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Samenvatting van de belangrijkste resultaten 
en de ervaringen die opgedaan werden

I. U itvoering project deel  land

1.1 . Beheersplanning

Het beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat "Hannecartbos" in het kader van  een 
gebiedsvisie voor het Ter Yde-duinencomplex, te Oostduinkerke (Koksijde) werd bij 
ministerieel besluit van  10 jun i 1999 goedgekeurd. Het betreft een qua wetenschappelijke 
grondslag u itm untend  document.

Doorgaans w orden de beheersplannen die uitbesteed werden aan de Universiteit Gent 
gekenm erkt door de heel grote wetenschappelijke degelijkheid van hun  beschrijvend en 
interpretatief luik, doch door een zekere vaagheid inzake concrete uitvoeringswijze van de 
voorgeschreven beheersopties. Daarentegen zijn beheersplannen en gebiedsvisies die 
uitgew erkt w orden/w erden  door studiebureaus, zoals bvb het inrichtingsplan voor het 
Vlaams natuurreservaat "Belvédère" dat uitgew erkt werd door het adviesbureau 
Econnection cvba, veel concreter en meer uitvoeringsklaar qua beheersmaatregelen, m aar 
zijn zij qua beschrijvend luik wetenschappelijk m inder nauw keurig.

Beide ervaringen leren ons dat het aangewezen is dat de wetenschappelijke nauwgezetheid 
van de universiteit w ordt gecombineerd met de praktijkgerichtheid van de studiebureaus. 
Een optim aal beheersplan zou wellicht uitgewerkt worden door een multidisciplinaire 
ploeg van enerzijds wetenschappers verbonden aan een universiteit en anderzijds technici 
verbonden aan een studiebureau. Bovendien moet in de overeenkom sten die tussen het 
Vlaams Gewest en de opdrachthouders worden afgesloten een meer nauw keurige 
beschrijving van de opdracht w orden gem aakt, o.a. m oet contractueel opgelegd worden 
dat het beheersplan ook een precieze omschrijving van de technische uitvoeringswijze van 
de voorgeschreven inrichtings- en beheersmaatregelen om vat.

1 .2.N iet-terugkerend biotoopbeheer

1 .2 .1. Ontginning van struweel en van exotenaanplantingen

In 1997 en 1998 werden in het kader van het LIFE naturc-projcct ICCI in de Vlaamse 
natuurreservaten  "De W esthoek" (De Panne), "De Houtsaegerduinen" (De Panne) en "Ter 
Yde" (Koksijde, Oostduinkerke) in totaal reeds 28,5 ha D uindoornstruw eel en 
exotenaanplantingen ontgonnen. Tijdens het najaar 1998 bleek dat dic ontgonnen 
terreinen een vrij intensieve nazorg qua opruim ing en vooral bestrijding van heruitlopcn 
van stam voet- en wortelopslag vergden. Er werd dan ook beslist in de loop van 1999 
voorlopig geen nieuwe grootschalige ontginningen aan te gaan, m aar onze inspanningen 
te concentreren op de nazorg van de reeds ontgonnen terreinen (zie de "Gedetailleerde 
beoordeling m .b.t. de doelstellingen, acties en w erkplan voorzien in bet project"). Op de in 
1998 ontgonnen zone in de noordelijke bewcidingsecnheid van het Vlaams 
natuurreservaat "De W esthoek" verschenen tijdens het vegctatiescizoen 1999 o.a. 
Parnassia (Parnassia palustris) en M oeraswespenorchis (Epipactis palustris), twee 
doelsoortcn van het habitat-doeltype "Vochtige duinvallei".

Wel werd een voorgenom en laatste grootschalige ontstruw eling voorbereid door het 
volgens een dam bordpatroon van 50 meter op 50 meter openklepelcn van gangen 
doorheen dichtgesloten Ligustcrstruwcel. Op dic m anier w ordt een beter beeld verkregen



van de topografie van  het te ontginnen terrein en kan de voorgenom en ontginning beter 
(fijner) afgestem d worden op de potenties voor natuurherstel die het terrein vertoont. 
Deze ontstruw eling, die betrekking heeft op een oppervlakte van ongeveer 3,5 ha, zal pas 
in septem ber 2000 uitgevoerd worden.

1.2.2. A fbraak van de oude Alarinebasis ten behoeve van het herstel van het complex
van slik, schor en duin langs de oostelijke oever van de IJzermonding

De openbare aanbesteding van de afbraak van de gebouwen en wegenissen vond plaats op 
21 ju n i 1999. Op 1 september 1999 verleende de gem achtigd am btenaar een 
stedenbouw kundige vergunning voor de afbraak van de wegenissen en van alle 
gebouwen, ondanks het verzet van de Stad Nieuwpoort tegen de afbraak  van een van de 
oude M arinebasisgebouwen. De uitvoerige en degelijke m otivering van  de 
slopingsvergunning m aakte echter het verzet van de Stad N ieuw poort vrij uitzichtloos. De 
Stad N ieuw poort liet dan ook haar verzet tegen de afbraak van  één van de gebouwen 
varen en op 13 september 1999 werden de slopingswerken aangevangen m et de nodige 
aandacht in de Vlaamse media. De eigenlijke afbraakw erken w erden voorafgegaan door 
de verw ijdering van asbest en van de uit transform atoren  uitgelekte askarell (dat dioxine 
en PCB's bevat). De afbraakw erken moeten op 11 december 1999 afgew erkt zijn en 
opgeleverd worden. De ontm anteling van de dokken en de kaaien zal in de loop van 2000 
openbaar aanbesteed, vergund en uitgevoerd worden.

