeren (Verkla

ring van Londen, XVI, 1-3). Over de toevoer van nutriënten 

werd eveneens beslist om tegen 1995 een vermindering van 50% 

(op basis van de gegevens van 1985) van de toevoer van fosfor 

en stikstof te verwezenlijken, in de gebieden waar die toevoer 

van aard is direct of indirect tot vervuiling te leiden (Ver

klaring van Londen, XVI, 10-11). Er wordt ook een aantal 

bepalingen voorzien inzake de lozing van radioactieve stoffen, 

met name de aanbevelingen van de bevoegde internationale orga

nisaties te respecteren en met dit doel de best beschikbare 

technologie toe te passen om de vervuiling door lozing van 

radioactief afval tot een minimum terug te brengen (Verklaring 

van Londen, XVI, 39). 
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Op de derde Noordzeeconferentie werden aanvullende maatregelen 

voorgesteld. Zo werd inzake de toevoer van gevaarlijke stoffen 

overeengekomen, als uitgangspunt, dat alle moeilijke afbreek

bare, toxische en bioaccumulerende stoffen die het mariene 

milieu kunnen bereiken, moeten vallen onder de reductiemaatre-

gelen van de Verklaring van Londen en bovendien dat lozingen 

van deze stoffen vóór het jaar 2000 moeten worden terugge

bracht tot niveaus die niet schadelijk zijn voor mens en 

milieu (Verklaring van Den Haag, 1 ) . Een reeks gedetailleerde 

maatregelen worden vervolgens voorzien. Voor stoffen in Bijla

ge IA, die de zee bereiken via rivieren en estuaria, moet een 

vermindering van 50% of meer bereikt worden tussen 1985 en 

1995 (op basis van de gegevens van 1985). Voor zeer gevaarlij

ke stoffen, zoals kwik, cadmium en lood moet zelfs een vermin

dering van 70% bereikt worden in die periode, en dit langs 

alle toegangswegen (Verklaring van Den Haag, 2-3). De hoeveel

heid pesticiden die de Noordzee bereiken moet beperkt worden, 

waartoe een aantal maatregelen moet worden genomen inzake 

controle en beperking op het gebruik ervan (Verklaring van Den 

Haag, 4). De maatregelen die opgesomd zijn in deel (a) van 

Bijlage IB moeten uitgevoerd worden. Deze maatregelen betref

fen de chloor-alkalibedrijven, kwikbatterijen, aluminium-

schrootsmelterijen, pulpindustrie en raffinaderijen. Binnen de 

geëigende internationale instanties moeten acties ondernomen 

worden om zo snel mogelijk besluiten te nemen over deze maat

regelen en om de voorbeelden van beperkende maatregelen voor 

produkten, zoals vermeld in deel (b) van Bijlage 1B, in over

weging te nemen (Verklaring van Den Haag, 5). Voorts moeten 

initiatieven genomen worden, in overeenstemming met Bijlage IC 

(maatregelen ter beperking van emissies ten gevolge van nader 

bepaalde activiteiten), om de emissies te verminderen van de 

genoemde activiteiten die aanzienlijk bijdragen tot de toevoer 

van gevaarlijke stoffen in de Noordzee via rivieren, estuaria 

en de atmosfeer, door middel van het vaststellen en toepassen 

van de Best Beschikbare Technieken bij de genoemde puntbronnen 

en het vaststellen en toepassen van de Beste Milieuveilige 

Handelswijze bij de genoemde diffuse bronnen (Verklaring van 
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Den Haag, 6). Initiatieven moeten genomen worden, in over

eenstemming met Bijlage 1D (prioriteiten voor maatregelen in 

de toekomst), om de prioriteitenstelling te verbeteren voor in 

de toekomst te nemen maatregelen met betrekking tot de vermin

dering van de toevoer van gevaarlijke stoffen naar de Noordzee 

via rivieren, estuaria en de atmosfeer (Verklaring van Den 

Haag, 7). 

Speciale maatregelen worden voorzien in verband met PCB's. 

Deze moeten zo snel mogelijk op een milieuvriendelijke manier 

uitgebannen en vernietigd worden, met als doel de volledige 

vernietiging in 1995 en uiterlijk eind 1999. Daartoe moeten de 

noodzakelijke vernietigingsfaciliteiten ontwikkeld worden. 

Nationale plannen voor de uitvoering van deze besluiten moeten 

voorgelegd worden aan de vergadering op ministerieel niveau 

van de Commissies van Oslo en Parijs in 1992. Er moet samenge

werkt worden bij de ontwikkeling van criteria voor veilige 

vervangers van PCB's. De produktie van schadelijke PCB's-ver

vangers moet gestopt worden en deze moeten eveneens vernietigd 

worden (Verklaring van Den Haag, 9). 

Inzake nutriënten wordt vooropgesteld om initiatieven te 

coördineren en zo het doel, gesteld op de tweede Noordzee-

conferentie, te bereiken. Een aantal verdergaande maatregelen 

wordt hiertoe voorgesteld (inzake afvalwaterzuiveringsinstal

laties voor industrie en landbouw). Er werd overeengekomen om 

een aantal gebieden van de Noordzee aan te duiden als pro

bleemgebied inzake eutrofiëring. Stedelijke gebieden en in

dustrieën met een vergelijkbare hoeveelheid afvalwater moeten 

aangesloten zijn op een afvalwaterzuiveringsinstallatie met 

secundaire of even doeltreffende zuivering, tenzij kan worden 

aangetoond dat het Noordzeemilieu niet nadelig wordt beïnvloed 

(Verklaring van Den Haag, 10-12). 

Inzake de lozing van radioactief afval werd bepaald dat de 

best beschikbare technieken moeten toegepast blijven teneinde 

die lozingen te verminderen, met inbegrip van de verwijdering 
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van natuurlijke stoffen waarvan de radioactiviteit door mense

lijk toedoen is verhoogd (Verklaring van Den Haag, 31). 

3.4.2. Het Protocol van 1986. 

In 1986 werd bij het Verdrag van Parijs een Protocol afgeslo

ten waardoor het toepassingsgebied van het verdrag werd uitge

breid tot luchtvervuiling^^^. 

In 1985 werd op de zevende bijeenkomst van de Parijse Commis

sie (Brussel, 1985) een beslissing genomen (Parcom Decision 

7/13/1) waarbij aan Frankrijk werd gevraagd om een diplomatie

ke conferentie te organiseren met de bedoeling het verdrag uit 

te breiden tot verontreiniging van de zee vanuit de lucht. 

Deze conferentie werd gehouden in Parijs op 26 maart 1986 en 

eindigde met het afsluiten van het protocol. Door dit protocol 

wordt de definitie van verontreiniging vanaf het land in 

artikel 3c uitgebreid tot emissies vanuit de lucht. 

Het protocol werd door alle verdragspartijen geratificeerd en 

is internationaal in werking getreden op 1 september 1989. 

Tijdens de tweede Noordzeeconferentie werden een aantal bepa

lingen genomen inzake de toevoer van verontreinigende stoffen 

via de atmosfeer. Er werd overeengekomen om de verschillende 

regeringen aan te moedigen het Protocol van 1986 zo snel 

mogelijk te ratificeren en om PARCOM aan te moedigen haar 

monitoringprogramma verder te ontwikkelen en een uitgebreid 

lange-termijn monitoringprogramma op te stellen. Er werd 

overeengekomen om op nationaal of internationaal vlak passende 

maatregelen te nemen om het identificatieproces van, in de 

eerste plaats industriële sectoren en andere puntbronnen, en 

diffuse bronnen voort te zetten en te verbeteren, ondermeer 

door middel van de emissie-inventarisatie van PARCOM; vast te 

'̂•̂  Protocol bij het Verdrag van Parijs inzake vervuiling 
van de zee via de lucht, Parijs, 26 maart 1986. Tekst in: 27 
I.L.M. 625 (1988). 
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stellen welke emissies moeten verminderd of zo nodig worden 

stopgezet; nieuwe, schonere industriële technieken te bevorde

ren; emissies van verontreinigende stoffen uit de voornaamste 

industriële en andere sectoren te verminderen, ondermeer door 

het toepassen van strenge emissienormen gebaseerd op de best 

beschikbare technieken, indien mogelijk binnen een termijn van 

vier jaar. Er werd besloten om alle noodzakelijke maatregelen 

te nemen binnen de nationale administraties om een volledige 

samenwerking te verzekeren tussen de instanties, bevoegd voor 

atmosferische emissies en deze voor de bescherming van het 

mariene milieu. Tenslotte werd overeengekomen om het gebruik 

van loodvrije benzine te bevorderen en te stimuleren en het 

gebruik van loodhoudende zo snel mogelijk te elimineren (Ver

klaring van Londen, XVI, 16-20). 

Op de derde Noordzeeconferentie werden maatregelen bepaald 

inzake de toevoer van gevaarlijke stoffen waarbij zowel toe

voer van rivieren als toevoer via de atmosfeer bedoeld wordt 

(zie hoger). Een vermindering van tenminste 50 % moet bereikt 

worden van atmosferische emissies van de stoffen uit Bijlage 

IA van de verklaring (deze lijst omvat 17 soorten stoffen), in 

1995 of uiterlijk in 1999, mits de toepassing van de best 

beschikbare technieken, met inbegrip van het gebruik van 

strenge emissienormen, een dergelijke vermindering mogelijk 

maakt (Verklaring van Den Haag, 2). 

3.4.3. Uitvoering in België van het Verdrag van Parijs. 

België heeft het Verdrag van Parijs ondertekend op 28 mei 

1975. Het Verdrag werd goedgekeurd bij Wet van 7 september 

1983^^^. Het is voor België in werking getreden op 12 febru

ari 1984. 

In België werd het protocol bij het Verdrag van Parijs gerati

ficeerd op 19 juni 1989. Het werd goedgekeurd door de Wet van 

B.S.. 20 maart 1984. 
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België is eveneens vertegenwoordigd in PARCOM. Het nationaal 

contactpunt binnen de Parijse Commissie is de Beheerseenheid 

Mathematisch Model Noordzee. 

Er zijn geen specifieke uitvoeringswetten op het verdrag. De 

uitvoering moet verwezenlijkt worden via de bestaande wetge

ving in België op de water- en luchtverontreiniging. 

De bevoegdheid voor de preventie van water- en luchtverontrei

niging ligt, sinds de staatshervorming, voornamenlijk bij de 

gewesten. 

Een grondig onderzoek van het Belgisch beleid inzake veront

reiniging van de Noordzee afkomstig van het vasteland zou, 

binnen het tijdsbestek van dit project te ver leiden. Dit 

vereist immers een grondige studie van alle specifieke maatre

gelen die het reduceren van schadelijke stoffen via rivieren, 

de toevoer van nutriënten beogen en de toevoer van atmosferi

sche depositie verminderen. 

Toch kunnen een aantal vaststellingen gemaakt worden. De 

inbreng van schadelijke stoffen via rivieren gebeurt in ons 

land door een aantal rivieren, waaronder de Schelde, het 

Schipdonkkanaal en de Ijzer. De Schelde behoort tot de rivie

ren met de grootste inbreng van contaminanten in de Noordzee. 

Inzake de opvolging van de Noordzeeverklaringen blijkt de 

opvolging van de bepalingen inzake verontreiniging afkomstig 

van het vasteland de grootste problemen te stellen. Dit blijkt 

ook uit het Belgisch Vooruitgangsrapport^^^: "het kan niet 

^̂ ^ B.S.. 23 december 1989. 

^° X, De uitvoering van de Ministeriële verklaring van de 
tweede internationale konferentie over de bescherming van de 
Noordzee. Belgisch Vooruitgangsrapport. Kabinet van de Staats-
sekretaris voor Leefmilieu. IHE-BMM, januari 1990. 
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worden verheeld dat de uitvoering van de Londen Verklaring ons 

land voor heel wat problemen heeft gesteld -en nog steeds 

stelt- hoofdzakelijk voor wat de mariene verontreiniging 

betreft afkomstig van de rivieren en van de atmosfeer." 

Op het vlak van de waterwetgeving is er de Wet van 1971 inzake 

de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 

en de uitvoeringsbesluiten hierop (K.B. van 1976). Deze laat

ste omvatten sectoriële lozingsnormen op basis van emissienor

men voor meer dan 50 industriële sectoren. Een deel hiervan is 

tevens de uitvoering van de terzake geldende EG-richtlijnen. 

Deze worden in punt 4 besproken. 

Op het vlak van het waterkwaliteitsbeleid, heeft België een 

serieuze achterstand in te halen^^^. Op wettelijk niveau be

stond reeds een wet in 1953 die kwaliteitsdoelstellingen voor 

de oppervlaktewateren voorzag, maar deze werd niet uitgevoerd. 

In 1971 ontstond de genoemde Wet van 1971, maar door communau

taire spanningen werd deze ook slechts ten dele uitgevoerd. 

Enkel aan Vlaamse zijde werden waterzuiveringsmaatschappijen 

opgericht zoals die voorzien waren in de wet. In Wallonië werd 

de waterzuivering uitgevoerd door intercommunales. De kwali

teitsdoelstellingen die voorzien waren in de Wet van 1971 

werden niet uitgevoerd. Door het onstaan van EG-richtlijnen 

die kwaliteitsdoelstellingen oplegden en de veroordeling door 

het Hof van Justitie wegens niet-tenuitvoerlegging door België 

werd in 1983 een nieuwe wet gestemd die aan de Koning de 

bevoegdheid gaf om algemene en sectoriële waterkwaliteitsdoel

stellingen uit te werken. De redenering van de regering en van 

de Raad van State was dat de Wet van 1971 niet in de rechts

grond voorzag om kwaliteitsdoelstellingen te voorzien. Op 

basis van de Wet van 1983 werden door de nationale overheid 

basiskwaliteitsdoelstellingen voor het openbaar hydrografisch 

^^' Over het waterkwaliteitsbeleid in België zie: SIBBLES, 
P.L., VERDUIN, J.A., Een verkenning van het waterkwaliteits-
vraagstuk in België. Geografisch Instituut, Utrecht, februari 
1988. 
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net vastgesteld door middel van het K.B. van 4 november 1987. 

Bij dit K.B. komt de regering op haar vorig standpunt terug en 

geeft zij toe dat er een verkeerde interpretatie van de Wet 

van 1971 gebeurd was. Ook de Raad van State neemt, naar aan

leiding van een vordering tot nietigverklaring van het K.B. 

van 1987 een nieuw standpunt in̂ ®̂. De bevoegdheid van de 

Koning om kwaliteitsdoelstellingen vast te leggen is wel 

beperkt gezien de staatshervorming. Hij is enkel bevoegd 

indien er geen Europese normen zijn. Op Europees niveau zijn 

er inzake kwaliteitsdoelstellingen vier richtlijnen genomen 

inzake de kwaliteit van zwem-, vis-, schelpdier- en drinkwater 

(zie punt 4). Voor die wateren is de gewestelijke overheid dus 

bevoegd. Voor alle oppervlaktewateren, ongeacht hun bestemming 

blijft de nationale overheid bevoegd om kwaliteitsdoelstellin

gen vast te leggen, daar hiervoor op EG-niveau nog geen richt

lijnen werden uitgevaardigd. Het K.B. van 1987 heeft de laat

ste doelstellingen (dus voor alle oppervlaktewateren) vastge

legd. Door het Vlaams Gewest werden eveneens kwaliteitsdoel

stellingen vastgelegd (daarover meer in punt 4) in een besluit 

van oktober 1987. Dit laatste besluit overlapt gedeeltelijk 

het K.B. van 1987. De gewesten mogen strenger zijn dan de 

nationale overheid. Door het besluit van de Vlaamse Executieve 

werd van deze aanvullende normerende bevoegdheid gebruik 

gemaakt in het besluit van 1987. Daar werden immers strengere 

parameters vastgesteld met betrekking tot de basiskwaliteit. 

Voor parameters die niet in het besluit zijn opgenomen, moet 

worden teruggegrepen naar het K.B. van 1987. Deze dubbelzinni

ge toestand is alleszins niet bevorderlijk voor de duidelijk

heid. 

Op organisatorisch vlak werd op basis van de Wet van 1971 de 

Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering opgericht (V.M.Z.). 

Over de werking van de V.M.Z. ontstond in 1989 een vrij nega-

'̂ ° HEYMAN, J., "De bevoegdheid inzake de vaststelling van 
kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren". Leefmilieu. 1991, 
5. 
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tief rapport van het studiebureau SOBEMAP^^^. In 1990 werd 

de waterzuivering in Vlaanderen gedeeltelijk geprivatiseerd 

door de oprichting van de N.V. Aquafin. 

Het zou de bedoeling zijn voor België om inzake waterzuivering 

tegen 1995 te komen tot een verwerkingscapaciteit van 100% van 

het huishoudelijk afvalwater en een deel van het industrieel 

afvalwater. Het valt uiteraard op dit moment moeilijk in te 

schatten wat de resultaten van deze verwachtingen zullen zijn. 

Inzake de toevoer via het vasteland van toxische stoffen kan 

voor een aantal diffuse bronnen volgende maatregelen vermeld 

worden^^^. Om de toevoer van kwik te verminderen wordt ge

werkt aan de vermindering van het gebruik van kwikbatterijen. 

Dit wordt gerealiseerd op basis van een convenant (of milieu-

beleidsovereenkomst) tusen de overheid en de privé-sec-

tor201, 

Inzake cadmium wordt gewerkt om het gebruik ervan zoveel moge

lijk uit te schakelen^^^. 

Voor lood (voornamenlijk door loodhoudende benzine) wordt een 

vermindering verwacht door toenemend gebruik van loodvrije 

benzine. België heeft in vergelijking met andere landen een 

vrij laag gebruik van loodvrije benzine. 

Inzake organotin-verbindingen zal er een verbod op het ver-

'̂̂  SOBEMAP, Werking van de Vlaamse Maatschappij voor 
Waterzuivering (V.M.Z.). Consultatieopdracht van de Gemeen
schapsminister van Leefmilieu, mei 1989. 