1 .3 .Terugkerend biotoopbeheer

De begrazing door runderen en pony's in het Vlaams natuu rreservaat "De W esthoek" 
levert bevredigende resultaten op: de ruige kapvlaktebegroeiing w ord t geleidelijk om gezet 
tot kortgrazige graslanden en het dichtgesloten struweel w ordt opengerukt to t een 
m ozaïekvegetatie van struweel met talrijke paadjes.

De verwijdering van 10 ha abelen- en populierenaanplantingen in de H outsaegerduinen 
heeft geleid to t een gevoelige wijziging in het begrazingsgedrag van de ezels. Verdere 
opvolging is noodzakelijk om  tot conclusies om trent de ezelbegrazing te kunnen komen.

De begrazingsdruk van 6 en 5 schapen in de duinen van respectievelijk "Ter Yde" en "De 
Ijzermonding" bleek te laag om  m erkbare effecten op de vegetatiestructuur te verkrijgen. 
Er werd beslist tijdens het w interhalfjaar 1999-2000 in "Ter Yde" 14 schapen en in “De 
Ijzermonding" 10 schapen in te scharen. In "Ter Yde" w erden de schapen vanaf 1 
septem ber 1999 ingcschaard en in de duinen van "De Ijzermonding" zullen de schapen 
pas na de beëindiging van de slopingswerken (januari 2000) ingeschaard worden.

In het na tuurreservaat "Belvédère" bleek de begrazingsdruk van slechts twee Schotse 
hooglandrundcren over een oppervlakte van ongeveer 7 ha veel te laag om  de 
biom assaproductie van deze vrij productieve graslanden in toom  te houden. Het gebied 
moest in de loop van de m aand augustus 1999 gemaaid w orden. In de toekom st zal 
overgeschakeld worden naar een hooiweidebeheer, waarbij de graslanden zullen gemaaid 
w orden in de tweede helft van ju li en na teruggroei van het gras zouden onderw orpen 
w orden aan  seizoensbegrazing m et een veedichtheid van 2 to t 3 grootvee-eenheden per 
hectare. Ais in te scharen vee w ordt geopteerd voor het W estvlaam s rood rundveeras, een 
traditioneel en bedreigd runderras dat zeer geschikt blijkt te zijn voor de begrazing van 
poldergraslandcn. Dit ras bewees haar nu t bij het bcgrazingsbeheer van de zilte 
poldergraslanden van het Vlaams natuurreservaat "De Kleiputten van Heist", te Knokke- 
Heist. De twee Schotse hooglandrundcren zouden in de loop van de w inter 1999-2000 
overgebracht worden van "Belvédère" naar het natuurreservaat "De W esthoek".



1.4 . W etenschappelijke m onitoring van het beheer

Het door de Universiteit Gent, Laboratorium  Plantkunde, uitgevoerd wetenschappelijk 
onderzoeksproject "Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer 
in de natuurreservaten  en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust" "werd in 
november 1999 gefinaliseerd (zie pu n t 1.2 van het LIFE-contract). Dit studieproject krijgt 
een vervolg onder het reeds op lok tober 1999 opgestart en d rie jaa r  durend studieproject 
"Evaluatie Begrazing Kustduinen", w aarvan  de bekostiging volledig door de AMINAL- 
afdeling N atuu r w ordt gedragen en dat niet w ordt meegefinancierd door LIFE.

Het studieproject "Onderzoek naar de invloed op het abiotisch milieu van het 
grondgebruik langs de Maritieme Duinstreek", dat uitgevoerd w ordt door de Universiteit 
Gent, Geologisch Instituut, zal pas op 1 februari 2000 beëindigd w orden (zie punt 1.1 van 
het LIFE-contract).

De m onitoring m oet toelaten een evaluatie te m aken van de gevoerde inrichtings- en 
beheersm aatregelen en correlaties te m aken tussen de respons van de biotische en 
abiotische milieus. De hoofdvraag luidt of de uitgevoerde m aatregelen effectief bijdragen 
to t het optim aliseren of herstellen van de nagestreefde natuu rw aarden  (habitatdoeltypes, 
doelsoorten).

1.5. T err einverw erving

Tot op da tum  van 5 november 1999 werden de volgende (duin-)gebieden in het ICCI- 
projectgebied aangekocht door het Vlaams Gewest:

"De Zeeberm- en Ter Yde-duinen" met een oppervlakte van 37 ha 02 a 34 ca. 
ruim telijk aansluitend bij de reeds bestaande Vlaamse natuurreservaten  "Ter Yde" (22 
ha 05 a 57 ca) en "Hannecartbos" (31 ha 88 a 35 ca);

blokken van "De Schipgatduinen", met een oppervlakte van 14 ha 09 a 21 ca, en van 
"De Doornpanne", m et een oppervlakte van 9 ha 76 a 03 ca, ruim telijk aansluitend 
bij het bij ministerieel besluit van 21 mei 1999 aangewezen Vlaams natuurreservaat 
"Het Schipgat, de Doornpanne en de Hoge Blekkcr" (20 ha 88 a 51 ca);