200 Zie hierover: X, De uitvoering van de Ministeriële 
verklaring van de tweede internationale konferentie over de 
bescherming van de Noordzee. Belgisch Vooruitgangsrapport. 
Kabinet van de Staatssekretaris voor Leefmilieu. IHE - BMM, 
januari 1990. 

201 Ibid.. 12. 

202 Ibid.. 13. 
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brulk ervan komen. In België is er geen produktie van organo-

tin-verbindingen̂ *̂ .̂ 

Inzake gechloreerde koolwaterstoffen zijn er volgende maatre

gelen te vermelden: er is een verbod op het gebruik van CFK's 

in spuitbussen na 1989 en een verbod ervan als koelmiddelen 

vanaf 1 januari 1995. Het gebruik ervan in synthetische schui

men zal worden verminderd. De bedoeling is om tegen 1995 een 

vermindering van 50% en tegen 1998 een vermindering van 85% 

verwezenlijkt te zien^"*. 

Inzake de toevoer van nutriënten afkomstig van de huishoudens 

wordt een verbetering verwacht door het opdrijven van de 

waterzuivering. Ook hier valt af te wachten in hoever dit 

effectief zal worden gerealiseerd. 

Inzake detergenten is, zoals voor de kwikbatterijen, een 
convenant afgesloten met de betrokken bedrijven. Het marktaan
deel van fosfaatvrije wasmiddelen is opgelopen tot 45% (in de 
eerste helft van 1989)205, 

Inzake nutriëntentoevoer afkomstig van de landbouw wordt onder 
andere door het meststoffendecreet een vermindering ver-
wacht^oe. 

Voor nutriëntentoevoer van de industrie gelden emissienormen. 

Ook hier wordt een reductie verwacht door een verhoogde zuive

ringscapaciteit, een herziening van de sectoriële lozingsnor

men, strengere controle van de lozingen. Sectoren zoals de 

kunstmeststoffenindustrie hebben reductieprogramma's aan de 

203 I b i d . . 14, 

204 I b i d . . 14, 

205 I b i d . . 42, 

206 I b i d . . 43 , 
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Stikstofemissies via de atmosfeer wordt geregeld door een EG-

richtlijn (afkomstig van de elektriciteitscentrales). Voor 

stikstofemissies afkomstig van het verkeer wordt eveneens 

gezocht naar een vermindering. 

De toevoer van schadelijke stoffen via de atmosfeer blijkt hoe 

langer hoe meer een belangrijke bron van vervuiling te zijn 

van het mariene milieu. Over de exacte relatie tussen lucht

verontreiniging en verontreiniging van het mariene milieu is 

nog niet veel geweten. Er bestaan in België emissienormen voor 

NOx en S02 (afkomstig van verbrandingsinstallaties). Voor de 

uitstoot van het verkeer bestaan terzake geldende EG-richtlij-

nen. Voorts komen nog zware metalen en gechloreerde koolwater

stoffen via de lucht in het mariene milieu terecht. 

Het is voorts de bedoeling in België om door de Technische 

Commissie die opgericht werd door het Samenwerkingsakkoord van 

20 mei 1989, een Noordzee-Actieplan op te stellen. Deze Tech

nische Commissie werkt echter niet, wegens problemen inzake de 

samenstelling ervan. Er werd wel een tijdelijke, officieuze 

commissie ingesteld. Inzake verontreiniging afkomstig van het 

vasteland werden op nationaal niveau maatregelen voorgesteld 

om de toevoer via rivieren en lucht te reduceren. Er werd een 

lijst van 36 stoffen geselecteerd. Daarover moet eerst rele

vante informatie verworven worden vooraleer kan worden overge

gaan worden tot het nemen van maatregelen. Voor de stoffen 

wordt een "stofdossier" opgesteld. Uiteraard zal dit plan 

slechts effectief waarde hebben als dit ook door de gewesten 

wordt uitgevoerd (de gewesten zijn grotendeels bevoegd voor de 

maatregelen die moeten worden genomen). 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat veel van de maatre

gelen in voorbereiding zijn of net zijn opgestart (b.v. de 

Ibid.. 45. 
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nieuwe infrastructuur van de waterzuivering, Aquafin). 

3.4.4. Het Verdrag van Genève inzake grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging. 

Het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreini

ging over lange afstand werd gesloten te Genève op 13 november 

1979^°®. Dit verdrag kwam tot stand binnen de Economische 

Commissie voor Europa van de Verenigde Naties^^^. De partij

en bij het verdrag verbinden er zich toe de luchtverontreini

ging te beperken en voor zover mogelijk geleidelijk te vermin

deren en te voorkomen. De partijen werken, binnen het kader 

van het verdrag, door middel van uitwisseling van informatie, 

overleg, onderzoek en bewaking, een beleid uit ter bestrijding 

van emissies van luchtverontreinigende stoffen. De partijen 

benadrukken de noodzaak tot de tenuitvoerlegging van het 

bestaande E.M.E.P.-programma (programma tot samenwerking voor 

de bewaking en de evaluatie van het transport van luchtveront

reinigende stoffen over lange afstand in Europa). Het uitvoe

rend orgaan voor het verdrag wordt gevormd binnen het kader 

van het orgaan van Hoge Beleidsadviseurs voor milieuvraagstuk

ken van de bij de Economische Commissie voor Europa aangeslo

ten regeringen. Dit uitvoerend orgaan houdt toezicht op de 

uitvoering van het verdrag. 

Het verdrag is internationaal in werking getreden op 16 maart 

1983. 

In 1984 en 1985 werden twee protocollen afgesloten bij het 

Verdrag van Genève. Het eerste is het protocol inzake de 

financiering op lange termijn van het programma voor samenwer

king inzake de bewaking en evaluatie van grensoverschrijdende 

luchtverontreiniging op lange afstand in Europa (E.M.E.P.), 

^^° Tekst in: 18 I.L.M. 1442 (1979). 

^^^ Deze o r g a n i s a t i e werd opger ich t door he t Economisch en 
S o c i a a l Comité van de Verenigde Nat ies (ECOSOC) in 1947. 
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afgesloten te Genève op 28 september 1984. Het tweede protocol 

bij het Verdrag van Genève werd gesloten op 8 juli 1985 te 

Helsinki en betreft de reductie van de uitstoot van S02 of van 

zijn grensoverschrijdend transport . In dit protocol ver

binden de partijen er zich toe zwavelemissies zo snel mogelijk 

en uiterlijk tegen 1993 te verminderen met ten minste 30% (op 

basis van 1980). De partijen erkennen de noodzaak voor het 

bestuderen van een verdere vermindering. 

Het protocol van 1984 is internationaal in werking getreden op 

28 januari 1988. Het protocol van 1985 is in werking getreden 

op 2 september 1987. 

Een derde protocol werd afgesloten te Sofia op 31 oktober 

1988. Het betreft een protocol aangaande de controle van 

emissies van stikstofoxide of van zijn grensoverschrijdend 

transport^^^. Dit laatste protocol in nog niet in werking 

getreden. 

België heeft het Verdrag van Genève van 1979 ondertekend. Het 

werd goedgekeurd door de Wet van 9 juli 1982^^^. Het is voor 

België in werking getreden op 16 maart 1983. Hierdoor is 

België verplicht de luchtverontreiniging te beperken en zoveel 

mogelijk geleidelijk te verminderen en te voorkomen. 

België heeft het protocol van 1984 ondertekend op 25 februari 

1985. Het werd goedgekeurd bij Wet van 14 juli 1987̂ ^̂ ^ en is 

in werking getreden voor België op 28 januari 1988. De Belgi

sche bijdrage werd bepaald bij K.B. van 15 december 1986^^*. 

l̂O Tekst van beide protocollen in: 27 I.L.M. 698 (1988) 

211 Tekst in: 28 I.L.M. 212 (1989). 

212 B.S.. 27 oktober 1982. 

213 B.S.. 2 februari 1988. 

214 B.S.. 3 februari 1987. 
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Het protocol van 1985 werd ondertekend door België en vervol
gens goedgekeurd door de Wet van 20 april 1989 ^. Het is in 
werking getreden op 7 juli 1989. Daardoor is België verbonden 
om haar S02-emissies met 30% te verminderen tegen 1993. 

Het laatste protocol werd door België ondertekend. Het werd 

nog niet goedgekeurd bij wet. 

3.4.5. Conclusie bii verontreiniging afkomstig van het vaste

land. 

België heeft de, voor de Noordzee, belangrijkste verdragen ten 

aanzien van verontreiniging vanaf het vasteland ondertekend of 

is toegetreden tot die verdragen. Dit is het geval voor het 

Verdrag van Parijs van 1974 en het Protocol hierbij van 1986 

en het Verdrag van Genève van 1979 met de drie bijhorende 

protocollen. 

Deze verdragen en protocollen werden ook geratificeerd en 

goedgekeurd bij wet, op het laatste protocol bij het Verdrag 

van Genève van 1988 na. Dit heeft voor gevolg dat België zowel 

nationaal als internationaal gebonden is door die verdragen. 

3.5. De zeerechtverdragen. 

In de eerste codificaties van het internationaal zeerecht van 

1958 komen de aspecten van mariene verontreiniging nauwelijks 

aan bod. Het is pas in het Zeerechtverdrag van 1982 dat hier

aan veel aandacht wordt besteed. 

De eerste zeerechtverdragen werden afgesloten op de Eerste 

Zeerechtconferentie van de Verenigde Naties (UNCLOS I), gehou

den van 24 februari tot 27 april 1958. Op 29 april 1958 werden 

^ B.S.. 23 december 1989. 
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de volgende vier verdragen te Genève afgesloten^^^: 

- Verdrag inzake het continentaal plateau (VCP); 

- Verdrag inzake de territoriale zee en de aansluitende zone 

(VTZ); 

Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de 

levende rijkdommen van de volle zee (WLR); 

- Verdrag inzake de volle zee (WZ). 

Het Verdrag inzake de volle zee is in werking getreden op 30 

september 1962. Het Verdrag inzake het continentaal plateau is 

in werking getreden op 10 juni 1964. Het Verdrag inzake de 

territoriale zee en de aansluitende zone is in werking getre

den op 10 september 1964. Het Verdrag inzake de visserij en de 

levende rijkdommen tenslotte is in werking getreden op 20 

maart 1966. 

In de zeerechtverdragen van Genève van 1958 komen bijna geen 

bepalingen voor in verband met mariene verontreiniging. Enkel 

artikel 5 van het Verdrag over het continentaal plat en de 

artikelen 2 §2, 24 en 25 van het Verdrag over de volle zee 

bevatten bepalingen aangaande mariene verontreiniging. 

Artikel 5 van het Verdrag over het Continentaal Plat stelt dat 

de exploratie van het continentaal plat en zijn natuurlijke 

rijkdommen niet mag leiden tot een ongerechtvaardigde hinder 

voor de levende rijkdommen van de zee, voor de scheepvaart, de 

visserij en wetenschappelijk onderzoek. Voor de exploratie en 

exploitatie van het continentaal plat mogen de kuststaten 

installaties plaatsen en daarrond een veiligheidszone afkondi

gen. In deze zone is de kuststaat verplicht alle nodige maat

regelen te nemen voor de bescherming van de levende rijkdommen 

van de zee. 

Artikel 2 §2 van het Verdrag over de volle zee bevat de alge-

•̂ '̂  Teksten in: International Environmental Law - Multila
teral Agreements. Binder 2, 958:30 (VCP), 958:31 (VVLR), 
958:32 (VTZ), 958:33 (WZ). 
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mené bepaling dat de vrijheden van de volle zee moeten worden 

uitgeoefend met inachtneming van de belangen van andere staten 

bij de uitoefening van de vrijheid van de volle zee. 

Artikel 24 van dit verdrag is eveneens een algemene bepaling 

en legt aan de verdragsstaten de verplichting op regelen uit 

te werken om verontreiniging van de zee, door het lozen van 

olie van schepen of pijpleidingen of als resultaat van de 

exploitatie en exploratie van de zeebodem en zijn ondergrond, 

te voorkomen, rekening houdend met bestaande verdragen terza

ke. Artikel 25 bevat bepalingen in verband met verontreiniging 

door radioactieve stoffen (zie reeds punt 3.3.4.). 

België is tot drie van de vier verdragen van Geneve van 1958 

toegetreden. De verdragen inzake de territoriale zee en de 

aansluitende zone, het verdrag inzake de volle zee en het 

verdrag inzake de visserij en de levende rijkdommen werden 

goedgekeurd bij Wet van 29 juli 1971^^^. Deze verdragen wer

den bekrachtigd op 6 januari 1972 en zijn voor België in 

werking getreden op 5 februari 1972. 

België heeft het Verdrag inzake het continentaal plat niet 

ondertekend. België heeft wel een eigen wet op het continen

taal plat van België °. Deze wet bevat een soortgelijke 

bepaling als artikel 5 van het Verdrag op het continentaal 

plat. De wet legt als voorwaarde voor de exploitatie van het 

continentaal plat op dat geen niet te rechtvaardigen overlast 

wordt veroorzaakt aan de scheepvaart, de visserij of het 

instandhouden van de levende rijkdommen van de zee. In het 

K.B. van 16 mei 1977^^^ wordt bepaald dat alle maatregelen 

^^' B.S.. 2 februari 1972. 

^̂ ® Wet van 13 juni 1969 op het continentaal plat van 
België (B.S.. 8 oktober 1969). 

^̂ ^ K.B. houdende maatregelen ter bescherming van de 
scheepvaart, de zeevisserij, het milieu en andere wezenlijke 
belangen bij de exploratie en de exploitatie van minerale en 
andere niet-levende rijkdommen van de zeebedding en de onder-
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moeten worden genomen om iedere vorm van verontreiniging te 

voorkomen en dat bij een ongeval onmiddellijk alle maatregelen 

zullen worden genomen om de schade te beperken. Voor het 

ontginnen van de minerale of andere niet-levende rijkdommen op 

het continentaal plat van België, moet een concessie worden 

bekomen̂ '̂̂ . Dit moet aangevraagd worden bij het Ministerie 

voor Economische Zaken. Dit ministerie houdt ook toezicht op 

de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Het onderzoek naar 

de gevolgen van de winningen gebeurt door het Rijksstation 

voor Zeevisserij en B.M.M.. 

Het Zeerechtverdrag van 1982 werd afgesloten op de Derde 

Zeerechtconferentie (UNCLOS III), die werd gehouden van 1973 

tot en met 1982^^^. Het verdrag is internationaal nog niet 

in werking. Dit kan slechts twaalf maanden na de ontvangst van 

de zestigste ratificatie-oorkonde. In 1991 waren er reeds 47 

ratificaties. 

Het Zeerechtverdrag van 1982 besteedt, in tegenstelling tot de 

verdragen van 1958, wel ruime aandacht aan mariene verontrei

niging. Deel XII van het verdrag is volledig gewijd aan de 

bescherming en het behoud van het mariene milieu. 

Artikel 192 van het Zeerechtverdrag legt aan de verdragsstaten 

de algemene verplichting op het mariene milieu te beschermen 

en in stand te houden. Het Zeerechtverdrag legt aan de ver

dragsstaten de verplichting op om voor de verschillende bron

nen van mariene verontreiniging maatregelen uit te werken met 

het oog op het vermijden, verminderen en controleren van 

grond in de territoriale zee en op het continentaal plat 
(B.S.. 21 januari 1977). 

^̂ ^ K.B.van 7 oktober 1974 betreffende het verlenen van 
concessies voor de exploitatie en exploratie van de minerale 
en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat 
(B.S.. 1 januari 1975). 

^̂ ^ Tekst in: International Environmental Law - Multilate
ral Agreements. Binder 4, 982:92/1-97. 
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verontreiniging van het mariene milieu. 

België heeft het Zeerechtverdrag van 1982 ondertekend op 5 

december 1984 (het verdrag stond open voor ondertekening tot 9 

december 1984). België heeft haar ratificatie van het verdrag 

afhankelijk gesteld van een voor allen aanvaardbare regeling 

van het regime van de diepzeebodem. Dit regime wordt nog 

voorbereid door de voorbereidende commissie (PREPCOM)^^. 

3.6. Conclusie ten aanzien van internationale verdragen van 

belang voor de bescherming van de Noordzee en de stand van 

zaken in België. 

Ondertekening en toetreding. 

Van de 32 verdragen en protocollen die onderzocht geworden 

zijn, heeft België er 17 ondertekend en is in 9 gevallen 

achteraf toegetreden. 

Toetreding tot een verdrag kon in bepaalde gevallen lang op 

zich laten wachten. Een voorbeeld hiervan is het MARPOL-Ver-

drag: tot het Verdrag van 1973, werd samen met het Protocol 

van 1978 pas toegetreden in 1984. Tot het Protocol van 1973 

bij het Interventieverdrag werd pas toegetreden in 1982. Tot 

het Protocol van 1976 bij het Aansprakelijkheidsverdrag voor 

olieverontreiniging werd pas toegetreden in 1989. Het Protocol 

van 1983 bij het Oslo-Verdrag maakte het voorwerp uit van 

toetreding in 1989. 

Goedkeuring. 

Van deze 26 verdragen die door België werden ondertekend of 

waar België was toegetreden, zijn er 21 die werden goedgekeurd 

bij wet. In twee gevallen was er geen parlementaire goedkeu-

SOMERS, E., O.C.. 10. 



Verdrag 

Oilpol-Verdrag 

Verdrag Territoriale Zee 

Verdrag Continentaal Plat 

Verdrag Visserij & Levende 
Rijkdommen 

Verdrag Volle Zee 

Amendement Oilpol 

Bonn-Overeenkomst 

Amendement Oilpol 

Interventieverdrag 

II Aanspraken jkheidsverdrag 

Amendement Oilpol 

Amendement Oilpol 

Fondsverdrag 

Verdrag van Oslo 

Londen Dumping Verdrag 

MARPOL 73 

Protocol Interventieverdrag 

Verdrag van Parijs 

ondertek. 
intern. 

12.05.54 

29.04.58 

29.04.58 

29.04.58 

29.04.58 

11.04.62 

09.06.69 

21.10.69 

29.11.69 

29.11.69 

12.10.71 

15.10.71 

18.12.71 

15.02.72 

29.12.72 

02.11.73 

02.11.73 

04.06.74 

inwerk.-
tr. int. 