In to taal werden dus 37 ha 02 a 34 ca + 14 ha 09 a 21 ca + 9 ha 76 a 03 ca = 60 ha 87 
a 58 ca duinen langs de W estkust aangekocht tijdens het ja a r  1999. De nieuw 
aangekochte blokken van "De Zeeberm- en Ter Yde-duinen" (37 ha 02 a 34 ca), "De 
Schipgatduinen" (14 ha 09 a 21 ca) en van "De Doornpanne" m aken allen deel uit van 
het bij beslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 1996 in uitvoering van de 
Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG aan de Europese Commissie voorgedragen 
kandidaat-bijzonder natuurbehoudgebied ("candidate Special Area for Conservation") 
"Duingebieden, m et inbegrip van de Ijzermonding en bet Zwin, westelijk deel". Het 9 ha 
76 a 03 ca groot blok in "De Doornpanne" is ook gelegen in de bij Besluit van de Vlaamse 
regering van 7 april 1988 aangeduide speciale beschermingszone "W estkust" in de zin van 
artikel 4 van de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG

Inzake terreinverw erving had het ICCI-LIFE-project zich ais doei gesteld m instens 20 ha 
duinen en duin-polder-ovcrgangsgebicd aan te kopen. Tijdens de jaren  1998 en 1999 
werden door de AMINAL-afdeling N atuur voor liet Vlaams Gewest ten behoeve van 
natuurbehoudsdoelstcllingen in het ICCI-projcctgebicd 67 lia 82 a 18 ca aangekocht, 
w aarm ee de projectdoclstellingen inzake terreinverwerving reeds ruim schoots bereikt zijn.



2. U itvoering project  deel z e e

2 .1 . Voorbereiding aanduiding bescherm de gebieden en beheersplan

Een sam enw erking werd opgestart m et het D epartem ent II Invertebraten van het KBIN 
(Koninklijk Belgisch Instituu t voor N atuurw etenschappen), w aar een onderzoeksproject 
aangevat werd i.v.m. de collectie Gilson (dit onderzoek m aakt geen deel u it van dit LIFE- 
project). Deze collectie bevat m onsters van zeedieren en -p lan ten  die ongeveer 100 ja a r  
geleden verzam eld werden aan onze kust. Een vergelijking tussen  de resu ltaten  van  de 
huidige m onitoring van het milieu m et deze van vroeger is onontbeerlijk voor het beleid.

Het w etsontw erp van  de w et ter bescherming van het m arien milieu werd goedgekeurd en 
de wet w erd gepubliceerd op 12 m aart 1999. De wet houdt een uitvoering in van 
bepaalde aspecten van de habitatrichtlijn. Deze wet biedt de mogelijkheid om  
verschillende types beschermde m ariene gebieden aan te duiden. De wet biedt tevens de 
wettelijke basis voor een betere bescherming van (toekomstige) NATURA 2000 gebieden. 
Met m edewerking van het LIFE-projectteam werden de mogelijke gebieden die voor 
bescherming -  in uitvoering van de nieuwe w et- in aanm erking kom en aangeduid. Twee 
van de gebieden die in aanm erking kom en zijn gesitueerd in de voorgestelde SCI (Site of 
C om m unity Importance), dat bij aanvaarding door de commissie deel zal u itm aken van 
het NATURA 2000 netwerk. Er werden eveneens een aantal w rakken voor bescherming 
voorgesteld. De nieuwe wet en het ontwerp-KB voor instelling van  beschermde gebieden 
werden aan  de provincie, de kustburgem eesters en de pers voorgesteld door de 
staatssecretaris J.Peeters, met de m edewerking van de BMM en het LIFE-projectteam.

Bij de besprekingen van deze voorstellen m et verschillende betrokken sectoren en m et de 
lokale overheden bleek dat die niet voor iedereen aanvaardbaar waren. De voorstellen 
w erden voorlopig opgeborgen en er werd een meer uitgebreid overleg opgestart m et de 
betrokken sectoren. Dat overleg w erd georganiseerd door de provincie W est-Vlaanderen, 
in opdracht van het kabinet van Leefmilieu. Er w erd m eegewerkt aan de organisatie van 
een uitgebreide overlegvergadering (25 jun i 1999) met de verschillende sectoren. Op deze 
vergadering werd inform atie verspreid i.v.m. de Habitatrichtlijn en het NATURA 2000 
netw erk. Met de visserijsector werd nog eens overleg gepleegd op het oceanografisch 
schip Belgica (18 augustus). Later werden nog overlegrondes georganiseerd (door de 
provincie in sam enw erking met de BMM) met lokale besturen en m et de natuurbew eging. 
Het LIFE-projectteam heeft bij elke fase van deze onderhandelingen meegewerkt.

Tijdens de voorbereiding van de voorstellen voor KB werd een bezoek gebracht aan  het 
project i.v.m. bescherming van mariene gebieden te Brest (F). Een medewerker aan het 
project nam  deel aan een vergadering in verband met het bescherm en van m ariene 
soorten en habitats, georganiseerd door de OSPAR-Commissie en aansluitend daarop werd 
deelgenomen aan  een w orkshop i.v.m. ecologische kwaliteitsobjectieven voor de zee te 
Scheveningen. Dergelijke kwaliteitsobjectieven kunnen een beleidsondersteunend element 
zijn, en gebruikt w orden ais verantw oording van bepaalde, misschien socio-economisch 
onpopulaire m aatregelen.

2 .2 . M onitoring

M onitoring werd verder uitgevoerd met het onderzoeksschip Belgica, met de snelle 
interventieboot de Tuimelaar en met het toezichtsvliegtuig B02. D aarnaast w erden 
eveneens controleopdrachten uitgevoerd met de Tuim elaar en de B02 (ter voorbereiding 
van een beheersplan voor beschermde gebieden). Bij een aan ta l van die controle
opdrachten, waarbij sam engewerkt werd met de Dienst Zeevisserij, werd opnieuw  illegale 
visserij vastgcstcld, en werden illegale netten in beslag genomen.
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In m aa rt w erden de 'Belgische' gerehabiliteerde gewone zeehonden (zie LIFE rapport 2) 
vrijgelaten in de Westerschelde en in april de gerehabiliteerde grijze zeehonden te Heist. In 
novem ber 1999 werden opnieuw  zeehonden vrijgelaten in de Westerschelde. Al deze 
zeehonden werden, om  ze later te herkennen, gem erkt m et een plaatje en een onderhuidse 
chip. In het begin van de zom er werd een folder i.v.m. het stranden van zeehonden 
voorbereid en gedrukt (WWF). In het voorjaar van 1999 werden opvallend veel dode 
bruinvissen op het strand  aangetroffen. Strandingen w erden a f en toe aangegrepen om  
lokale overheidsdiensten en het soms m assaal aanwezige publiek te inform eren over het 
voorkom en van  deze dieren vroeger en nu. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 
aangespoelde dieren loopt nog.

Enkele zeevogeltellingen werden georganiseerd. Opmerkelijke w aarnem ingen van vogels 
tijdens cam pagnes m et de Tuim elaar of de B02 werden steeds genoteerd. Het blijkt dat 
geen system atische tellingen van zeevogels (met de gestandardiseerde m ethodes van het 
In stituu t voor N atuurbehoud, waarbij meegevaren w ordt op het oceanografisch schip of 
een ferry) mogelijk zijn in het ondiepe gebied aan  de w estkust. Toch blijkt u it gegevens 
verzam eld tijdens campagnes voor LIFE dat hier a f  en toe interessante en onverw achte 
w aarnem ingen gedaan worden. In verband daarm ee worden in het najaar van 1999 en 
voorjaar van  2000 enkele Tuim elaar-cam pagnes gepland.

3. Publiek b ew ustz i jn  en verspreiding informatie

Dit ja a r  w erden talrijke vergaderingen en publieke m anifestaties georganiseerd en 
bijgewoond. De belangrijkste daarvan was het politiek café "N atuurbehoud aan de kust -  
tussen w al en schip", georganiseerd door de kustw erkgroep van N atuurreservaten -  WWF 
te Oostende op 7 mei. Het geactualiseerd 10-puntenprogram m a voor kustzonebeheer van 
de K ustwerkgroep werd, met het oog op de nakende parlem entsverkiezingen voor 
com m entaar voorgelegd aan  een panel van bekende politici van CVP, VLD, VU-ID 21, SP 
en Agalev. Het debat werd bijgewoond door een publiek van ongeveer 100 personen.

Andere vergaderingen werden gehouden in het kader van de nieuwe wet ter bescherming 
van het m arien milieu (zie 2.1.). Deze vergaderingen hadden twee doelen: enerzijds 
overleg te plegen over de uitvoering van de wet, en anderzijds het publiek, de gebruikers 
van de zee, en de 'stakeholders' te inform eren over het ecologisch belang van Noordzee en 
over de initiatieven van de Europese Commissie (richtlijnen, NATURA 2000). Er werd 
deelgenomen aan  vergaderingen w aar de lokale besturen aanwezig w aren, een 
vergadering m et natuurbew eging, één met enkel visserijsector, en een vergadering met 
alle 'stakeholders'. Aan de belanghebbenden werd gevraagd hun  gebruik van het m arien 
milieu zo nauw keurig  mogclijk te beschrijven.

De belangrijkste LIFE-publicaties w aren een folder i.v.m. het voorkom en van de zeehond 
aan onze kust (WWF), en een inform atiebrochure i.v.m. de natuu rw aarden  van de 
w estkust (N atuurreservaten en WWF). De LIFE-foIder werd voorgesteld in National 
SeaLife te Blankenberge op een inform atievoorm iddag voor overheidsdiensten, en werd 
vervolgens verspreid aan de kust (10.000 exemplaren). De brochure werd aangekondigd 
d.m .v. twee persberichten, en op grote schaal verspreid in twee talen (Nederlands en 
Frans, 2 keer 10.000 exemplaren).
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Gedetailleerde beoordeling m.b.t. de doelstellingen, 
de acties en het werkplan voorzien in het project

A. Voorbereiding van beheersplannen  en andere voorbere idende acties

A .l. Beheersplanning voor strand, duin, slik, schor en duinzoom

Na gunstige adviezen verkregen te hebben van de gewestelijke adviescommissie voor 
de natuurreservaten  m et bos (zie bijlage deel land 1 : het verslag van de vergadering 
van 20 jan u ari 1999) en van de Vlaamse Hoge Raad voor N atuurbehoud (zie bijlage 
deel land 2: het uittreksel uit het verslag van de vergadering van 21 april 1999), werd 
het eindrapport van de studie die in opdracht van de AMINAL-afdeling N atuur 
uitgevoerd werd door de Universiteit Gent (zie bijlage deel land 3) ais beheersplan van 
het Vlaams natuurreservaat "Hannecartbos", te Koksijde (Oostduinkerke)^ 
goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 10 jun i 1999 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op augustus 1999; zie bijlagen deel land 4 en 4bis).