26.07.58 

10.09.64 

10.06.64 

20.03.66 

30.09.62 

17.05.67 

09.08.69 

20.01.78 

06.05.75 

19.06.75 

— 

— 

16.10.78 

07.04.74 

30.08.75 

02.10.83 

30.03.83 

06.05.78 

ondert. 
België 

12.05.54 

06.01.72 

-

06.01.72 

06.01.72 

10.02.66 

09.06.69 

27.04.73 

29.11.69 

29.11.69 

— 

-

18.12.71 

15.02.72 

25.09.73 

06.03.84 

09.09.82 

28.05.75 

goedkeu
ring 

29.03.57 

29.07.71 

-

29.07.71 

29.07.71 

14.01.66 

- {*) 

19.03.73 

29.07.71 

20.07.76 

-

-

-

08.02.78 

20.12.84 

17.01.84 

06.08.82 

07.09.83 

ratifica
tie 

16.04.57 

06.01.72 

-

06.01.72 

06.01.72 

10.02.66 

- (*) 

27.04.73 

21.10.71 

12.01.77 

-

-

-

28.02.78 

12.06.85 

06.03.84 

09.09.82 

12.01.84 

inwer
king-tre
ding 

26.07.58 

05.02.72 

-

05.02.72 

05.02.72 

18.05.67 

09.08.69 

20.01.78 

06.05.75 

12.04.77 

-

-

-

30.03.78 

12.07.85 

06.06.84 

09.12.82 

12.02.84 



Protocol Fondsverdrag 

Protocol Aansprakelijk-
heidsverdrag 

MARPOL 78 

Verdrag van Genève 

MOU 

Zeerechtverdrag 

Protocol Oslo-Verdrag 

Bonn-Overeenkomst 

Protocol Aansprakelijk-
heidsverdrag 

Protocol Fondsverdrag 

Protocol Genève-Verdrag 

Protocol Genève-Verdrag 

Protocol Parijs-Verdrag 

Protocol Genève-Verdrag 

19.11.76 

19.11.76 

17.02.78 

13.11 .79 

26.01.82 

10.12.82 

02.03.83 

13.09.83 

25.05.84 

25.04.84 

28.09.84 

09.07.85 

26.03.86 

31.10.89 

-

08.04.81 

02.10.83 

16.03.83 

01 .07.82 

-

01.09.89 

01.09.89 

-

-

28.01.88 

02.09.87 

01.09.89 

-

-

15.06.89 

06.03.84 

13.11.79 

26.01.82 

05.12.84 

02.03.83 

13.09.83 

-

-

25.02.85 

08.07.85 

26.03.86 

31.10.89 

-

11 .04.89 

17.01.84 

09.07.82. 

- (*) 

-

20.04.89 

16.06.89 

-

-

14.07.87 

20.04.89 

20.04.89 

-

-

15.06.89 

06.03.84 

15.07.82 

- (*) 

-

14.06.89 

06.07.89 

-

-

05.08.87 

09.06.89 

19.06.89 

-

-

01 .10.89 

06.06.84 

16.03.83 

01 .07.82 

-

01.09.89 

01.09.89 

-

-

28.01.88 

07.09.89 

01.09.89 

-

(*): goedkeuring of ratificatie is niet vereist. 
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ring vereist ̂ . In drie gevallen is de ondertekening nog 

niet gevolgd geworden door een goedkeuring^^^. 

De goedkeuring liet soms wel een hele tijd op zich wachten. Zo 

bijvoorbeeld voor het Verdrag inzake burgerlijke aansprake

lijkheid van 1969: goedkeuring volgde pas in 1976. Bij het 

Oslo-Verdrag van 1972 kwam de goedkeuringswet er pas in 1978, 

voor het Londen Dumpingverdrag van 1972 was dit pas in 1984. 

Het Verdrag van Parijs van 1975 werd pas goedgekeurd bij wet 

in 1983. Het Protocol van 1983 bij het Oslo-Verdrag en de 

Overeenkomst van Bonn van 1983 werden pas in 1989 goedgekeurd. 

Ratificatie. 

Doordat de goedkeuringswet vaak op zich liet wachten, kwam ook 

de neerlegging van de ratificatie-oorkonde door België in 

sommige gevallen laat. Dit had voor gevolg dat België soms pas 

na jaren na de ondertekening van het verdrag, internationaal 

gebonden was. 

Bij wijze van voorbeeld volgt nu een aantal data van rati

ficatie, vergeleken met de data van ratificatie door de andere 

verdragspartijen^^^. Enkel een aantal regionale verdragen 

zullen bekeken worden omdat de vergelijking met een kleine 

groep buurlanden beter gaat. 

223 j-jĵ .̂ ̂ĝ g ĵĝ. geval voor de Bonn-overeenkomst van 1969 
en voor het Memorandum on Port State Control van 1982. 

^̂ ^ Het betreft hier: het Fondsverdrag van 1971, het Zee-
trechtverdrag van 1982, het protocol van 1989 bij het Verdrag 
van Geneve. 

^̂ ^ De auteur is er zich van bewust dat dit geen onderzoek 
ten gronde is en dat dit geen volledig onderzoek is. Het is 
dan ook eerder bedoeld als indicatie, en heeft niet als doel 
er vaststaande conclusies uit te trekken. Het is evenmin de 
bedoeling een rechtsvergelijkende studie te maken, aangezien 
elk land zijn eigen systeem voor het invoeren van verdragen in 
zijn rechtssysteem heeft. 
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Verdrag van Oslo, 15 februari 1972 

Staat 

Noorwegen 

Denemarken 

Zweden 

Portugal 

Spanje 

IJsland 

Frankrijk 

Verenigd Koninkrijk 

Nederland 

BRD 

België 

Finland 

Ierland 

Ratificatie 

02.06.72 

28.07.72 

13.09.72 

30.01.73 1 

14.06.73 

27.06.73 

07.03.74 

30.06.75 

29.09.75 

23.11.77 

28.02.78 

02.05.79 

00.01.82 

Bron : International Environmental Law - Multilateral Agree

ments. Binder 3, 972:12/1. 

Verdrag vem Parijs, 4 juni 1974 

Staat 

EEG 

Denemarken 

Zweden 

Frankrijk 

Ratificatie 

niet nodig 

01.03.76 

30.07.76 

25.01.77 
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Noorwegen 

Nederland 

Verenigd Koninkrijk 

Portugal 

Spanje 

IJsland 

BRD 

België 

Ierland 

06.04.77 

10.11.77 

06.04.78 

10.05.78 

17.04.80 

19.06.81 

02.03.82 

12.01.84 
j 

29.08.84 

Bron: SAETEVIK, S., O.C.. 32. 

Protocol bij het Verdrag van Oslo, 2 maart 1983 

Staat 

Noorwegen 

Zweden 

Nederland 

Denemarken 

Frankrijk 

Ierland 

Finland 

BRD 

Verenigd Koninkrijk 

IJsland 

Portugal 

België 

Ratificatie 

02.03.83 

06.04.83 

17.10.83 

11.04.84 

06.05.84 

05.11.84 

31.05.85 

10.02.87 

15.05.87 

16.07.87 

11.08.87 

14.06.89 



Spanje 04.07.89 
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Bron: B.S. 23.12.89 

Bonn-Overeenkomst, 13 september 1983 

Staat 

BRD 

Nederland 

Zweden 

EEG 

Denemarken 

Verenigd koninkrijk 

Noorwegen 

Frankrijk 

België 

Ratificatie 

13.09.83 

07.05.84 

10.05.84 

24.09.84 

27.02.85 
II 

21.05.85 

30.05.85 

30.01.86 

06.07.89 

Bron: B.S. 28.12.89 

Krachtens artikel 19 al. 1 treedt het akkoord van Bonn in 

werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de 

datum waarop de regeringen van alle staten die waren uitgeno

digd voor de conferentie en de EEG dit akkoord hebben bekrach

tigd. Dit betekende dat, aangezien België pas ratificeerde in 

juli 1989, het akkoord pas op 1 september 1989 in werking is 

kunnen treden. Het akkoord werd wel al toegepast op vrijwilige 

basis. 

Uitvoering. 

Over de uitvoering van de verdragen, kunnen we verwijzen naar 

de diverse besprekingen van de verdragen hierboven. 
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Houding in internationale organisaties. 

In verschillende van de verdragen die besproken werden, hebben 

we gezien dat deze tot stand kwamen binnen een bestaande 

internationale organisatie (b.v. IMO), of dat door het verdrag 

een nieuwe organisatie of commissie (b.v. PARCOM of OSCOM) 

werd opgericht. 

Welke houding België binnen deze organisaties aanneemt, kan 

binnen het tijdsbestek van dit project niet worden onderzocht. 

Dit zou een grondige studie van voorbereidende documenten en 

dergelijke vragen. Bij wijze van voorbeeld kan wel melding 

worden gemaakt van de studie uitgevoerd door S. Saetevik over 

PARCOM . Uit deze studie volgen de hierna volgende beslui

ten. 

Binnenin PARCOM heeft België slechts één voorstel gedaan, 

tesamen met Frankrijk. Het betrof een voorstel inzake de 

werkinstructies voor het secretariaat. Algemeen wordt België 

beschouwd als een passieve partij, maar in sommige terreinen, 

zoals het verzamelen en voorbereiden van monitoring gegevens, 

is België dan weer zeer actief. 

Bij discussies aangaande het nemen van voorstellen, heeft 

België tweemaal aangeleund bij het striktere voorstel^^^, en 

tweemaal bij het minder strikte^^^. 

226 SAETEVIK, S., Environmental Cooperation between the 
North Sea States. Succes or Failure?. Londen, Belhaven Press, 
1988, 173p. 

227 In 1981 werd het stand-still voorstel gesteund inzake 
de concentraties van lood in het water. In 1985 werd een 
discussie gevoerd inzake het uitbannen van aldrin. Dit voor
stel werd gesteund door België, wat misschien verklaard wordt 
door het feit dat het gebruik van deze stoffen reeds stopgezet 
was in België. 

228 In 1981 steunde België het minder strikte voorstel met 
betrekking tot de emissies van kwik afkomstig van chlooralka-
libedrijven. In 1985 werd het Franse voorstel gesteund voor 
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Er is blijkbaar geen algemene lijn vast te stellen inhoever 

België de meer strikte of de minder strikte voorstellen zou 

steunen, maar het lijkt meer bij de minder strikte aan te leu-
nen229. 

Over de mate van samenwerking binnen de Commissie, kan het 

volgende worden besloten. De politieke situatie en de uitbrei

ding van de bevoegdheden naar de gewesten toe is problematisch 

gebleken. De delegatie van België binnen PARCOM is klein, maar 

is wel competent. België is weinig actief en heeft weinig 

invloed binnen de Commissie^^'^. 

een twee-fazen uitbreiding van de conventie tot verontreini
ging vanuit de lucht: eerst zou de algemene bevoegdheid van 
PARCOM vastgelegd worden en pas nadien zou de Commissie de 
bevoegdheid krijgen tot het nemen van regulerende maatregelen 
(het alternatief was een volledige uitbreiding van de bevoegd
heden van de Commissie, met onmiddellijke ingang). 

229 SAETEVIK, S., O.C.. 93-94. 

230 SAETEVIK, S., O.C.. 126-127. 
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4. TENUITVOERLEGGING DOOR BELGIË VAN EG-WETGEVING. RELEVANT 

TEN AANZIEN VAN DE BESCHERMING VAN DE NOORDZEE. 

4.1. Het EG-milieubeleid. 

Bij het ontstaan van de Europese Gemeenschap in de jaren '50 

stond de economische groei centraal en was er nog geen milieu

bewustzijn op EG-niveau. Het duurt tot de jaren '70 vooraleer 

sprake is van een Europees milieubeleid. Een belangrijke 

aanleiding hiertoe was de milieuconferentie van de Verenigde 

Naties gehouden te Stockholm in 1972. Het eigenlijke vertrek

punt voor het Europees milieubeleid dateert van oktober 1972, 

waar op de Europese top in Parijs de regeringsleiders het 

belang van een Europees milieubeleid benadrukten. Op deze top 

erkenden de regeringsleiders en staatshoofden dat de door de 

EG geïnspireerde en gestimuleerde economische groei moest 

samengaan met een verhoging van de levensstandaard en de 

kwaliteit van het bestaan van haar burgers en met bescherming 

van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen^-^'. Op de Euro

pese top werden de beginselen van een communautair milieube

leid vastgelegd (waaronder preventie van vervuiling, het 

principe van de vervuiler betaalt, enz.). De Europese Commis

sie werd verzocht een communautair milieubeleid op te stellen. 

Op 5 maart 1973 werd een notificatie-akkoord gesloten door de 

regeringsvertegenwoordigers "betreffende de kennisgeving aan 

de Europese Commissie en aan de lidstaten met het oog op even

tuele harmonisatie in de gehele Gemeenschap van dringende 

maatregelen ter bescherming van het milieu". Dit notificatie -

akkoord werkte als een soort katalysator voor de milieuactivi

teiten van de Gemeenschap en de individuele lidstaten. 

De redenen voor de EG om zich met milieuproblemen in te laten 

zijn meervoudig. Een van de belangrijkste doelstellingen van 

het Verdrag van Rome was "een voortdurende verbetering van de 

^^^ EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - COMMISSIE, De Europese Ge
meenschap en het leefmilieu. Luxemburg, Bureau voor officiële 
publicaties der Europese Gemeenschappen, 1987, 13. 
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omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken..." 

(preambule van het Verdrag). Op grond hiervan heeft de Ge

meenschap een duidelijke verantwoordelijkheid er voor te 

zorgen dat de inwoners van de Gemeenschap leven en werken in 

een optimale omgeving, zuivere lucht inademen, het voedsel dat 

zij eten en het water dat ze drinken zo zuiver mogelijk is en 

dat ze toegang hebben tot een natuur die door de vooruitgang 

zoveel mogelijk ongerept is gelaten. Een andere reden voor een 

Europees milieubeleid is dat verschillen tussen de nationale 

milieuwetgevingen de werking van de gemeenschappelijke markt 

kunnen beïnvloeden, doordat zij leiden tot concurrentieverval

sing en technische handelsbelemmeringen binnen de EG. Tot slot 

is het internationaal karakter van de milieuvervuiling een 

reden om deze op internationaal niveau aan te pakken^^^. 

Het milieubeleid van de Europese Gemeenschap werd verwezen

lijkt via milieu-actieprogramma's. De milieu-actieprogramma's 

worden aangenomen door de Commissie. Zij hebben op zich geen 

rechtskracht. 

Tot nu toe werden er al vier verwezenlijkt. De eerste actie

programma ' s legden de nadruk eerder op het beperken van de 

verontreiniging, vanaf het einde van de jaren ' 70 werd de 

nadruk meer gelegd op preventie. Het laatste programma legt de 

nadruk op integratie van het milieubeleid in andere sectoren 

van het EG-beleid. Het Eerste Milieu-actieprogramma dateert 

van 22 november 1973 (1973-1977). Hierin worden een aantal 

algemene beginselen en doeleinden van het Europees milieube

leid vastgelegd. Hier komt ondermeer het principe van "de 

vervuiler betaalt" in voor. Dit principe houdt in dat de 

kosten die het voorkomen en opheffen van hinder meebrengen, in 

beginsel ten laste van de vervuiler komen. Naast de doelstel

lingen en beginselen en een algemene omschrijving van de te 

nemen maatregelen op EG-vlak, bevat het Eerste Milieu-actie

programma ook nog een gedetailleerde omschrijving van de 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - COMMISSIE, O.C. . 17-18. 
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voorgenomen acties. Het Tweede Milieu-actieprogramma werd 

goedgekeurd op 17 juni 1977 (1977-1981) en is een geactuali

seerde versie van het eerste programma. In het Derde Milieu

actieprogramma van 7 februari 1983 (1982-1986) wordt uitgegaan 

van een meer globale visie waarbinnen het milieubeleid geïnte

greerd wordt. De bedoeling is het milieubeleid te betrekken 

bij de economische en sociale ontwikkeling. Dit wijst op de 

economische betrokkenheid van het Europese milieubeleid. In 

het derde programma wordt de nadruk tevens gelegd op preven

tie. In het vierde programma wordt deze tendens verder doorge

drukt. Het vierde programma werd aangenomen op 1 januari 1987. 

In het EEG-Verdrag (Verdrag tot oprichting van de Europese 

Economische Gemeenschap, Rome, 1957) was er formeel geen 

juridische grondslag voor een milieubeleid: artikel 2 dat de 

doelstellingen bevat, omvat geen bepalingen over het milieu. 

Toch werden er in de loop van de jaren tal van richtlijnen 

genomen. Ondanks het hoge aantal richtlijnen dat werd genomen, 

staat het EG-milieubeleid niet vrij van kritiek̂ -̂̂ . 

De grondslag, waar de milieurichtlijnen op gebaseerd zijn, 

zijn de artikelen 100 en 235 van het EEG-Verdrag en op een 

ruime interpretatie van artikel 2 EEG-Verdrag. 

Artikel 2 van het EEG-Verdrag luidt: "De Gemeenschap heeft tot 

taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en 

door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het econo

misch beleid van de Lid-Staten te bevorderen de harmonische 

ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele 

Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een 

^^^ Zie hierover Saetevik: "According to certain scientists 
and observers, EC regulations are often lenient and sometimes 
inadequate." En nog: "In contrast to most other EC policy 
areas which are backed by funds, environmental policy has no 
corresponding financial resources. The allocation of money 
directly for environmental purposes has been done on an ad hoc 
basis and the amounts have been very small, another indication 
of the low priority given to environmental protection within 
the EC cooperation." (SAETEVIK, S., o.c.. 71). 
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grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de levens

standaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap 

verenigde staten." 

Artikel 100 is gericht op de harmonisatie van de nationale 

wetgevingen^^^. Artikel 235 bevat de mogelijkheid om maatre

gelen te nemen die nodig zijn om de doelstellingen van de Ge

meenschap te verwezenlijken, zonder dat het Verdrag in de 

daartoe vereiste bevoegdheden voorziet^-^^. Deze beide arti

kelen vereisen eenparigheid van stemmen bij de besluitvorming. 

Voor de totstandkoming van milieurichtlijnen leidde die ver

eiste vaak tot vertraging en tot het afzwakken van het oor

spronkelijke voorstel. In de Europese Akte werd getracht dit 

gebrek te verhelpen. 

Eenmaal richtlijnen genomen zijn op basis van artikel 100 

en/of artikel 235, zijn nationale maatregelen in principe niet 

meer• mogelijk, tenzij de harmonisatie-richtlijn dit expliciet 

toelaat. De milieu-richtlijnen zijn inhoudelijk in een aantal 

categorieën in te delen. Er zijn richtlijnen die produktnormen 

vastleggen zoals bijvoorbeeld de richtlijn die het loodgehalte 

in benzine vastlegt. Voorts zijn er richtlijnen die kwali

teitsdoelstellingen opleggen en tenslotte zijn er richtlijnen 

234 Artikel 100 EEG-Verdrag luidt: "De Raad stelt met 
eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie richt
lijnen vast voor het nader tot elkaar brengen van de wettelij
ke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke 
rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking 
van de gemeenschappelijke markt. 

De Vergadering en het Economisch en Sociaal Comité worden 
geraadpleegd over de richtlijnen waarvan de uitvoering in één 
of meer lidstaten een wijziging van wettelijke bepalingen zou 
meebrengen." 

23^ Artikel 235 EEG-Verdrag luidt: " Indien een optreden 
van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de 
gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Ge
meenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de 
daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met 
eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen." 
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die emissienormen vaststellen. De mogelijkheid om af te wijken 

van richtlijnen zullen vaak voorzien worden in richtlijnen die 

immissienormen of emissienormen voor vaste installaties opleg

gen. In die richtlijnen wordt dan uitdrukkelijk bepaald dat 

lidstaten strengere normen kunnen voorzien. De Europese norm 

is in dat geval een minimum-norm. De richtlijnen die produkt-

normen vastleggen daarentegen, sluiten dikwijls zo een stren

gere normering uit, omdat zij naast de bescherming van het 

milieu, een tweede doelstelling hebben, met name, het vrij 

verkeer van goederen bevorderen. Na de Europese Akte van 1987 

is de mogelijkheid om af te wijken van de richtlijnen uitge

breid. 

Het Verdrag van Rome werd aangevuld en gewijzigd door de 

Europese Akte van 28 februari 1986^°. Inzake milieubeleid 

wordt door de Europese Akte een nieuwe titel VII ingevoerd, 

die uitsluitend gewijd is aan het communautaire milieubeleid 

(artikel 130 R-T) . Door artikel 130 behoort het milieu voort

aan ook expliciet tot de doelstellingen van het Verdrag. Naast 

de invoering van artikel 130, wordt milieubescherming ook 

gekoppeld aan de verwezenlijking van de interne markt, met 

name door het nieuwe artikel 100A, dat moet instaan voor de 

harmonisatie van de nationale regelingen die handelsbelemme

rend kunnen zijn. De Europese Akte is in werking getreden op 1 

juli 1987. 

Artikel 130 R van de Europese Akte geeft de doelstellingen van 

het Europees milieubeleid. Dit zijn ondermeer de kwaliteit van 

het milieu behouden, beschermen en verbeteren; bijdragen tot 

de bescherming van de gezondheid van de mens en zorg dragen 

voor een behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen. Artikel 130 R bevat tevens een aantal basisprin

cipes over hoe die doelstellingen verwezenlijkt moeten worden: 

preventief handelen,het principe van de vervuiler betaalt, 

bestrijding aan de bron en de integratie van milieubescherming 

Tekst in: Pb. L., 1987, nr. 169. 
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in andere takken van het gemeenschapsbeleid. Bij de uitwerking 

van haar milieubeleid zal de Gemeenschap rekening houden met 

een aantal zaken, waaronder de beschikbare wetenschappelijke 

en technische gegevens, de milieu-omstandigheden in de ver

schillende regio's van de Gemeenschap, enz. (artikel 130 R, 

3). Artikel 130 R,4 omvat het subsidiariteitsbeginsel: de 

Gemeenschap treedt op indien de doelstellingen inzake milieu 

beter op het niveau van de Gemeenschap dan op dat van de 

afzonderlijke lidstaten kunnen worden behandeld. 

Artikel 130 S bepaalt dat de Raad met eenparigheid van stemmen 

beslissingen neemt. 

Artikel 130 T voorziet dat de gemeenschappelijk genomen maat

regelen niet beletten dat lidstaten nog verdergaande maatrege

len nemen, voorzover ze verenigbaar zijn met het Verdrag. 

Artikel 100 A bepaalt dat de Raad met een gekwalificeerde 

meerderheid maatregelen aanneemt inzake de onderlinge aan

passing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

van de lidstaten die de instelling en de werking van de inter

ne markt betreffen. Voorts wordt bepaald in artikel 100 A dat 

de Commissie in haar voorstellen zal uitgaan van een hoog 

beschermingsniveau inzake milieubescherming. Artikel 100 A 

biedt tevens de mogelijkheid om toch strengere maatregelen te 

nemen, ook als er reeds een harmonisatiemaatregel is. Dit moet 

wel gemeld worden aan de Commissie en mag geen middel zijn tot 

willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de 

handel tussen de lidstaten. Door artikel 100 A wordt de moge

lijkheid om af te wijken van een richtlijn ruimer. 

Op vlak van milieu werden voornamenlijk richtlijnen genomen. 

Naast richtlijnen kunnen ook nog verordeningen, aanbevelingen, 

resoluties, beschikkingen en internationale akkoorden worden 

genomen, maar aangezien zij op het vlak van milieu slechts van 
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geringe betekenis zijn^^^, wordt hier verder niet op inge

gaan. 

Richtlijnen zijn rechtshandelingen die gericht zijn tot de 

lidstaten. Een richtlijn is "verbindend ten aanzien van het te 

bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd 

is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid 

gelaten vorm en middelen te kiezen" (artikel 189, derde lid 

EEG-Verdrag). De lidstaten worden verplicht om in de binnen de 

door de richtlijn bepaalde termijn de nodige wettelijke, 

reglementaire of administratieve maatregelen te treffen die de 

omzetting van de richtlijn in de interne rechtsorde verze

keren, tenzij de bestaande wetgeving reeds in overeenstemming 

is met de richtlijn en voorts binnen de voorziene termijn deze 

maatregelen mee te delen aan de Commisssie, zodat de Commissie 

haar controlerende functie kan uitoefenen. De maatregelen die 

genomen worden dienen een volledige en correcte omzetting van 

de richtlijn waarborgen. 

De vraag stelt zich hier, net zoals bij internationale verdra

gen, inhoever richtlijnen effectief worden toegepast in de 

lidstaten, en meer bepaald in België. Uit de volgende punten 

zal blijken dat België niet altijd binnen de juiste termijn de 

richtlijnen tenuitvoer heeft gelegd. België is dan ook al een 

paar keer veroordeeld geweest door het Hof van Justitie wegens 

niet-tenuitvoerlegging. Hier speelt artikel 169 van het EEG-

Verdrag een belangrijke rol. Dit artikel geeft aan de Commis

sie het recht om lidstaten voor het Hof van Justitie te bren

gen indien zij de verdragsverplichtingen niet naleven̂ '̂ ®. 

^^' Er werden een aantal verordeningen genomen inzake de 
bescherming van het leefmilieu, zie b.v. Verordening 348/81/ 
EEG inzake een gemeenschappelijk regime voor de invoer van 
produkten van walvisachtigen van 1 juli 1982 (Pl.L, 1981, 39); 
Verordening 3626/82/EEG inzake de toepassing in de Gemeenschap 
van de conventie op de internationale handel in bedreigde 
dier- en plantensoorten van 3 december 1982 (Pl.L, 1982, 384). 

^̂ ^ Artikel 169 EEG-Verdrag luidt: "Indien de Commissie 
van oordeel is dat een Lid-Staat een van de krachtens dit 
Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, 
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Een richtlijn kan echter ook directe werking hebben, d.w.z. de 

mogelijkheid om zich als particulier voor de nationale instan

ties op een communautaire regel te beroepen. In dat geval kan 

men er zich op beroepen ook indien ze niet tenuitvoer is 

gelegd (eens ze tenuitvoer is gelegd dan behoort deze richt

lijn tot de interne wetgeving). Een richtlijn met directe 

werking kan ingeroepen worden tegen een lidstaat. Dit betekent 

dat men eventueel de nietigheid van een Belgisch besluit kan 

vorderen indien dit ingaat tegen de richtlijn. Burgers kunnen 

tegen elkaar geen directe werking van een richtlijn inroepen 

omdat een richtlijn zich tot een staat wendt en niet tot de 

onderdanen van die staten. 

4.2. Het EG-beleid ter bescherming van het mariene milieu van 

de Noordzee. 

Op EG niveau bestaan een aantal richtlijnen die van belang 

kunnen zijn voor de bescherming van de Noordzee tegen vervui

ling. Naast richtlijnen ter bescherming van het mariene mi

lieu, voert de EG ook een beleid door middel van lidmaatschap 

bij bepaalde organisaties en door het ondertekenen van be

paalde verdragen ter bescherming van het mariene leefmilieu. 

In het Eerste Milieu-actieprogramma van 1973^^^ erkende de 

Raad dat van alle vormen van verontreiniging, de verontreini

ging van de zee een van de gevaarlijkste is, gezien de gevol

gen ervan voor het fundamentele biologisch en ecologisch even

wicht dat het leven op onze planeet beheerst, door de reeds 

veroorzaakte schade, door de verscheidenheid aan bronnen van 

verontreiniging en de moeilijkheden bij de controle op het 

naleven van genomen maatregelen. De Raad benadrukt het belang 

brengt zij dienaangaande een met redenen omkleed advies uit, 
na deze Staat in de gelegenheid te hebben gesteld zijn opmer
kingen te maken. 
Indien de betrokken Staat dit advies niet binnen de door de 
Commissie vastgestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de 
zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie." 

239 Pb.C, 1973, nr. 112. 
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van de zeeën op economisch en ecologisch vlak. Zij stelt vast 

dat de verontreiniging zich reeds in een ver stadium heeft 

begeven. In het programma van 1973 worden vier bronnen van 

verontreiniging onderscheiden, met name de scheepvaart, dum

ping, verontreiniging vanaf het vasteland en de exploitatie 

van mariene rijkdommen en de zeebodem. In het programma worden 

een reeks voorstellen van actie gedaan. Specifiek ten aanzien 

van de Noordzee werd noch in het eerste, noch in het tweede 

milieu-actieprogramma direct verwezen naar de Noordzee. Het 

derde programma doet dit wel en stelt dat de EG stappen zal 

ondernemen om de problemen van de Noordzee beter gecoördineerd 

aan te pakken. Het vierde programma beschouwt de strijd tegen 

zeewaterverontreiniging als prioritair. Een algemene verbe

tering van het aquatisch milieu (meer bepaald de Noordzee) 

moet worden gezocht. De resolutie van de Raad van 28 juni 1988 

betreffende de bescherming van de Noordzee en van de andere 

wateren van de Gemeenschap ̂  was ingegeven door de algen-

bloei van mei en juni 1988 in bepaalde gebieden van de Noord

zee en de Oostzee en de zeehondensterfte in de Noordzee. In 

deze resolutie verzoekt de Raad de Commissie om in het kader 

van het vierde milieu-actieprogramma zo snel mogelijk passende 

voorstellen in te dienen ter vermindering van de hoeveelheid 

meststoffen uit diffuse bronnen, met name uit de landbouw. 

Voorts wordt verzocht om voorstellen in te dienen voor verdere 

maatregelen die op EG-niveau vereist zijn met betrekking tot 

de behandeling van gemeentelijk afvalwater en industrieel 

afvalwater. 

Van belang is te weten wat de EG voor de verschillende bronnen 

van Noordzeeverontreiniging heeft verwezenlijkt. 

EG-beleid inzake verontreiniging door scheepvaart 

De Europese Commissie is vertegenwoordigd bij het Memorandum 

van overeenstemming inzake toezicht op schepen door de haven-

Pb. C, 1988, nr. 209. 
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staat van 1982^^^. Een vertegenwoordiger van de Commissie 

zetelt in het Comité dat toezicht houdt op de naleving van het 

memorandum. 

De EG heeft eveneens de Overeenkomst van Bonn van 1983 inzake 

de samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de 

Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen mee onderte-

kend^^^ en de aanvaardingsakte neergelegd op 24 september 

1984. 

In een mededeling van de Commissie van 27 april 1978 inzake de 

preventie en de controle van de verontreiniging van de zee 

werd aan de Raad gevraagd om de ratificatie van het MARPOL-

Verdrag door de lidstaten van de EG te bespoedigen. De Commis

sie is waarnemer bij de IMO. 

Voordien had de Commissie in 1977 reeds een mededeling aan de 

Raad gestuurd inzake de verontreiniging door koolwaterstoffen 

(mededeling van 9 juni 1977). Deze mededeling werd gedaan na 

het ongeval met het boorplatform Ekofisk-Bravo^^^. Dit onge

val toonde volgens de Commissie de noodzaak aan een meer 

efficiënte politiek ter bestrijding van de verontreiniging van 

de zee te voeren. Na het ongeval met de Amoco-Cadiz in 1978 

werd een tweede mededeling aan de Raad gedaan (mededeling van 

27 april 1978). Op 26 juni 1978 heeft de Raad een resolutie 

aangenomen tot instelling van een actieprogramma van de Euro

pese Gemeenschappen inzake de controle op en de beperking van 

*̂̂  In de preambule van het memorandum wordt verwezen naar 
de EG "NOTING also the contribution of the European Economie 
Community towards meeting the above mentioned objectives". 

^̂ ^ Besluit 84/358/EEG van de Raad van 28 juni 1984 
betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake samenwer
king bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee 
door olie en andere gevaarlijke stoffen (Pb. L, 1984, nr. 
188) . 

2̂ -̂  JOHNSTON, S., CORCELLE, G,, L'autre Europe "verte": la 
politique communautaire de l'environnement, Brussel, Editions 
Labor, 1987, 123. 
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de verontreiniging van de zee door lozingen van koolwaterstof

fen^^*. Het programma belastte de Commissie met het uitvoe

ren van een aantal studies die moesten toelaten te bepalen 

welke de lacunes zijn onder de te nemen maatregelen die nodig 

zijn om verontreiniging door koolwaterstoffen tegen te gaan. 

Uit deze studies is gebleken dat het mogelijk is een communau

tair informatiesysteem op te zetten voor de controle op en de 

beperking van de verontreiniging van de zee door olie en 

andere gevaarlijke stoffen. Op 3 december 1981 heeft de Raad 

een beschikking aangenomen tot instelling van zo een communau

tair informatiesysteem^*^. De beschikking van 1981 werd ver

vangen door de beschikking van 6 maart 1986^*^, waardoor de 

werkingsfeer van de beschikking van 1981 wordt uitgebreid, in 

het bijzonder met het oog op de opstelling van een inventaris 

van de middelen om op te treden bij lozing van andere gevaar

lijke stoffen dan olie in zee. In deze beschikking wordt 

bepaald dat er een informatiesysteem wordt ingesteld dat de 

bevoegde instanties van de lidstaten de beschikking moet geven 

over de gegevens die nodig zijn voor de controle op en de 

beperking van verontreiniging van de zee door lozingen op 

grote schaal van olie en andere gevaarlijke stoffen (artikel 

1 ) . Het informatiesysteem omvat ondermeer een lijst van de 

nationale plannen en gezamenlijke plannen ter bestrijding van 

verontreiniging, een inventaris van oliebestrijdingsmiddelen, 

een lijst van eigenschappen en het gedrag van olie en behande

lingsmethoden en een geleidelijk op te stellen inventaris van 

de bestrijdingsmiddelen voor andere gevaarlijke stoffen dan 

koolwaterstoffen. De lidstaten zijn gehouden deze gegevens aan 

de Commissie te verstrekken, evenals latere wijzigingen. De 

Commissie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van 

het informatiesysteem. Deze beschikking werd gewijzigd door de 

24* Pb.C, 1978, nr. 162. -— 

2*5 Beschikking 81/971/EEG (Pb.L, 1981, nr. 355). 

246 Beschikking 86/85/EEG tot instelling van een communau
tair informatiesysteem voor de controle op en de beperking van 
de verontreiniging van de zee door olie en andere gevaarlijke 
stoffen (Pb.L, 1986, nr. 77). 
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beschikking van de Raad van 16 juni 1988^^^, waardoor het 

informatiesysteem wordt uitgebreid tot de voornaamste binnen

wateren. 

Door middel van een besluit van de Commissie van 25 juni 1980 

werd beslist tot oprichting van een Raadgevend Comité voor de 

controle op en de beperking van de verontreiniging van de zee 

door lozingen van koolwaterstoffen^^®. Het comité bestaat 

uit deskundigen die de Commissie raad moeten geven inzake alle 

vragen met betrekking tot verontreiniging van de zee door 

koolwaterstoffen. Bij een Besluit van 1985 werden de bevoegd

heden van het Comité uitgebreid tot andere gevaarlijke stoffen 

dan koolwaterstoffen^^^. Dit laatste besluit werd bij Be

sluit van 13 februari 1987 gewijzigd^*^, waardoor het leden

aantal per lidstaat van drie naar twee personen wordt ge

bracht . 

Er zijn voorts nog een aantal richtlijnen die van belang 

kunnen zijn voor de verontreiniging van de zee door koolwater

stoffen. Een eerste is Richtlijn 79/115/EEG inzake het loodsen 

van schepen door zeeloodsen op de Noordzee en in het Ka-

naal^^^. Deze richtlijn voorziet dat lidstaten die een kust-

staat van de Noordzee of het Kanaal zijn, alle noodzakelijke 

en passende maatregelen moeten treffen om te waarborgen dat 

schepen die voor het loodsen in de Noordzee en in het Kanaal 

een beroep doen op de diensten van een Noordzee-loods, kunnen 

beschikken over gekwalificeerde Noordzee-loodsen. Deze loodsen 

moeten houder zijn van een certificaat waaruit hun bekwaamheid 

blijkt om schepen in de Noordzee en in het Kanaal te loodsen. 