Inmiddels werd ook voor het bij aankoopakte van 12 januari 1998 door het Vlaams 
Gewest verw orven duin-polder-overgangsgcbied "Belvédère" (ongeveer 7 ha), een 
inrichtingsplan in het kader van een gebiedsvisie voor het omliggend duin- en 
poldcrcomplex uitgew erkt door het studiebureau Econnection cvba in opdracht van de 
AMINAL-afdeling N atuur (zie bijlage deel land 5: rapport). Voor de
kwaliteitsbew aking werd een begeleidende werkgroep opgcricht dic bij de aanvang en 
bij de beëindiging van de opdracht sam enkwam  (zie bijlagen deel land ö en e>bis: 
verslagen van de vergaderingen van 7 mei 1999 en van 22 september 1999). De 
uitvoering van de in dit rapport voorgeschreven inrichtingsw erken is voorzien voor 
het najaar 2000. Het rapport om vat tevens een publicatieklaar bestek voor de uit te 
voeren werken. Het in 1997 verworven duinzoomgebied "Belvédère" werd bij 
ministerieel besluit van 21 mei 1999 aangewezen ais Vlaams natuurreservaat 
(gepubliceerd in bet Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1999: zie bijlagen deel land 7 
en 7bis).

A.2. Toekom stig beheer voor m ariene gebieden

A.2.1. Literatuurstudie

De litera tuu r in verband met de m ariene fauna van de kustzone werd verder uitgespit. 
In dat verband werd een sam enw erking opgebouwd met bet KBIN (Koninklijk Belgisch 
Instituu t voor N atuurw etenschappen), w aar een onderzoeksproject aangevat werd 
i.v.m. de collectie Gilson (dit onderzoeksproject m aakt geen deel uit van dit LIFE- 
projcct). Dit is een verzameling zeedieren die ongeveer honderd ja a r  geleden 
verzameld werd in onze kustzone. Deze collectie, samen met de rapporten die Gilson 
over zijn onderzoek publiceerde, kunnen ons een goed beeld geven over het ecosysteem 
van 100 jaa r  terug. Bij het vergelijken van deze gegevens en de huidige resultaten van 
de m onitoring van het benthos, uitgevoerd met behulp van de BELGICA, kunnen 
veranderingen vastgesteld (en bewezen!) worden. De mogclijke impact van mensclijke 
activiteiten kan zo aangetoond en geëvalueerd worden. Dcrgclijkc evaluatie is 
onontbeerlijk voor een gefundeerd milieubeleid.

.4.2.2. Wetgeving en voorbereiding aanduiding natuurresen a(a)t(en)

Het wetsvoorstel voor de wet ter bescherming van het m arien milieu (de "MMM-wct") 
werd goedgekeurd door de Kamer op 10 december 1998, en werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 12 m aart 1999 (zie bijlage deel zee 1). Deze wet houdt 
onderm eer de mogelijkheid in van het aanduiden van verschillende types beschermde



m ariene gebieden. D aarnaast kunnen  -  in uitvoering van deze wet - soorten beter 
beschermd, en activiteiten op zee beter gereglementeerd worden. De wet houdt een 
uitvoering in van bepaalde aspecten van de habitatrichtlijn. Deze wet biedt de 
mogelijkheid om  verschillende types beschermde m ariene gebieden aan  te duiden. De 
w et biedt tevens de wettelijke basis voor een betere bescherming van (toekomstige) 
NATURA 2000 gebieden. Met medewerking van het LIFE-projectteam werden 
voorstellen gem aakt voor het aanduiden van beschermde gebieden. Twee van de 
gebieden die voorgesteld werden, zijn gesitueerd in het (toekomstige) NATURA 2000 
gebied Trapcgeer -  Stroom bank. Er werden eveneens een aantal w rakken voor 
bescherming voorgesteld. D aarnaast werd het LIFE-projectgebied Trapegeer- 
Stroombank voorgesteld ais Speciale Beschermingszone en speciale zone voor 
natuurbehoud. De voorstellen werden aan de provinciegouverneur en de 
kustburgem eesters toegelicht door de staatssecretaris J.Peeters op 9 m aart 1999 te 
Brugge. Ook enkele besturen w aren  daarbij aanwezig (maritiem e zaken, openbare 
w erken,...). D aarna volgde een persconferentie.

Bij de besprekingen van deze voorstellen met verschillende betrokken sectoren en m et 
de lokale overheden bleek dat ze niet aanvaardbaar waren. Een storm  van protest was 
losgebroken naar aanleiding van berichten i.v.m. de voorstellen in de pers. Een aantal 
persberichten w aren op sommige pun ten  misleidend, en gaven geen ju iste weergave 
van de feiten. V andaar dat veel sectoren de initiatieven niet begrepen. Gedeeltelijk 
was het onbegrip te wijten aan m isverstanden i.v.m. de socio-economische gevolgen 
voor de gebruikers. De voorstellen werden voorlopig opgeborgen en er werd een meer 
uitgebreid overleg opgestart m et de betrokken sectoren. Dat overleg werd 
georganiseerd door de provincie W est-Vlaanderen, in opdracht van het kabinet van 
Leefmilieu (zie bijlage deel zee 2). In eerste instantie werd overleg gepleegd m et de 
gebruikers van de zee (25 juni). Daarna werden door de provincie, in sam enwerking 
m et de BMM, overlegvergaderingen georganiseerd met natuurverenigingen (16 
november) en m et lokale besturen (23 november).