247 Beschikking 88/346/EEG tot wijziging van Beschikking 
86/85/EEG (Pb.L, 1988, nr. 158). 

248 Besluit 80/686/EEG (Pb.L, 1980, nr. 188). 

249 Besluit 85/208/EEG (Pb.L, 1985, nr. 89). 

250 Besluit 87/144/EEG (Pb.L, 1987, nr. 57). 

251 Pb.L, 1979, nr. 33. 
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Dit certificaat dient afgeleverd te worden door de bevoegde 

autoriteit van de lidstaten. Schepen die onder vlag varen van 

een EG-lidstaat, moeten aangespoord worden beroep te doen op 

de genoemde loodsen. Deze richtlijn werd genomen in het belang 

van de veiligheid op zee, ter voorkoming van verontreiniging 

van de zee en overwegende dat schepen die een beroep wensen te 

doen op de diensten van een loods voor de beloodsing op de 

Noordzee en in het Kanaal kunnen beschikken over voldoende 

gekwalificeerde zeeloodsen. 

Een tweede richtlijn is Richtlijn 79/116/EEG van 21 december 

1978 inzake de minimumeisen waaraan bepaalde tankers moeten 

voldoen bij het in- en uitvaren van de zeehavens van de Ge

meenschap" . In deze richtlijn wordt de lidstaten opgelegd 

de nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat olie-, 

gas- en chemicaliëntankers van 1.600 BRT en meer, die de 

zeehavens op hun grondgebied in- of uitvaren de in de richt

lijn opgegeven gegevens (naam en nationaliteit van het schip, 

haven van bestemming, aard en hoeveelheid van de lading, of er 

tekortkomingen of voorvallen zijn die de veilige doorvaart 

kunnen beïnvloeden of een gevaar betekenen voor het milieu) 

tijdig voor het invaren aanmelden. Bovendien moeten zij een 

tanker-checklist (opgenomen in de richtlijn) tijdig invullen. 

Een aantal maatregelen wordt voorzien bij het varen in de 

territoriale wateren grenzend aan de haven van aankomst of 

vertrek. Deze laatste richtlijn werd gewijzigd door de Richt

lijn 79/1034/EEG van 6 december 1979. 

Tot slot kan nog melding worden gemaakt van een resolutie van 

de Raad van 19 juni 1990 betreffende de voorkoming van onge

lukken die zeeverontreiniging veroorzaken^^^. In de resolu

tie worden de lidstaten opgelegd te streven naar een adequate 

en doeltreffende dienst ten behoeve van de scheepvaart die in 

staat is toe te zien op het voorkomen van verontreiniging door 

Pb.L, 1979, nr. 33. 

Resolutie 90/C 206/01 (Pb.C, 1990, nr. 206). 
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onder hun vlag varende schepen, overeenkomstig het MARPOL-Ver-

drag. De lidstaten worden aangespoord de doelstellingen van 

het Memorandum van havenstaatcontrole na te leven. 

EG-beleid inzake dumping 

Inzake dumping kunnen de maatregelen op EG vlak als volgt 

worden samengevat. De Europese Commissie is waarnemer bij de 

Oslo Commissie. Er werden pogingen ondernomen om toe te treden 

tot het Verdrag van Oslo, maar dit heeft geen resultaten 

opgeleverd^^^. 

Van belang inzake dumping zijn de richtlijnen betreffende de 

titaandioxide-industrie^^^. Deze werden reeds behandeld in 

het kader van het Verdrag van Oslo. 

Er werden een aantal voorstellen van richtlijnen gedaan met 

betrekking tot het dumpen in zee , maar tot nu toe zonder 

resultaat. 

EG-beleid inzake verontreiniging vanaf het vasteland 

Voor wat de verontreiniging van de zee vanaf het vasteland 

aangaat is de EG medeondertekenaar bij het Verdrag van Parijs 

254 jjg Commissie heeft op 19 december 1978 een voorstel 
van besluit gedaan aan de Raad om onderhandelingen te starten 
met het oog op de toetreding van de EG tot het Verdrag van 
Oslo. 

255 Het betreft hier de Richtlijn 78/176/EEG van 20 
februari 1978 betreffende de afvalstoffen, afkomstig van de 
titaandioxide-industrie (Pb.L, 1978, nr. 54), aangepast door 
Richtlijn 83/29/EEG van 24 januari 1983 (Pb.L, 1983, nr. 32) 
en Richtlijn 82/883/EEG van 3 december 1982 betreffende de 
voorschriften voor het toezicht op en de controle van de 
milieus die betrokken zijn bij de lozing van de titaandioxide
industrie (Pb.L, 1982, nr. 378). 

256 Een eerste voorstel van richtlijn werd door de Commis
sie aan de Raad gedaan op 12 januari 1976. Op 13 augustus 1985 
werd een nieuw voorstel gedaan. 
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van 1974. De EG ondertekende dit Verdrag op 23 juni 1975^^^. 

Dit heeft voor gevolg dat de EG deelneemt aan de werkzaamheden 

van de Parijse Commissie^^®. De EG ondertekende eveneens het 

Protocol van 1986 bij het Verdrag van Parijs. 

De belangrijkste richtlijn in dit verband is de Richtlijn 

betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 

gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeen

schap worden geloosd (Richtlijn 7 6 / 4 6 4 / E E G van 4 mei 

1976)^^. Deze richtlijn is gebaseerd op artikel 100 (aange

zien dispariteit tussen bepalingen van de verschillende lid

staten met betrekking tot het lozen van gevaarlijke stoffen in 

het water, kan leiden tot ongelijke concurrentievoorwaarden en 

zo rechtstreeks van invloed kan zijn op de goede werking van 

de gemeenschappelijke markt) en artikel 235 van het EG-Ver-

257 Besluit van de Raad van 3 maart 1975 houdende sluiting 
van de Conventie ter voorkoming van verontreiniging van de zee 
vanaf het land (Pb.L, 1975, nr. 194). Bij Resolutie van de
zelfde datum werden de lidstaten van de EG uitgenodigd het 
Verdrag te ondertekenen voor 31 mei 1975. In deze resolutie 
werd tevens aan de Commissie gevraagd om er over te waken dat 
de bepalingen van het Verdrag op een coherente wijze worden 
uitgevoerd en gecoördineerd met de communautaire wetgeving 
inzake het lozen van gevaarlijke stoffen (Pb.C, 1975, nr. 
168) . 

2̂ ® De rol van de EG binnen PARCOM is niet zonder belang. 
Aan de ene kant heeft de EG beslissingen geblokkeerd of uitge
steld, aan de andere kant werden bestaande EG-richtlijnen en 
resoluties overgenomen in PARCOM. De EG heeft als lid van 
PARCOM het hoogste aantal voorstellen voor maatregelen geblok
keerd. Sommige maatregelen werden soms pas aangenomen met 
vertraging doordat de EG eerst de goedkeuring nodig had van de 
Raad van Ministers. De EG heeft ook al belet dat er discussies 
werden gevoerd binnen de Technische Werkgroep, omdat de mate
rie het voorwerp uitmaakte van besprekingen binnen de EG en 
daar eerst moest afgehandeld worden, wat tot aanzienlijke 
vertraging leidde bij de aanneming van het voorstel. Soms 
worden bestaande EG-richtlijnen overgenomen binnen PARCOM. Dit 
op het eerste gezicht positieve element, kan soms tot gevolg 
hebben dat de minder strenge EG-norm wordt aanvaard terwijl de 
PARCOM-lidstaten bereid waren tot een strengere normering. 
Voorbeeld hiervan was de richtlijn inzake kwiklozingen. (SAE-
TEVIK, S., o.c.. 98-107). 

Pb.L., 1976, nr. 129. 
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De richtlijn is van toepassing op de oppervlaktewateren in het 

binnenland, de grondwateren, de kustwateren en de territoriale 

zee (artikel 1, 1). Onder kustwateren wordt verstaan, wateren 

die gelegen zijn aan de landzijde van de basislijn die dient 

om de breedte van de territoriale zee te meten en die zich in 

het geval van waterlopen uitstrekken tot aan de zoetwatergrens 

(artikel 1, 2b). 

De richtlijn werkt met een lijstensysteem. Er zijn twee lijs

ten: de stoffen die vallen onder lijst I van de bijlage (zwar

te lijst) en de stoffen die vallen onder lijst II van de 

bijlage (grijze lijst). 

Lijst I omvat sommige afzonderlijke stoffen die deel uitmaken 

van de volgende families en groepen van stoffen die in hoofd

zaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, per

sistentie, bioaccumulatie, met uitzondering van die stoffen 

die biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in 

biologisch onschadelijke stoffen: 

1 . organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water 

dergelijke verbindingen kunnen ontstaan; 

2. organische fosforverbindingen; 

3. organische tinverbindingen; 

4. stoffen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water 

een kankerverwekkende werking hebben; 

5. kwik en kwikverbindingen; 

6. cadmium en cadmiumverbindingen; 

7. persistente minerale oliën en uit aardolie bereide persis

tente koolwaterstoffen; 

en voor wat betreft de toepassing van de artikelen 2, 8, 9 en 

14 van deze richtlijn: 

8. persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, 

zweven of zinken en die enig gebruik van het water kunnen 

hinderen. 
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De stoffen van de grijze lijst omvatten: 

-de stoffen die deel uitmaken van de stoffen van de zwarte 

liist en waarvoor de grenswaarden bedoeld in artikel 6 van de 

richtlijn niet worden vastgesteld; 

-sommige afzonderlijke stoffen en bepaalde categorieën stoffen 

die deel uitmaken van onderstaande lijst, 

die een schadelijke werking op het water hebben, die echter 

beperkt kan zijn tot een bepaald gebied en afhangt van de ken

merken van de ontvangende wateren en de plaats daarvan. 

Families en groepen van stoffen bedoeld bij het tweede streep

je: 

1. de volgende metalloïden en metalen en verbindingen daarvan: 

zink, koper, nikkel, chroom, lood, selenium, arsenicum, anti-

moon, molybdeen, titaan, tin, barium, beryllium, borium, 

uranium, vanadium, kobalt, thallium, tellurium, zilver; 

2. biociden en niet in lijst I genoemde derivaten daarvan; 

3. stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur 

van produkten uit het water en bestemd voor de mens, alsmede 

verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen 

ontstaan; 

4. organische silicumverbindingen die toxisch of persistent 

zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water 

kunnen ontstaan, met uitzondering van diegene die biologisch 

onschadelijk zijn of die in het water snel worden omgezet in 

onschadelijke stoffen; 

5. anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor; 

6. niet-persistente minerale oliën en uit aardolie bereide 

niet-persistente koolwaterstoffen; 

7. cyaniden, fluoriden; 

8. stoffen die ongunstig inwerken op de zuurstofbalans, met 

name: ammoniak, nitrieten. 

Dit heeft voor gevolg dat een stof die wordt genoemd in liist 

I slechts effectief een stof van die liist wordt, nadat, in 

toepassing van artikel 6 van de richtliin. de emissiegrens

waarden van de betrokken stof in een dochterrichtliin werden 
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De lidstaten moeten alle passende maatregelen nemen ter beëin

diging van de verontreiniging van de in artikel 1 genoemde 

wateren door de stoffen van lijst I en ter vermindering van de 

verontreiniging door de gevaarlijke stoffen van lijst II 

(artikel 2). Voor het lozen van de stoffen die behoren tot één 

van de twee lijsten moeten de lidstaten vergunningen voorzien. 

Onder lozen wordt verstaan, iedere handeling waarbij de stof

fen van de lijsten I en II in de in artikel 1 genoemde wateren 

wordt gebracht, met uitzondering van het lozen van baggerspe

cie, bedrijfsmatige lozingen vanaf schepen in territoriale 

zeewateren en het storten van afvalstoffen vanaf schepen in 

territoriale zeewateren (artikel 1, 2d). 

Voor de stoffen van de zwarte lijst moeten de lidstaten de 

lozing onderwerpen aan een voorafgaande vergunning. In deze 

vergunning worden emissienormen vastgesteld. De vergunning 

wordt slechts verleend voor een beperkte duur maar kan worden 

verlengd met inachtneming van eventuele wijzigingen van de 

emissiegrenswaarden die worden vastgesteld door de EG (artikel 

3). In de emissienormen worden de in de lozingen toelaatbare 

maximumconcentratie van een stof en de in de lozingen toelaat

bare maximumhoeveelheid van een stof tijdens een of meer 

bepaalde perioden bepaald. De lidstaat kan zo nodig strengere 

emissienormen vaststellen dan die die resulteren uit de toe

passing van de door de Raad vastgestelde grenswaarden (artikel 

5). De emissiegrenswaarden kunnen dus ofwel overeenstemmen met 

de Europese waarden of met strengere normen die door de lid

staten worden vastgelegd. De Raad stelt, op voorstel van de 

Commissie, de emissiegrenswaarden vast voor de stoffen van de 

zwarte lijst. De grenswaarden worden bepaald door de in de 

lozingen toelaatbare maximumconcentratie van een stof en, 

indien dit past, de toelaatbare maximumhoeveelheid van zo een 

stof, uitgedrukt in een gewichtseenheid van de verontreinigen

de stof per eenheid van het element dat kenmerkend is voor de 

verontreinigende werkzaamheid. De grenswaarden worden voorna-
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menlijk vastgesteld op basis van de toxiciteit, persistentie 

en bio-accumulatie, met inachtneming van de best beschikbare 

technische middelen (artikel 6, 1). Op voorstel van de Commis

sie stelt de Raad kwaliteitsdoelstellingen vast voor deze 

stoffen (artikel 6, 2). Deze laatste bepaling was een tege

moetkoming aan het Verenigd Koninkrijk dat zich had verzet 

tegen de emissiegrenswaarden-aanpak. De op grond van artikel 

6, 1 vastgestelde emissiegrenswaarden zijn van toepassing, 

behalve in de gevallen waarin een lidstaat, volgens een door 

de Raad op voorstel van de Commissie vastgestelde controlepro

cedure, tegenover de Commissie kan aantonen dat de overeenkom

stig artikel 6, 2 vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen of 

strengere door de Gemeenschap vastgestelde kwaliteitsdoelstel

lingen, in het gehele eventueel door de lozingen beïnvloede 

geografische gebied zijn bereikt en voortdurend worden gehand

haafd dank zij de actie die onder meer door deze lidstaat 

wordt gevoerd (artikel 6, 3). 

Voor de stoffen van de grijze lijst moeten de lidstaten pro

gramma's opstellen ter vermindering van de verontreiniging van 

het aquatisch milieu. Voor het lozen van stoffen van de grijze 

lijst is een voorafgaande vergunning van de lidstaat nodig, 

waarin emissienormen worden vastgelegd. Deze emissienormen 

moeten bepaald worden aan de hand van kwaliteitsdoelstellingen 

die worden voorzien in de door de lidstaten opgestelde pro

gramma's. De programma's bevatten kwaliteitsdoelstellingen 

voor het water, die worden opgesteld met inachtneming van de 

de door de Raad aangenomen richtlijnen (artikel 7)^^^. 

De lidstaten treffen alle passende maatregelen om de door hen 

krachtens de richtlijn genomen maatregelen op zodanige wijze 

uit te voeren dat de verontreiniging van de wateren, die niet 

onder de toepassing van de richtlijn vallen, niet toeneemt. De 

•̂ °" Deze richtlijnen werden inmiddels aangenomen: het 
betreft hier de vier richtlijnen met betrekking tot de vereis
te kwaliteit voor zwemwater, viswater, schelpdierwater en 
drinkwater (zie verder). 
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toepassing van de krachtens de richtlijn genomen bepalingen 

mag er evenmin toe leiden dat de verontreiniging van de in 

artikel 1 bedoelde wateren direct of indirect toeneemt (stand

still bepaling, artikel 8 en 9). 

De lidstaten moeten tevens een inventaris opmaken van de 

lozingen die plaatsvinden in het aquatisch milieu van de 

Gemeenschap en die onder de zwarte lijst vallende stoffen 

kunnen bevatten waarop emissienormen van toepassing zijn 

(artikel 11 ). 

Uit de richtlijn vloeide de verplichting voort voor de Raad, 

op voorstel van de Commissie, om voor de stoffen van de zwarte 

lijst emissiegrenswaarden te bepalen. De Commissie heeft, met 

dit oogpunt, 21 stoffen geselecteerd die beschouwd werden als 

prioritair omwille van hun toxiciteit, persistentie en bio-

accumuleerbaarheid. In tweede instantie heeft de Commissie 

studies ondernomen met als bedoeling, niet alleen de priori

taire stoffen, maar een volledige lijst samen te stellen van 

stoffen die geschikt zijn om voor te komen op de zwarte lijst. 

Uit deze studies is een lijst van 1.500 stoffen geselecteerd. 

Op basis van een andere studie werden uit die lijst 108 stof

fen geselecteerd, rekening houdend met enerzijds de kwantiteit 

die wordt geproduceerd in de Gemeenschap en anderzijds de 

risico's die wegen op het aquatisch milieu en de gezondheid 

voor de mens. Samen met de 21 prioritaire stoffen die werden 

geselecteerd, vormde dit een lijst van 129 stoffen. Deze lijst 

werd door de Commissie overgemaakt aan de Raad in een medede

ling van 22 juni 1982^^^. Met het licht op deze mededeling 

heeft de Raad een resolutie aangenomen op 7 februari 1983 met 

betrekking tot de strijd tegen waterverontreiniging^^^. In 

•̂° Mededeling van de Commissie aan de Raad van 22 juni 
1982 met betrekking tot gevaarlijke stoffen die dienen te 
worden opgenomen in lijst I van Richtlijn 76/464/EEG (Pb.C, 
1982, nr. 176). 

2̂ 2 Resolutie van de Raad van 7 februari 1983 (Pb.C, 1983, 
nr. 46). 
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deze resolutie wordt bepaald dat de lijst van 129 stoffen moet 

dienen als basis voor de verdere uitvoering van de richtlijn 

van 1976. 

Er werden tot nu toe 7 dochterrichtli jnen genomen, waarin 

emissiegrenswaarden voor bepaalde stoffen werden vastgesteld. 

Er werden achtereenvolgens dochterrichtlijnen afgesloten voor 

de lozingen van: 

- kwik afkomstig van de sector electrolyse van alkalichloride 

(Richtlijn 82/176/EEG2^^) ; 

- cadmium (Richtlijn 83/513/EEG^^^ ) ; 

- kwik afkomstig van andere sectoren dan de electrolyse van 

alkalichloriden (Richtlijn 84/1SG/EEG^^^) ; 

- hexachloorcyclohexaan (Richtlijn 84/491/EEG^^^) ; 

tetrachloorkoolstof, DDT en pentachloorfenol (Richtlijn 
86/280/EEG267); 

- aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, hexachloorbenzeen, hexa-

chloorbutadieen en chloroform (Richtlijn 88/347/EEG^^^) ; 

263 Richtlijn 82/176/EEG van 22 maart 1982 betreffende de 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen 
afkomstig van de sector elektrolyse van alkalichloriden (Pb.L, 
1982, nr. 81). 

26* Richtlijn 83/513/EEG van 26 september 1983 betreffende 
de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van 
cadmium (Pb.L, 1983, nr. 291). 

265 Richtlijn 84/156/EEG van 8 maart 1984 betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen van 
andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden (Pb.L, 
1984, nr. 74). 

266 Richtlijn 84/491/EEG van 9 oktober 1984 betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van 
hexachloorcyclohexaan (Pb.L, 1984, nr. 274). 

267 Richtlijn 86/280/EEG van 12 juni 1986 betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van 
bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG 
vallende gevaarlijke stoffen (Pb.L, 1986, nr. 181, err. nr. 
210 en 221). 

268 Richtlijn 88/347/EEG van 16 juni 1988 tot wijziging 
van de bijlage I van de Richtlijn 86/280/EEG betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van 
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- 1 , 2-dichloorethaan, trichloore thy leen, perchloore thy leen en 

trichloorbenzeen (Richtlijn 90/41S/EEG^^^) . 

In de dochterrichtlijnen worden de emissiegrenswaarden vastge

steld, de kwaliteitsdoelstellingen, de termijnen waarbinnen 

moet worden voldaan aan de voorwaarden en de controleprocedu

re. De grenswaarden in de richtlijnen zijn minimumnormen. In 

de richtlijnen komen telkens bepalingen voor met betrekking 

tot nieuwe bedrijven. De eerste dochterrichtlijn bepaalt dat 

de lidstaten slechts vergunningen voor nieuwe bedrijven mogen 

afleveren indien deze vergunningen een verwijzing bevatten 

naar normen die overeenstemmen met de best beschikbare techni

sche middelen om lozing van kwik te voorkomen. In de andere 

richtlijnen wordt bepaald dat lidstaten die vergunningen pas 

kunnen afleveren indien deze bedrijven normen toepassen die 

overeenstemmen met de best beschikbare technische middelen 

wanneer dat nodig is om de verontreiniging van de wateren door 

deze stoffen te beëindigen of om concurrentievervalsing tegen 

te gaan. De dochterrichtlijnen bepalen voorts nog dat de 

lidstaten gehouden zijn toezicht te houden op het aquatisch 

milieu dat door lozingen van industriële bedrijven is beïn

vloed. Zij moeten een inventaris opmaken van de vergunningen 

en moeten in het kader van het nationaal meetnet metingen doen 

naar deze stoffen. 

Richtlijn 86/280/EEG heeft tot doel de tenuitvoerlegging van 

Richtlijn 76/464/EEG te versnellen. Zij voorziet daartoe in de 

mogelijkheid om in een bijlage stoffen toe te voegen; breidt 

het toepassingsgebied uit tot verontreiniging die afkomstig is 

uit diffuse bronnen, zoals de landbouw; stelt als voorwaarde 

voor het afleveren van vergunningen aan nieuwe bedrijven dat 

bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG 
vallende gevaarlijke stoffen (Pb.L, 1988, nr, 158). 

2^^ Richtlijn 90/41 5/EEG van 27 juli 1990 tot wijziging 
van bijlage II bij Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaar
den en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde 
onder lijst I van de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG vallende 
gevaarlijke stoffen (Pb.L, 1990, nr. 219). 
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deze bedrijven normen moeten toepassen die overeenstemmen met 

de best beschikbare technische middelen; voorziet in bijlage I 

de data waarop moet voldaan zijn aan de procedures voor het 

toezicht en de controle op grenswaarden en kwaliteitsdoelstel

lingen. Deze richtlijn werd tweemaal uitgebreid (Richtlijn 

88/347/EEG en Richtlijn 90/415/EEG). 

Er bestaat een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreini

ging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het 

aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd . De 

bedoeling van het voorstel is de uitvoering van artikel 6 van 

de richtlijn te bevorderen door vaststelling van de emissie

grenswaarden, gezien de traagheid waarmee dit artikel tot 

dusver werd uitgevoerd. Met dit oogpunt werd een voorstel 

ingediend om artikel 12 van de richtlijn te wijzigen. Door 

deze wijziging zou de Raad met meerderheid van stemmen (op 

basis van artikel 130 S) een besluit moeten nemen over de 

voorstellen die de Commissie krachtens artikel 6 van de richt

lijn van 1976 indient. In het voorstel van richtlijn werd 

tevens een lijst opgenomen van stoffen die prioritair in 

behandeling moeten worden genomen met het oog op het vaststel

len van emissiegrenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen. 

Er is tevens recent een richtlijn goedgekeurd in verband met 

de zuivering van stedelijk afvalwater^^^ . 

Het EG-beleid ter bestrijding van de verontreiniging van de 

oppervlaktewateren bevat naast de genoemde kaderrichtlijn en 

dochterrichtli jnen die uitgaan van emissiegrenswaarden, ook 

nog een aantal richtlijnen die kwaliteitsobjectieven vastleg

gen voor de oppervlaktewateren. Het betreft hier meer bepaald 

vier richtlijnen, met name: --

- de richtlijn betreffende de kwaliteit van het oppervlaktewa-

Pb.C, 1990, nr. 55. 

Deze r i c h t l i j n werd nog n ie t gepubliceerd. 
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ter dat bestemd is voor de produktie van drinkwater^^^, 

- de richtlijn betreffende de kwaliteit van zwemwater ^, 

- de richtlijn betreffende de kwaliteit van viswater , 

- de richtlijn betreffende de kwaliteit van schelpdierwa-
ter275. 

Het principe van deze richtlijnen is dat zij de lidstaten 

opleggen de oppervlaktewateren aan te wijzen die beantwoorden 

aan één van de genoemde categorieën en dat zij voor de aange

duide oppervlaktewateren kwaliteitsobjectieven moeten bepalen. 

Op deze richtlijnen wordt hier verder niet ingegaan. 

Inzake luchtverontreiniging is de EG medeondertekenaar van het 

Verdrag van Genève van 1979. De EG ratificeerde het Verdrag op 

11 juni 19812^^. De EG heeft tevens het Protocol van 1984 

geratificeerd op 12 juni 1986^'^. Het Protocol van 1985 in

zake de reductie van zwavelemissies werd niet ondertekend. 

Tenslotte kan nog worden vermeld dat de EG eveneens het Zee

rechtverdrag van 1982 heeft ondertekend, krachtens bijlage 9 

bij het Verdrag. Bijlage 9 bepaalt dat internationale organi

saties kunnen deelnemen aan het Verdrag, indien de meerderheid 

van haar lidstaten het Verdrag heeft ondertekend. In de EG 

hebben alle lidstaten het Verdrag ondertekend, met uitzonde-

•̂̂ 2 Richtlijn 75/440/EEG van 16 juni 1975 betreffende de 
vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat bestemd is 
voor de produktie van drinkwater in de Lid-Staten (Pb.L, 1975, 
nr. 194). 

2"̂3 Richtlijn 76/160/EEG van 8 december 1975 betreffende 
de kwaliteit van zwemwater (Pb.L, 1976, nr. 131). 

2''4 Richtlijn 78/659/EEG van 18 juli 1978 betreffende de 
kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering be
hoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen 
(Pb.L, 1978, nr.222). 

•̂'S Richtlijn 79/923/EEG van 30 oktober 1979 inzake de 
vereiste kwaliteit van schelpdierwater (Pb.L., 1979, nr. 281). 

276 Pb.L, 1981, nr. 171. 

2"''' Pb.L, 1986, nr. 181 . 
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ring van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

4.3. Tenuitvoerlegging in België. 

4.3.1. Bevoegdheidsverdeling tussen staat en gewesten bin de 

tenuitvoerlegging van EG-wetgeving inzake milieu. 

Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen staat en gewesten in 

België bij het tot stand komen van EG-richtlijnen, is artikel 

81 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 van toepassing. 

Artikel 81 bepaalt dat in de aangelegenheden waarvoor de Raad 

bevoegd is, zijn Executieve betrokken is bij de onderhandelin

gen over de internationale akkoorden, doch blijft de koning de 

enige gesprekspartner op het internationale vlak met inachtne

ming van artikel 68 van de Grondwet. Er kunnen verschillende 

vormen van 'betrokken zijn' onderscheiden worden^'". Dit kan 

zijn het louter geven van informatie, de raadpleging van de 

gewestexecutieven door de nationale overheid, overleg, deelna

me aan de internationale onderhandeling, het woord voeren op 

de internationale onderhandelingen. Deze laatste vorm is 

uiteraard uitgesloten: het beleid van de buitenlandse betrek

kingen blijft krachtens artikel 68 van de Grondwet bij de 

Koning. De deelname aan de internationale onderhandelingen 

behoort niet of zelden tot de praktijk bij het internationaal 

milieubeleid. 

In het EG-Verdrag wordt nergens melding gemaakt van de eventu

ele bevoegdheden op EG-vlak van de deelgebieden van de lidsta

ten. Het zijn de lidstaten die partij zijn bij het Verdrag. 

Algemeen wordt aangenomen dat de regeling van de wederzijdse 

internationale bevoegdheid van een staat en zijn deelgebieden 

in de eerste plaats een zaak is van intern grondwettelijk 

^'° VANDEN BILCKE, C , 'De onderhandeling van Europese 
milieurichtlijnen in België en de positie van de gewesten in 
dit verband' in De voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
Europese richtlijnen inzake de bescherming van het leefmilieu. 
BOCKEN, H. en RYCKBOST, D. (eds. ) , Brussel, Story Scientia, 
1990, 21-23. 
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recht ^^. Voor de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 

toepassing van EG-wetgeving kennen de EG-organen enkel de 

lidstaten. Dit wil niet zeggen dat de deelgebieden hierin geen 

rol kunnen vervullen. Op nationaal vlak kunnen bovendien 

mechanismen worden ingebouwd waardoor de verantwoordelijkheid 

van de staat voor het naleven van internationale verplichtin

gen niet in het geding komt. Door het Hof van Justitie werd 

trouwens bepaald dat de lidstaten hun interne staatsstructuur 

vrij en soeverein kunnen bepalen en hun bevoegdheden intern 

naar eigen goeddunken verdelen^^^. Artikel 5 van het EG-Ver

drag bepaalt: "De Lid-Staten treffen alle algemene of bijzon

dere maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit 

dit Verdrag of uit handelingen van de Instellingen der Gemeen

schap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij verge

makkelijken de vervulling van haar taak. Ze onthouden zich van 

alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellin

gen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen'. Hieruit wordt 

afgeleid dat de bevoegdheidsverdeling tussen de staat en 

andere organen nooit zo mag zijn dat ze de goede werking van 

het EG-recht in gevaar brengt^®^. De Belgische staat werd 

trouwens veroordeeld voor het niet naleven van richtlijnen, 

waarbij de Belgische staat als rechtvaardiging voor het niet 

naleven van haar verplichting de institutionele hervormingen 

had ingeroepen. In een arrest van het Hof van Justitie wegens 

niet-tenuitvoerlegging van de EG-Richtlijn 78/176 betreffende 

de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxide-industrie, 

wordt bevestigd dat "een Lid-Staat zich ter rechtvaardiging 

van de niet-nakoming van uit communautaire richtlijnen voort

vloeiende verplichtingen niet ten exceptieve op bepalingen. 

' LEYSEN, R., 'Samenwerking tussen nationale en regiona
le overheden bij de voorbereiding van Europese richtlijnen 
inzake leefmilieu. Mogelijke oplossingen voor België' in De 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen 
inzake de bescherming van het leefmilieu, BOCKEN, H. en RYCK-
BOST, D. (eds.), Brussel, Story Scientia, 1990, 107. 

^°^ Hof van Justitie, Atlanta B.V. tegen Productschap voor 
Vee en Vlees, 240/78. 

2̂ ^ LEYSEN, R., O.C.. 108. 
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praktijken of situaties van zijn nationale rechtsorde kan 
beroepen"2ö2 

Op Belgisch niveau bestaan er in de Grondwet of de bijzondere 

wetten tot hervorming der instellingen geen expliciete bepa

lingen inzake de verhouding tussen staat en gewesten voor de 

toepassing van EG-recht. Dit heeft voor gevolg dat de- gewesten 

bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van richtlijnen binnen 

hun bevoegdheidsdomein, maar dat aangezien enkel de staat 

internationale rechtspersoonlijkheid heeft, de gewesten in

breuken op internationale verplichtingen kunnen plegen zonder 

dat de staat dit kan verhelpen. België is trouwens een aantal 

maal veroordeeld geweest door het Hof van Justitie wegens 

niet-tenuitvoerlegging van richtlijnen door de gewesten. 

Van belang is dus te weten hoe de bevoegdheidsverdeling inzake 

milieu-aangelegenheden tussen staat en gewesten sinds de 

staatshervorming geregeld is. Inzake sectoriële lozingsnormen 

is het, in het kader van de Richtlijn van 1976 inzake de 

lozing van gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu van de 

Gemeenschap, artikel 6 § 1 II 1 ° van de Bijzondere Wet van 8 

augustus 1980, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 

augustus 1988 van belang: de gewesten zijn bevoegd voor de 

bescherming van het leefmilieu met inbegrip van de algemene en 

sectoriële normen, met eerbiediging van de algemene en secto

riële normen vastgesteld door de nationale overheid wanneer er 

geen Europese normen bestaan. Meer specifiek nog is artikel 6 

§ 1, V, 2", dat luidt: "De zuivering van afvalwater. Deze 

bevoegdheid omvat onder meer het vaststellen van de algemene 

en sectoriële lozings voorwaarden voor het afvalwater, met 

eerbiediging van de algemene en sectoriële lozingsvoorwaarden 

vastgesteld door de nationale overheid wanneer er geen Europe

se normen bestaan." Dit houdt in dat zolang er geen Europese 

normen bestaan, de staat bevoegd blijft voor het vaststellen 

®̂̂  Arrest van het Hof van Justitie van 2 februari 1982, 
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk 
België, Zaak 68/81 . 
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van lozingsnormen. De normen uitgevaardigd door de gewesten 

mogen niet minder streng zijn dan de nationale normen. Daar

door kan de nationale overheid onrechtstreeks een zekere dwang 

op de gewesten uitoefenen^°^. 

4.3.2. Tenuitvoerlegging in België van richtlijnen die van 

belang kunnen zijn voor de bescherming van de Noordzee 

Voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 76/464/EEG betreffen

de de verontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen die in 

het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, ligt 

de bevoegdheid, sinds de staatshervorming, bij de staat en de 

gewesten (nieuwe artikel 6 § 1, II, 1° Bijz. Wet). De staat 

kan nog algemene of sectoriele lozingsvoorwaarden vaststellen 

indien er geen Europese normen zijn, of met andere woorden bij 

gebrek aan dochterrichtlijnen voor stoffen van lijst II (stof

fen van lijst II behoren slechts tot lijst I nadat er dochter-

richtlijnen werden opgesteld). 

Deze richtlijn werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd in België, 

door het K.B. van 3 augustus 1976^^^. Dit K.B. is een uit

voeringsbesluit van de Wet van 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging^°^. Deze wet is van 

toepassing op de wateren van het openbaar hydrografisch net en 

de kustwateren (artikel 1 van de Wet van 1971 en artikel 1, 

§1, 1° van het K.B.). Onder kustwateren wordt verstaan de 

wateren van de territoriale zee, d.w.z. de wateren van de zee 

langs de kusten over een breedte van drie geografische mijlen 

^^^ VANDEN BILCKE, C , 'De tenuitvoerlegging van Europese 
richtlijnen in België en de positie van de gewesten in dit 
verband' in De voorbereiding en tenuitvoerlegging van Europese 
richtlijnen inzake de bescherming van het leefmilieu. BOCKEN, 
H. en RYCKBOST, D. (eds.), Brussel, Story Scientia, 1990, 144. 

^^^ K.B. van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement 
voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, 
in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor 
regenwater, B.S. 29.09.76. 

285 B.S.. 1 mei 1971. 
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naar rato van zestig mijlen per breedtegraad vanaf de laagwa-

terlijn. Door de Wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de 

breedte van de territoriale zee van België^^^ wordt de ter

ritoriale zee uitgebreid tot 12 mijl. 

De Wet van 1971 gaat uit van het principe dat het verboden is 

stoffen te lozen in de in artikel 1 bedoelde wateren, tenzij 

er een vergunning is (artikel 2). Door de Wet op het Milieu-

vergunningsdecreet^®^ wordt artikel 2 van de Wet van 1971 

gewijzigd: door deze wet worden de openbare riolen expliciet 

aan het artikel toegevoegd. De Koning stelt de algemene regle

menten vast voor het lozen van afvalwater (artikel 3). 

Het K.B. onderscheidt de gewone oppervlaktewateren, de openba

re riolen en kunstmatige afvoerwegen voor regenwater. Het K.B. 

onderscheidt naast het normaal huisafvalwater, ook nog de 

categorie ander afvalwater dan normaal huisafvalwater en koel

water. Voor het lozen van de verschillende categorieën afval

water in de verschillende categorieën ontvangende waterlopen 

worden verschillende normen opgelegd. 