In verband met de internationale coördinatie van het m arien milieubeleid m .b.t. het 
beschermen van m ariene soorten en habitats, nam  een projectmedewerker deel aan 
een vergadering georganiseerd door de OSPAR-Commissie (Horta, 12-16 ju li 1999). 
Daarbij werd onderm eer inform atie en ervaringen uitgcwisseld m .b.t. het aanduiden 
en het beheer van mogclijkc beschermde mariene gebieden, en gebieden die reeds 
beschermd zijn (vooral onder de Europese Richtlijnen). Aansluitend daarop werd 
deelgenomen aan een w orkshop i.v.m. bescherming van de zee en het vastleggen van 
kwaliteitsobjectieven te Schevcningcn (1-3 september 1999). Duidelijke afspraken, en 
afgclijndc kwalitcisobjcctievcn kunnen een beleidsondersteunend element zijn. Ze 
kunnen door de overheid gebruikt worden ais verantw oording van bepaalde, 
misschien socio-economisch onpopulaire m aatregelen (zie bijlage deel zee 8).

A.3. Beheersplanning van toekom stige m ariene bescherm de gebieden

In de MMM is opgenomen dat voor mariene reservaten een beheersplan m oet 
opgem aakt worden. Aspecten i.v.m. controle, m onitoring en toezicht werden 
eveneens opgenomen. De opvang van gestrande zeezoogdieren werd in de wet 
voorzien, evenals m odaliteiten voor het recupereren van kadavers voor w eten
schappelijk onderzoek.

Tijdens de voorbereiding van de voorstellen voor de uitvoering van de MMM-wet werd 
door twee medewerkers aan het project een bezoek gebracht aan een Frans 
overheidsproject i.v.m. bescherming van mariene gebieden te Brest (F) (17-21 februari 
1999, zie bijlage deel zee 8).

Er werd meegewerkt met de provincie W est-Vlaanderen aan  de organisatie van een 
overlegvergaderingen m .b.t, het gebruik van de zee, de nieuwe wet en de uitvoering 
van de nieuwe wet (i.v.m. bescherming van gebieden en mogelijke maatregelen). Voor



I

de vergadering van 25 jun i, m et de gebruikers van de zee, werd door hct ICCI-team 
een aan ta l inform atiedocum enten voorbereid om over te m aken aan de deelnemers. 
De onderw erpen van deze docum enten w aren de achtergrond van de nieuwe wet (de 
habitatrichtlijn , het NATURA 2000 netw erk,...) en het ecologisch belang van de 
ondiepe kustzone (zie bijlage deel zee 2).

In verband met strandvisserij werd door de gemeente Bredene een reglement 
uitgevaardigd dat bepaalde m isbruiken, geïdentificeerd in de LIFE-studie (zie LIFE- 
verslag 2), kan voorkom en. Toch gaat dit reglement hier en daar nog niet ver genoeg. 
BMM en AM I NAL pleegden overleg over dit voorstel met de volksvertegenwoordiger 
die dit reglement voorgesteld had, en met lokale overheden (29 oktober 1999). Of 
dergelijk reglement ook door andere gemeenten aanvaard zal worden, en w at de 
concrete gevolgen ervan zullen zijn, valt af te w achten. Een persbericht 
(natuurreservaten), het voorstel voor reglement opgem aakt door AWZ, AMINAL, DZ 
en BMM, en het reglement aanvaard  door Bredene, werd in bijlage deel zee 3 gevoegd.

B. Terreinverwerving

B .l. De Zeeberm - en Ter Yde-duinen (Koksijde)

Bij aankoopaktcn van 21 mei 1999, 1 jun i 1999 en 10 jun i 1999 (zie bijlagen deel land 
8, 8bis en Ster) werden in to taal ongeveer 36 ha 94 a 10 ca zeereep- en hoge 
parabool- en loopduinen, dic aan weerszijden van de Kustbaan gelegen zijn, door het 
Vlaamse Gewest aangekocht. Dit gebied m aakt deel uit van het qua oppervlakte derde 
meest uitgestrekte duinencomplex van de Vlaamse kust, het Ter Yde-duincncomplex 
(260 ha, w aarvan ook de Vlaamse natuurreservaten "Ter Yde" (22 ha) en "Het 
Hannccartbos" (32 ha), beiden eigendom van het Vlaams Gewest, deel uitm aken). De 
aangekochte gronden om vatten  embryonale strandduinen met Biestarwegras, 
Hclmduinen, m osduin en droog duingrasland ("grijze duinen"), Duindoorn- 
Vlierstruwclcn, vochtige duinvalleien met Kruipwilg-pioniervegetaties en het tweede 
grootste nog stuivend loopduin van de Vlaamse kust.