Het lozen van afvalwater moet voldoen aan die normen. Naast de 

algemene en sectoriële normen kunnen ook nog bijzondere of 

andere voorwaarden worden opgelegd. De algemene voorwaarden 

zijn van toepassing op alle lozingen, daar waar de sectoriële 

beperkt zijn tot lozingen uit één bepaalde bedrijfstak. De 

bijzondere voorwaarden zijn voorwaarden die worden opgenomen 

in de lozingsvergunning en die voortvloeien uit plaatselijke 

omstandigheden en die noodzakelijk zijn om rekening te houden 

met de door de overheid gedefinieerde kwaliteitsnormen en 

rekening te houden met de normale werking van de bestaande 

industrieën alsook de inplanting van nieuwe industrieën toe te 

laten. Andere voorwaarden zijn normen die bepaald worden in de 

^^^ B.S.. 22 oktober 1987. 

287 Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergun
ning (B.S.. 17 september 1985). 
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vergunning en die de controle op de lozingen willen vergemak

kelijken. 

De sectoriële voorwaarden kunnen de algemene voorwaarden ofwel 

aanvullen ofwel afwijken ervan, hetzij in strengere zin hetzij 

in minder strenge zin. 

De procedure voor het verlenen van de vergunning en de be

voegdheid hiervoor, zoals omschreven in de Wet van 1971, werd 

voor het Vlaams Gewest vervangen door het Milieuvergunningsde

creet. Inrichtingen die geacht worden hinderlijk te zijn voor 

de mens en het leefmilieu worden in drie klassen ingedeeld, 

afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan 

verbonden milieueffecten. Deze indeling wordt vastgesteld door 

de Vlaamse Executieve. Voor het exploiteren of veranderen van 

de inrichtingen van de eerste en tweede klasse is een schrif

telijke en voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid 

vereist. Onder exploiteren wordt begrepen het in werking 

stellen of houden, gebruiken, installeren of in stand houden 

van een inrichting, daaronder begrepen het lozen van afvalwa

ter. Voor het exploiteren van de inrichtingen van de derde 

klasse moet vooraf melding worden gemaakt. De inbreuken met 

betrekking tot de vergunning worden vervolgd en bestraft 

volgens de bepalingen van het decreet. 

Door middel van de Wet van 1971 en het K.B. van 1976 wordt 

gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de Europese richtlijn. 

België komt tegemoet aan de verplichting om vergunningen te 

verlenen voor lozingen. Er werden echter geen reductieprogram

ma's opgesteld voor de stoffen van de grijze lijst (zoals 

voorgeschreven door artikel 7 van de Richtlijn). Evenmin 

werden voor deze stoffen kwaliteitsobjectieven bepaald (arti

kel 7, 2 van de Richtlijn). Er werd evenmin uitgegaan van de 

best beschikbare technologie (artikel 6, 1 Richtlijn). Ten

slotte werd geen inventaris opgesteld van de lozingen, zoals 

voorzien in artikel 11 van de Richtlijn. 
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Voor de dochterrichtlijnen zijn, sinds de staatshervorming, de 

gewesten bevoegd voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen 

(op basis van het nieuwe artikel 6, §1, II, 1° Bijz. Wet): bij 

aanwezigheid van Europese normen, zijn de gewesten bevoegd. 

Richtlijn 82/176/EEG betreffende de lozingen van kwik, afkom

stig van de sector elektrolyse van alkalichloriden, werd 

uitgevoerd door het K.B. van 12 september 1985 ®̂®, gewij

zigd door het K.B. van 3 februari 1988^^^. Het K.B. bevat 

sectoriële lozingsnormen. Er wordt echter geen tijdsduurbeper-

king opgelegd aan de vergunning (zoals voorgeschreven in 

artikel 3, 4 van Richtlijn 76/464/EEG). Er ontbreekt tevens 

een verwijzing naar de best beschikbare techniek in vergunnin

gen voor nieuwe bedrijven (artikel 3, 3 van Richtlijn 82/ 

176/EEG). 

Richtlijn 83/513/EEG betreffende de lozingen van cadmium werd 

uitgevoerd door het K.B. van 18 maart 1987^^^. Ook hier ont

breekt een ti jdsduurbeperking voor de vergunning. Voorts 

ontbreekt een evaluatie van de vergunning om de vier jaar en 

een verwijzing naar de best beschikbare techniek in vergunnin

gen voor nieuwe bedrijven (artikel 3, 3 en artikel 3, 4 van 

Richtlijn 83/513/EEG). 

Richtlijn 84/155/EEG betreffende kwiklozingen van andere 

sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden werd uitge-

^̂ ® K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de chloornijver
heid in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen 
(B.S., 6 december 1985). 

^̂ ^ K.B. houdende wijziging van het K.B. van 12 september 
1985 (B.S.. 22 maart 1988). 

^'^ K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van cadmiumhoudend afvalwater (B.S.. 11 april 
1987) . 
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voerd door het K.B. van 30 maart 1987^^^. Ook in dit K.B. 

ontbreken een tijdsduurbeperking voor de vergunning, een 

evaluatie van de vergunning om de vier jaar (artikel 3, 3 van 

Richtlijn 84/156/EEG), een verwijzing naar de best beschikbare 

techniek voor nieuwe bedrijven (artikel 3, 4) en een reduc

tieprogramma voor verontreiniging uit diffuse bronnen (zoals 

voorgeschreven door artikel 4 van de Richtlijn). 

Richtlijn 84/491/EEG betreffende de lozingen van hexachloorcy-

clohexaan werd uitgevoerd bij K.B. van 7 oktober 1986^^^. Er 

ontbreken in dit K.B. een ti jdsduurbeperking voor de vergun

ning, een evaluatie om de vier jaar van de vergunningen (arti

kel 3, 3 van Richtlijn 84/491/EEG)) en een verwijzing naar de 

best beschikbare techniek in vergunningen voor nieuwe bedrij

ven (artikel 3, 4). 

Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteits

doelstellingen voor de lozing van bepaalde onder de zwarte 

lijst vallende stoffen werd uitgevoerd door volgende K.B.'s. 

Het K.B. van 22 februari 1988^^^ bevat sectoriële lozings

normen voor tetrachloorkoolstof. Het K.B. van 17 februari 

1988^^* bevat sectoriële lozingsnormen voor pentachloorfe-

^̂ ^ K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van afvalwater dat kwik bevat en afkomstig is 
van bedrijven behorende tot andere sectoren dan de elektrolyse 
van alkalichloriden (B.S.. 11 april 1987). 

^̂ ^ K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van afvalwater dat hexachloorcyclohexaan 
bevat (B.S.. 4 december 1986). 

'̂̂  K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de produktie van 
de chloorkoolwaterstoffen (B.S., 8 april 1988). 

^̂ ^ K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de produktie van 
pentachloorfenol (B.S.. 22 maart 1988). 
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nol. Het K.B. van 17 februari 1988^^^ bevat sectoriële lo

zingsnormen voor DDT. In deze K.B.'s ontbreken een tijdsduur-

beperking voor de vergunning, een evaluatie van de vergunning 

om de vier jaar (artikel 3, 3 van de richtlijn), een verwij

zing naar de best beschikbare techniek voor vergunningen voor 

nieuwe bedrijven (artikel 3, 4) en reductieprogramma's voor 

verontreiniging uit diffuse bronnen (artikel 5). 

Richtlijn 88/347/EEG tot wijziging van bijlage I van Richtlijn 

86/280/EEG werd nog niet uitgevoerd. Voor aldrin, dieldrin, 

endrin en isodrin is voor het Vlaams Gewest nog geen besluit 

uitgevaardigd (de termijn voor uitvoering is verstreken op 1 

januari 1990). Voor hexachloorbenzeen voldoen de grenswaarden 

van het K.B. van 22 februari 1988 (sectoriële lozingsvoorwaar-

den voor chloorkoolwaterstoffen) niet aan de richtlijn. De 

verplichtingen inzake hexachloorbutadieen zijn nog niet uitge

voerd (termijn is verstreken op 1 januari 1990). Voor chloro

form voldoet het K.B. van 22 februari 1988 niet aan de richt

lijn. 

Voor het Waalse gewest werd deze laatste richtlijn gedeelte

lijk uitgevoerd door twee besluiten van de Waalse Gewestexecu

tieve van 30 april 1990^^^. 

Voor de laatste dochterrichtlijn. Richtlijn 90/415/EEG loopt 

de uitvoeringstermijn nog tot 31 januari 1992. 

^^^ K.B. tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden 
voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de 
openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de produktie van 
DDT (B.S.. 22 maart 1988). 

296 Besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot vaststel
ling van sectoriële voorwaarden voor het lozen in het gewone 
oppervlaktewater en in de openbare riolen van afvalwater 
afkomstig van de produktie van chloorkoolwaterstoffen (B.S.. 
18 oktober 1990) en Besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot 
vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing in 
het gewone oppervlaktewater en in de openbare riolen van 
afvalwater afkomstig van de produktie van aldrin, dieldrin, 
endrin, isodrin en hexachloorbenzeen (B.S.. 18 oktober 1990). 
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Op de uitvoering van de vier EG-richtlijnen die kwaliteits

doelstellingen bevatten, wordt hier slechts kort ingegaan (zie 

ook punt 3.4.2.). De Wet van 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren bevatte reeds kwaliteitsobjectieven (bijla

ge VI). Maar aan deze kwaliteitsdoelstellingen werd nooit 

uitvoering gegeven. Er werd louter met een vergunningssysteem 

gewerkt. België werd voor de niet-uitvoering van de richtlij

nen een aantal maal veroordeeld door het Hof van Justitie. Op 

24 mei 1983 werd een wet uitgevaardigd waarin aan de Koning de 

bevoegdheid wordt gegeven kwaliteitsdoelstellingen vast te 

stellen. Deze mogen niet strenger zijn dan de desbetreffende 

EG-richtlijnen^'. Deze wet was, gezien de kwaliteitsobjec

tieven die aanwezig waren in de Wet van 1971, overbodig. Op 

basis van de Wet van 1983 werden wel K.B.'s vastgesteld waarin 

algemene immissienormen worden vastgesteld voor wateren met 

een specifieke bestemming^^^. Naast het vaststellen van de 

immissienormen was België ook nog verplicht om de plaatsen aan 

te duiden waar deze kwaliteitsdoelstellingen moeten toegepast 

worden. Dit gebeurde door middel van het K.B. van 4 november 

1987^^^. Ondertussen was door het Vlaams Gewest een besluit 

Wet betreffende de algemene normen die de kwaliteits
objectieven bepalen van oppervlaktewater bestemd voor welbe
paalde doeleinden (B.S.. 15 juni 1983). 

^̂ ® - K.B. van 17 februari 1984 tot vaststelling van de 
algemene immissienormen voor de kwaliteit van zoet water dat 
bescherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn 
voor het leven van vissen (B.S.. 30 maart 1984), gewijzigd bij 
K.B. van 9 december 1987 (B.S., 16 februari 1988); 
- K.B. van 17 februari 1984 tot vaststelling van de algemene 
immissienormen waaraan het zwemwater dient te voldoen (B.S.. 
10 april 1984); 
- K.B. van 17 februari 1984 tot vaststelling van de algemene 
immissienormen waaraan schelpdierwater dient te voldoen (B.S. ,, 
10 april 1984); 
-K.B. van 25 september 1984 tot vaststelling van de algemene 
normen die de kwaliteitsobjectieven bepalen van zoet opper
vlaktewater dat bestemd is voor de produktie van drinkwater 
(B.S.. 27 februari 1985). 

'̂̂  K.B. houdende vaststelling van de basiskwaliteitsnor
men voor de wateren van het openbaar hydrografisch net, en tot 
aanpassing van het K.B. van 3 augustus 1976 (B.S.. 21 november 
1987). 
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op 21 oktober 1987 goedgekeurd, waarin eveneens kwaliteits

doelstellingen worden vastgesteld^°°. Deze twee besluiten 

overlappen elkaar gedeeltelijk, maar verschillen op een aantal 

punten. Voor de toepassing van deze besluiten mag het Vlaamse 

Besluit worden toegepast, ook als het strenger is dan het 

nationaal K.B. Het Vlaamse besluit mag niet worden toegepast 

indien het minder streng is (aangezien de gewesten de nationa

le normen moeten eerbiedigen). 

België werd door het Hof van Justitie een aantal maal veroor

deeld wegens niet-naleving van milieurichtlijnen, waaronder 

een dubbele veroordeling voor niet-uitvoering van de richtlijn 

78/176/EEG van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen 

afkomstig van de titaandioxide-industrie^^^ . Zoals gezien 

heeft de Belgische staat haar wetgeving nadien in overeenstem

ming met de richtlijn gebracht. Zowel in Vlaanderen als in 

Wallonië bestaat de nodige reglementering. In het Brusselse 

Gewest ontbreekt deze regeling maar noch in Brussel, noch in 

Wallonië bestaat een titaandioxide-industrie. 

In sommige gevallen werd door de Commisie een procedure inge

zet die niet leidde tot een zaak voor het Hof van Justitie. Zo 

werd door de Commissie een gemotiveerd advies uitgebracht voor 

niet-tenuitvoerlegging van Richtlijn 83/513/EEG betreffende de 

lozingsnormen voor cadmium. 

Voorts werd België nog in gebreke gesteld voor de niet-uitvoe

ring van volgende richtlijnen: Richtlijn 78/659/EEG (kwaliteit 

van viswater). Richtlijn 76/160/EEG (kwaliteit van zwemwater). 

Richtlijn 82/883/EEG (titaandioxide). Richtlijn 84/156/EEG 

•̂ "" Besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van 
de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van 
het openbaar hydrografisch net en tot aanduiding van de opper
vlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en 
schelpdierwater (B.S., 6 januari 1988). 

^̂ ^ Arrest van het Hof van 2 februari 1982, Commissie van 
de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België, zaak 
68/81. 
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(kwik), Richtlijn 84/491/EEG (hexachloorcyclohexaan). 

J 



5. BESLUIT. 
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Het belang van de Noordzee is zowel vanuit ecologisch als 

economisch standpunt zeer groot. Van een Belgisch beleid ter 

bescherming van de Noordzee is slechts sprake na het ontstaan 

van een aantal internationale verdragen ter bescherming van 

het mariene milieu. Op het formele vlak lijkt België goed te 

functioneren. De meest belangrijke verdragen werden onderte

kend en geratificeerd. De uiteindeljke ratificatie (en dus 

internationale gebondenheid) liet soms lang op zich wachten. 

Op het vlak van EG-richtli jnen werd België een aantal maal 

veroordeeld voor het niet omzetten van richtlijnen in nationa

le wetgeving. 

Wat de uitvoering van de internationale regulering betreft, 

lijkt toch een en ander mis te lopen. Inzake verontreiniging 

door scheepvaart zijn er twee grote tekortkomingen. Door het 

ontbreken van een degelijke uitvoeringswet op het MARPOL-

Verdrag staan controlediensten machteloos tegen overtredingen. 

Door het ontbreken van afvalontvangstinstallaties in de havens 

en een beleid terzake blijven de operationele lozingen een 

probleem. 

Bepaalde vormen van verontreiniging werden de laatste jaren 

dan wel aangepakt. Het dumpen van industrieel afval en het 

verbranden van afval op zee werden beëindigd. Het aanpakken 

van deze vorm van verontreiniging is echter vrij logisch. Mede 

door het protest van milieuorganisaties, is het een doorn in 

het oog van het grote publiek. Het is immers een vorm van 

verontreiniging die goed te lokaliseren is. Dit is trouwens 

ook de reden waarom deze bron gemakkelijker kan worden aange

pakt. Het dumpen van kernafval werd wel stopgezet maar dit 

werd nog niet formeel bevestigd, zodat de mogelijkheid in de 

toekomst open blijft. Het dumpen van baggerspecie duurt ook 

voort. 

Het grootste probleem blijft echter verontreiniging afkomstig 
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van het vasteland. Het is naar hoeveelheid de belangrijkste 

bron van verontreiniging, maar naar verhouding is hieraan nog 

niet veel gedaan. De Schelde is een van de zwaarste verontrei

nigde rivieren van Europa. 

Zelfs indien deze problemen de komende jaren zullen worden 

opgelost, dan nog zal de houding van België moeten wijzigen. 

Er zullen nieuwe bronnen van verontreiniging ontstaan. Er zal 

moeten worden gezocht naar een methode om de problemen syste

matisch aan te pakken. Een eenduidig structureel Noordzeebe-

leid ontbreekt. 

Op nationaal niveau schijnt nu wel voorrang gegeven te worden 

aan de bescherming van de Noordzee. Het probleem hier is dat 

de nationale overheid vrij weinig of slechts uitgeholde be

voegdheden heeft. Zij is nog wel bevoegd voor de zee, maar 

vele concrete bevoegdheden worden ten gevolge van de staats

hervorming, overgeheveld naar de gewesten. Op regionaal niveau 

krijgt de Noordzee niet voldoende prioriteit. 
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INTERNATIONALE VERDRAGEN M.B.T. DE VERONTREINIGING VAN DE ZEE: 

STAND VAN ZAKEN IN BELGIË. 

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging véin 

de zee door olie (OILPOL), Londen, 12.05.54 

-Ondertekening door België: 12.05.54 

-Parlementaire goedkeuringswet: 29.03.57 (B.S. 21.06.57) 

-Ratificatie: 16.04.57 

-Inwerkingtreding in België: 26.07.58 

-Uitvoering: -Wet van 04.07.62 op de verontreiniging van de 

zee door olie (B.S. 26.07.62) 

-K.B. van 29.11.67 op de verontreiniging van de 

zee door olie (B.S. 04.01.68) 

-M.B. van 30.11.67 genomen voor de toepassing van 

de art. 4 en 6 van de Wet van 04.07.62 

(B.S. 05.01.68) 

-M.B. van 18.10.74 houdende wijziging van het 

M.B. van 30.11.67 (B.S. 21.03.75) 

-K.B. van 12.09.78 tot wijziging van het K.B. van 

29.11.67 (B.S. 25.10.78) 

Verdrag inzake de territoriale zee en de aansluitende zone, 

Genève, 29.04.58 

-Toetreding door België: 06.01.72 

-Parlementaire goedkeuringswet: 29.07.71 (B.S. 02.02.72) 

-Ratificatie: 06.01.72 

-Inwerkingtreding: 05.02.72 

Verdrag inzake het continentaal plateau, Genève, 29.04.58 

-België heeft dit verdrag niet ondertekend, geratificeerd of 

goedgekeurd. 
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-België heeft wel eigen wetgeving inzake het continentaal 

plateau: 

-Wet van 13.06.69 op het continentaal plateau van België 

(B.S. 08.10.69) 

-K.B. van 07.10.74 betreffende het verlenen van concessies 

voor de exploitatie en exploratie van de minerale en 

andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat 

(B.S. 01.01.75) 

-K.B. van 16.05.77 houdende maatregelen ter bescherming van 

de scheepvaart, de zeevisserij, het milieu en andere 

wezenlijke belangen bij de exploratie en de exploitatie 

van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de 

zeebedding en de ondergrond in de territoriale zee en op 

het continentaal plat (B.S. 21.01.77) 

Verdrag inzeüce de visserij en de instemdhouding van de levende 

rijkdommen van de volle zee, Genève, 29.04.58 

-Toetreding door België: 06.01.72 

-Parlementaire goedkeuringswet: 29.07.71 (B.S. 02.02.72) 

-Ratificatie: 06.01.72 

-Inwerkingtreding: 05.02.72 

Verdrag inzake de volle zee, Genève, 29.04.58 

-Toetreding door België: 06.01.72 

-Parlementaire goedkeuringswet: 29.07.71 (B.S. 02.02.72) 

-Ratificatie: 06.01.72 

-Inwerkingtreding: 05.02.72 

Wijzigingen aéin het Internationaal Verdrag ter voorkoming vzui 

verontreiniging van de zee door olie, en aan de Bijlagen A en 

B, Londen, 11.04.62 

-Toetreding door België: 10.02.66 

-Parlementaire goedkeuringswet: 14.01.66 (B.S. 28.04.66) 

-Ratificatie: 10.02.66 
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-Inwerkingtreding: 18.05.67 

-Uitvoering: Wet van 14.01.66 houdende goedkeuring van de 

wijzigingen aan het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee door olie en aan de Bijlagen A en 

B (B.S. 28.04.66) 

Voor de uitvoeringsbesluiten hierop: zie uitvoering van het 

OILPOL-Verdrag 

Overeenkomst betreffende de ssunenwerking bij het bestrijden 

van verontreiniging van de Noordzee door olie, Bonn, 09.06.69 

-Ondertekening door België: 09.06.69 (B.S. 23.10.69) 

-Parlementaire goedkeuring: niet nodig 

-Ratificatie: niet nodig 

-Inwerkingtreding: 09.08.69 

Wijzigingen aaui het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee door olie, en asm de Bijlagen, 

Londen, 21.10.69 

-Toetreding door België: 27.04.73 

-Parlementaire goedkeuringswet: 19.03.73 (B.S. 19.06.73) 

-Ratificatie: 27.04.73 

-Inwerkingtreding: 20.01.78 

-Uitvoering: Wet van 19.03.73 houdende goedkeuring van de 

wijzigingen aan het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee door olie, en aan de Bijlagen A en 

B (B.S. 19.06.73) 

Voor de uitvoeringsbesluiten hierop: zie uitvoering van het 

OILPOL-Verdrag 

Internationaal Verdrag betreffende maatregelen in volle zee in 

geval van een ongeval dat verontreiniging door olie tot gevolg 

heeft of kan hebben (Interventieverdrag), Brussel, 29.11.69 

-Ondertekening door België: 29.11.69 

-Parlementaire goedkeuringswet: 29.07.71 (B.S. 02.02.72) 
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- R a t i f i c a t i e : 2 1 . 1 0 . 7 1 
- I n w e r k i n g t r e d i n g : 0 6 . 0 5 . 7 5 

- U i t v o e r i n g : e r i s g e e n a a n v u l l e n d e u i t v o e r i n g s w e t g e v i n g 

v e r e i s t . 

I n t e r n a t i o n a a l V e r d r a g xnzaJce d e b u r g e r l i j k e aamspraücel i jkheid 
voor schade door v e r o n t r e i n i g i n g d o o r o l i e , B r u s s e l , 2 9 . 1 1 . 6 9 

-Ondertekening d o o r B e l g i ë : 2 9 . 1 1 . 6 9 
- P a r l e m e n t a i r e g o e d k e u r i n g s w e t : 2 0 . 0 7 . 7 6 ( B . S . 1 3 . 0 4 . 7 7 ) 

- R a t i f i c a t i e : 1 2 . 0 1 . 7 7 
- I n w e r k i n g t r e d i n g : 1 2 . 0 4 . 7 7 

- U i t v o e r i n g : -Wet v a n 2 0 . 0 7 . 7 6 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g en u i t v o e 
r i n g v a n h e t I n t e r n a t i o n a a l Verdrag inzake de 
b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d voor schade door 
v e r o n t r e i n i g i n g d o o r o l i e , en van de B i j l a g e 
( B . S . 1 3 . 0 4 . 7 4 ) 

- K . B . v a n 1 0 . 0 3 . 7 7 t o t u i t v o e r i n g van sommige 
b e p a l i n g e n v a n d e Wet van 2 0 . 0 7 . 7 6 
( B . S . 1 3 . 0 4 . 7 7 ) 

-M.B. v a n 2 8 . 0 3 . 7 7 t e r u i t v o e r i n g van h e t K.B. 

van 1 0 . 0 3 . 7 7 ( B . S . 2 7 . 0 4 . 7 7 ) 
- K . B . v a n 0 4 . 0 4 . 8 7 t o t w i j z i g i n g van h e t K.B. 

van 1 0 . 0 3 . 7 7 ( B . S . 0 9 . 0 5 . 8 7 ) 

Wi jz ig ingen aan h e t I n t e r n a t i o n a a l V e r d r a g t e r voorkoming van 

v e r o n t r e i n i g i n g v a n d e z e e d o o r o l i e , Londen, 1 2 . 1 0 . 7 1 en 

1 5 . 1 0 . 7 1 

Deze amendementen w e r d e n d o o r B e l g i ë n i e t aanvaard . 

I n t e r n a t i o n a a l V e r d r a g t o t o p r i c h t i n g van e e n I n t e r n a t i o n a a l 
Fonds voor v e r g o e d i n g v a n s c h a d e d o o r v e r o n t r e i n i g i n g door 
o l i e , B r u s s e l , 1 8 . 1 2 . 7 1 

-Ondertekening d o o r B e l g i ë : 1 8 . 1 2 . 7 1 

-Er i s nog geen g o e d k e u r i n g o f r a t i f i c a t i e . 
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Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee 

tengevolge van het storten vêinaf schepen en luchtvaartuigen, 

Oslo, 15.02.72 

-Ondertekening door België: 15.02.72 

-Parlementaire goedkeuringswet: 08.02.78 (B.S. 04.05.78) 

-Ratificatie: 28.02.78 

-Inwerkingtreding: 30.03.78 

-Uitvoering: -Wet van 08.02.78 houdende goedkeuring van het 

Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging 

van de zee tengevolge van het storten vanaf 

schepen en luchtvaartuigen (B.S. 04.05.78) 

-Wet van 19.05.83 tot wijziging van de Wet van 

08.02.78 (B.S.16.06.83) 

-K.B. van 07.11.83 tot uitvoering van de wet van 

08.02.78 houdende goedkeuring van het Verdrag 

ter voorkoming van verontreiniging van de zee 

tengevolge van het storten vanaf schepen en 

luchtvaartuigen en houdende sommige bepalingen 

in verband met het storten en het verbranden op 

zee van afval en andere stoffen (B.S. 25.01.84) 

-M.B. van 10.01.84 tot vaststelling van de bere

kening en de betalingsmodaliteiten van de retri

buties tot dekking van de kosten voor de 

kontrole en de monitoring van de effecten op het 

marien milieu en de levende rijkdommen van de 

zee van de stortingen in zee en verbrandingen op 

zee van stoffen en materialen (B.S. 25.01.84) 

-M.B. van 10.01.84 tot vaststelling van de 

informaties te verstrekken voor het onderzoek 

van een aanvraag ter verkrijging van een 

bijzondere vergunning of machtiging voor het 

storten van stoffen en materialen in zee 

(B.S. 25.01.84) 

-M.B. van 10.01.84 tot vaststelling van de infor

matie te verstrekken voor het onderzoek van een 

aanvraag ter verkrijging van een bijzondere 
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vergunning of machtiging voor het verbranden van 

stoffen en materialen op zee (B.S. 25.01.84) 

-Art. 2 van het K.B. van 04.08.86 tot vaststel

ling van de sektoriële voorwaarden voor de 

lozing, in de gewone oppervlaktewateren, van 

afvalwater, afkomstig van de titaandioxide

industrie (B.S. 20.09.86) 

-K.B. van 23.01.87 houdende verbod tot het 

storten in zee van afvalstoffen afkomstig van 

de titaandioxide-industrie (B.S. 31.01.87), 

opgeheven bij K.B. van 27.11.89 houdende 

verbod tot het storten in zee van industriële 

afvalstoffen (B.S. 30.01.90) 

-M.B. van 28.03.88 tot vaststelling van de waarde 

van de parameters tussenkomend in de berekening 

van de retributies tot dekking van de kosten 

voor de kontrole en monitoring van de effekten 

op het marien milieu en de levende rijkdommen 

van de zee van de stortingen in zee en ver

brandingen op zee van industriële afvalstoffen 

(B.S. 02.04.88) 

-K.B. van 28.09.88 tot uitvoering van art. 2,§ 2 

van de Wet van 08.02.78 houdende goedkeuring 

van het Verdrag van Oslo en van de Bijlagen en 

houdende sommige bepalingen in verband met het 

storten in zee en het verbranden op zee van 

afval en andere stoffen (B.S. 24.12.88) 

-M.B. van 10.04.89 tot vaststelling voor het jaar 

1989 van de waarde van de parameters tussenko

mend in de berekening van de retributies tot 

dekking van de kosten voor de kontrole en de 

monitoring van de effekten op het marien milieu 

en de levende rijkdommen van de zee van de 

stortingen in zee en verbrandingen op zee van 

industriële afvalstoffen (B.S. 06.06.89) 

-Wet van 20.04.89 houdende goedkeuring van het 

Protocol tot wijziging van het Verdrag van Oslo, 
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opgemaakt te Oslo, op 02.03.83 en tot wijziging 

van de Wet van 08.02.78 houdende goedkeuring van 

het Verdrag van Oslo en van de Bijlagen en 

houdende sommige bepalingen in verband met het 

storten in zee en het verbranden op zee van 

afval en andere stoffen (B.S. 23.12.89) 

-K.B. van 27.11.89 houdende verbod tot het stor

ten in zee van industriële afvalstoffen 

(B.S. 30.01.90) 

-M.B. van 25.07.90 tot vaststelling, voor het 

jaar 1990, van de waarde van de parameters 

tussenkomend in de berekening van de retributies 

tot dekking van de kosten voor de kontrole en de 

monitoring van de effekten op het marien milieu 

en de levende rijkdommen van de zee van de 

verbrandingen op zee van industriële afvalstof

fen (B.S. 17.08.90) 

Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door 

het storten vsm afval en andere st̂ iffen, Londen, 29.12.72 

-Ondertekening door België: 25.09.73 

-Parlementaire goedkeuringswet: 20.12.84 (B.S. 22.10.85) 

-Ratificatie: 12.06.85 

-Inwerkingtreding: 12.07.85 

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door 

schepen (MARPOL), Londen, 02.11.73 

-Toetreding door België: 06.03,84 

-Parlementaire goedkeuringswet: 17.01.84 (B.S. 24.05.84) 

-Ratificatie: 06.03.84 

-Inwerkingtreding: 06.06.84 

-Uitvoering: er is nog geen uitvoeringswet. 
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Protocol betreffende de maatregelen in volle zee in geval van 

verontreiniging door stoffen, andere dem oliën, Londen, 

02.11.73 

-Toetreding door België: 09.09.82 

-Parlementaire goedkeuringswet: 06.08.82 (B,S, 28.10.82) 

-Ratificatie: 09.09.82 

-Inwerkingtreding: 09.12.82 

-Uitvoering: er is geen aanvullende uitvoeringswetgeving 

vereist. 

Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf 

het land, Parijs, 04.06.74 

-Ondertekening door België: 28.05.75 

-Parlementaire goedkeuringswet: 07.09.83 (B.S. 20.03.84) 

-Ratificatie: 12.01.84 

-Inwerkingtreding: 12.02.84 

-Uitvoering: de uitvoering van het verdrag moet worden verwe

zenlijkt via de bestaande wetgeving op de vervuiling van de 

oppervlaktewateren. 

Protocol bij het Internationaal Verdrag tot oprichting van een 

Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door veront

reiniging door olie, Londen, 19.11.76 

Er is geen ondertekening, goedkeuring of ratificatie door 

België. 

Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke 

aeuisprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 

Londen, 19.11.76 

-Toetreding door België: 15.06.89 

-Parlementaire goedkeuringswet: 11.04.89 (B.S. 06.10.89) 

-Ratificatie: 15.06.89 

-Inwerkingtreding: 01.10.89 
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-Uitvoering: -Wet van 11.04.89 (B.S. 06.1 O.89) 

-K.B. van 27.11.89 (B.S. 01.12.89) 

Protocol bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (MARPOL), Londen, 17.02.78 

-Toetreding door België: 06.03,84 

-Parlementaire goedkeuringswet: 17.01.84 (B.S. 24.05.84) 

-Ratificatie: 06.03.84 

-Inwerkingtreding: 06.06.84 

-Uitvoering: er is nog geen uitvoeringswet. 

Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging 

over lemge afstand, Genève, 13.11.79 

-Ondertekening door België: 13.11.79 

-Parlementaire goedkeuringswet: 09.07.82 (B.S. 27.10.82) 

-Ratificatie: 15.07.82 

-Inwerkingtreding: 16.03.83 

Memorandum inzake het toezicht op schepen door de staat van de 

haven (MOU), Parijs, 26.01.82 

-Ondertekening door België: 26.01.82 

-Geen goedkeuring of ratificatie vereist 

-Geen publicatie in het Staatsblad 

-Inwerkingtreding : 01.07.82 

Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake het zeerecht, 

Montego Bay, 10.12.82 

-Ondertekening door België: 05.12.84 

-Er is nog geen ratificatie of goedkeuring door België 
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Protocol tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van de 

verontreiniging van de zee tengevolge van het storten vanaf 

schepen en luchtvaartuigen, Oslo, 02.03.83 

-Ondertekening door België: 02.03.83 

-Parlementaire goedkeuringswet: 20.04.89 (B.S. 23.12.89) 

-Ratificatie: 14.06.89 

-Inwerkingtreding: 01.09.89 

-Uitvoering: cfr. Verdrag van Oslo van 15.02.72 

Overeenkomst inzake de samenwerking bij het bestrijden van 

verontreiniging vztn de Noordzee door olie en cuidere schadelij

ke stoffen, Bonn, 13.09.83 

-Ondertekening door België: 13.09.83 

-Parlementaire goedkeuringswet: 16.06.89 (B.S. 28.12.89) 

-Ratificatie: 06.07.89 

-Inwerkingtreding: 01.09.89 

Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake 

de burgerlijke aanspreücelijkheid voor schade door verontreini

ging door olie, Londen, 25.05.84 

-Is internationaal nog niet in werking getreden. 

-België heeft het Protocol nog niet ondertekend, goedgekeurd 

of geratificeerd. 

Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot 

oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van 

schade door verontreiniging door olie, Londen, 25.05.84 

Er is nog geen ondertekening, goedkeuring of ratificatie door 

België. 
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Protocol bij het Verdrag van Genève inzake de financiering op 

lange termijn v£ui het progranuna voor samenwerking inzake de 

bewaking en evaluatie van grensoverschrijdende luchtverontrei

niging op lange afstand in Europa, Genève, 28.09.84 

-Ondertekening door België: 25.02.85 

-Parlementaire goedkeuringswet: 14.07.87 (B.S. 02.02.88) 

-Ratificatie: 05.08.87 

-Inwerkingtreding: 28.01.88 

-Uitvoering: -Wet van 14.07.87 houdende goedkeuring van het 

Protocol van 28.09.84 bij het Verdrag van Genève 

(B.S. 02.02.88) 

-K.B. van 15.12.86 tot vaststelling van de Belgi

sche bijdrage voor 1986 aan het "Algemeen Trust-

fonds voor de financiering van de tenuitvoerleg

ging van het verdrag betreffende grensover

schrijdende luchtverontreiniging over lange 

afstand van de Verenigde Naties (B.S. 03.02.87) 

Protocol bij het Verdrag van Genève inzake de reductie van de 

lozing v£m S02 of vzin zijn grensoverschrijdend transport, 

Helinki, 09.07.85 

-Ondertekening door België: 08.07.85 

-Parlementaire goedkeuringswet: 20.04.89 (B.S. 23.12.89) 

-Ratificatie: 09.06.89 

-Inwerkingtreding: 07.09.89 

Protocol tot wijziging vam het Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee vamaf het land, Parijs, 26.03.86 

-Ondertekening door België: 26,03.86 

-Parlementaire goedkeuringswet: 20.04.89 (B.S. 23.12.89) 

-Ratificatie: 19.06.89 

-Inwerkingtreding: 01.09.89 



220 

Protocol bij het Verdrag van Genève inzake de controle van de 

lozing vam stikstofoxide of vam zijn grensoverschrijdend 

transport, Sofia, 31.10.89 

-Ondertekening door België: 31.10.89 

-Er is nog geen ratificatie of goedkeuring 
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INTERNATIONALE VERDRAGEN M.B.T. 

vindplaatsen. 

Titel verdrag 

Internationaal Verdrag ter 

voorkoming van verontreini

ging van de zee door olie 

(OILPOL), Londen, 12.05.54 

Verdrag inzake de territori

ale zee en de aansluitende 

zone, Genève, 29.04.58 

Verdrag inzake het continen

taal plateau, Genève, 

29.04.58 
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