B.2. De Schipgatduinen (Koksijde) (zie ook het interim rapport ‘9 1 - 9 8 ,  onder B.3)

Bij aankoopakte van 2 ju li 1999 (zie bijlage deel land 9) werden in totaal 13 ha 99 a 
06 ca van de NV "Société Immobilière et Hypothécaire de Coxydc" in vereffening 
verw orven door het Vlaamse Gewest. Het betreft in hoofdzaak paraboolduincn met ais 
vegetaties m osduin, droog duingrasland (grijze duinen), Duindoorn-Vlierstruweel en 
stuifzand. De "Schipgatduinen", evenals de "Zeeberm- en Ter Yde-duinen", m aken deel 
uit van het bij beslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 1996 in uitvoering 
van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG aan de Europese Unie voorgedragen 
"bijzonder natuurbchoudsgcbied" (candidate "Special Area for Conservation") 
"Duingebieden, inclusief Ijzerm onding en Zwin, westelijk deel" (zie bijlage deel land 
10 ).

De percelen van bet duinencomplex w aarvan de huidige aankoop deel u itm aakt die 
voordien reeds eigendom w aren van het Vlaams Gewest, m et een gezamenlijke 
oppervlakte van ongeveer 21 ha, werden tevens bij ministerieel besluit van 21 mei 
1999 aangewezen ais het Vlaams natuurreservaat "Het Schipgat, de Doornpanne en 
de Hoge Blekkcr" (zie bijlagen deel land 11 en 11 bis: ministerieel besluit en de 
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad).

B.3. De Doornpanne (Koksijde)

Bij aankoopaktcn van 2 juli en 9 augustus 1999 (zie bijlagen deel land 12 en 12bis) 
werden 7 lia 98 a 69 ca ha in "De Doornpanne" verworven door het Vlaams Gewest. 
Het betreft een hoog paraboolduin met een gedeeltelijk door wilgcnstruwccl begroeid,
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gedeeltelijk door overrecreatie to t kaal zand betreden duinvallei. De Doornpanne 
m aakt deel u it van zowel de bij besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1988 
aangeduide "speciale beschermingszone" in de zin van artikel 4 van de Europese 
Vogelrichtlijn 79/409/EEG "De Duinen van de W estkust" (zie bijlage deel land 13) ais 
van het in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG voorgedragen 
kandidaat-bijzonder natuurbehoudgebied "Duingebieden, inclusief Ijzerm onding en 
Zwin, westelijk deel" (zie bijlage deel land 10).

B.4. Duinzoom  O osthoek (De Panne) (zie ook interim rapporten 1997  en 1998)

Doordat bij de afloop van de vorige legislatuur de toenmalige Vlaamse m inister 
bevoegd voor Begroting haar akkoord voor dit aankoopdossier nooit gegeven heeft 
(m aar ook niet geweigerd), werd op 29 ju li 1999 het begrotingsakkoord van de 
nieuwe Vlaamse m inister van Financiën en Begroting gevraagd. Deze laatste houdt dit 
m om enteel nog steeds in beraad.

B.5. M ilitair dom ein COC (De Panne)

Dit ongeveer 2 ha groot voormalig Militair domein dat geënclaveerd is in de 
O osthoekduinen werd door het Vlaams Gewest onteigend bij Ministerieel Besluit van 
15 december 1998. Tengevolge van het gebruik in het oorspronkelijk 
ontcigeningsbesluit van de oude kadastrale num m ering (dic was doorgegeven door het 
federaal M inisterie van Landsverdediging), moest een nieuw ontcigeningsbesluit 
getroffen w orden op 19 mei 1999 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 jun i 
1999, zie bijlagen deel land 14 en 14bis). De akte van minnelijke onteigening is op 
datum  van 5 november 1999 nog niet verleden.

B.6. Schuddebeurzc

N atuurreservaten vzw  is met 2 eigenaars in onderhandcling voor aankopen in bet 
Schuddebcurze-gcbicd.

Enerzijds met Wwc Uytcnhove over de aankoop van 8,5 ha. Hier is er een akkoord 
(5.200.000 BEF) terwijl er met de zittende pachters nog verder onderhandeld wordt. 
Ingeval er geen zinnig vergelijk gevonden wordt met deze pachters, w ordt de aankoop 
toch gerealiseerd m aar dan met inbegrip van de pachters. Deze aankoop sleept al twee 
ja a r  aan tgv een bodemverontreiniging. In een hoek van de nieuwe aankoop ligt een 
voormalig sto rt van 0,5 ha (maximaal ongeveer 1.5 m diep) met kwikvcrontrciniging 
(5 X boven de OVAM-norm). Een verkennend onderzoek werd verricht. Aminal, 
afdeling N atuur, neemt een initiatief w aardoor beschrijvend onderzoek ofwel op haar 
kosten gebeurt ofwel niet nodig is wegens afgravcn voor natuurontw ikkelingsproject 
"vochtige depressie". De betrokken am btenaar beloofde aanpak voor jan u ari 2000.

Anderzijds w ordt er onderhandeld met de curator van het faillissement van nv. de 
M ishacghcn voor de aankoop van 12,5 lia. De vertragende factor hier zijn de diverse 
gcrcchtelijkc stappen dic de "voormalige" eigenaar onderneem t om  de lopende 
verkopen tegen te houden. Begin december 1999 was de vcrzctspcriodc bij het Hof 
van S traatsburg verlopen en sindsdien volgen weer ondcrhandelingcn met de pachters. 
Over de aankoopprijs is al een mondelinge overeenkomst bereikt : 43 BEF /  m-.
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C. Nie t - terugkerend bio toopbeheer

C .l. N atuurherstel Ijzerm onding (Nieuwpoort, Lombardsijde)

Er vond een openbare aanbesteding voor de afbraak van de gebouwen en wegenissen 
(de zgn. "droge werken") van de oude Marinebasis van Lombardsijde plaats op 21 ju n i 
1999. Op 1 september 1999 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de sloping 
afgeleverd door de gemachtigd am btenaar ruimtelijke ordening (zie bijlage deel land 
15). De afbraakw erken vingen effectief aan op 13 september 1999 en m oeten op 11 
december 1999 opgeleverd worden (zie foto's). In totaal w orden 14016 m 2 betonweg 
en 13 gebouwen m et een gezamenlijk grondvlak van 5990 m 2 gesloopt worden.

De ontm anteling van dokken en kaaien (de zgn. "natte werken") zou in de loop van 
het ja a r  2000 m oeten volgen op de huidige afbraakwerken.

De uitvoering van het LIFE-project ICCI liep voor w at betreft de afbraak van  de oude 
M arinebasis ten behoeve van het herstel van slik, schor en duin langs de Ijzerm onding 
w at vertraging op tengevolge van het ruim  twee en een half ja a r  later dan verw acht 
overdragen van de eigendom over de M arinebasis van het federaal M inisterie van 
Landsverdediging naar het Vlaams Gewest (zie ook in terim rapport 1998).

C.2. O ntginning van Duindoorn-struw eel en van exoten-aanplantingen

Het program m a van het LIFE-project ICCI voorziet de ontginning van in to taal 30 ha 
D uindoorn-struw eel en exotenaanplantingen. Hiervan waren eind 1998 reeds 28,5 ha 
ontgonnen. De AMINAL-afdeling N atuur neemt zich voor in de loop van het ja a r  2000 
nog zo 'n  3,5 ha Duindoorn-Ligustcr-strm veel te ontginnen in de noordelijke 
bcwcidingseenhcid van het Vlaams natuurreservaat "De W esthoek", te De Panne, ten 
behoeve van het herstel van kruidachtige kalkm oerasvegetaties en "grijs duin"- 
habitats. Deze nieuwe (en laatste) grootschalige ontstruw eling werd voorbereid door 
bet in scptcm bcr-oktobcr 1999 verkennend in het struweel openklepelen van  gangen 
volgens een dam bordpatroon. Dankzij deze verkennende ontstruw eling (die door een 
aannem er uitgevoerd werd met een klcpclaar gemonteerd op een tractor, zie foto's) 
werd een beter beeld verkregen van de topografie van het terrein, w aardoor de 
toekom stige ontstruw eling meer doeltreffend zal kunnen uitgevoerd worden.

D. Terugkerend b io toopbeheer

D .l . Begrazing

D. l . l .  Shetland- en Konikpony’s

Dankzij de geboorte van nog cens zeven veulens telde de Shetlandpony-kudde in de 
zuidelijke bcwcidingseenhcid van het Vlaams natuurreservaat "De W esthoek", te De 
Panne, tijdens de zomer 1999 22 individuen. De aanvankelijk zeer ruige
kapvlaktevegctatic van de in 1997 ontstruwcelde zone evolueert onder invloed van  de 
begrazing op vele plaatsen naar een kortgrazig grasland. Om inteelt te vermijden 
werden de mannelijke Shctlandpony's (inclusief de "aartsvader") dit ja a r  gecastreerd. 
Gedurende de w inter w ordt een nieuwe hengst ingcschaard. De (inmiddels 
gecastreerde) oude dom inante hengst werd samen met een paar andere ru inen van het 
W esthoekrcscrvaat ovcrgcbracht naar het Vlaams natuurdom ein  "De Kleiputten van 
Heist", te Knokkc-Hcist (gelegen buiten het projcctgcbied).

De in de noordelijke bcwcidingseenhcid aanvankelijk ingeschaardc twee Konikpony's 
(een hengst en een merrie) werden tijdens het voorjaar 1999 versterkt door de 
geboorte van een veulen en de inscharing van twee bijkomende volwassenen (een



m errie en een jonge hengst). Nadat de jonge hengst gedurende de eerste weken door de 
oudere hengst system atisch verjaagd werd, trad een verzoening tussen beide hengsten 
op en vorm en nu  alle Koniks een hechte kudde. Tijdens de w inter 1998-1999 is 
gebleken dat de Konik-pony's de bast van Grauwe abeel afschillen (zie foto), een 
voedingsgedrag dat totnogtoe niet werd w aargenom en bij de Shetlanders.

D.1.2. Schotse hooglandrundcren

De Schotse hooglandrundcren in de zuidelijke beweidingseenheid van het Vlaams 
na tuu rreservaa t "De W esthoek" brachten in 1999 nogm aals een (mannelijk) kalf 
voort. De runderkudde telt nu dus 4 individuen (1 koe, 1 stier en twee mannelijke 
kalveren).

De begrazingsdruk (namelijk 1 rund  per 3,4 ha) van de twee Schotse 
hooglandrunderen die op het natuurdom ein "Belvédère" in het najaar 1998 werden 
ingeschaard bleek ontoereikend te zijn om de verruiging van de graslandvegetatie 
tegen te houden. In de nabije toekom st zullen beide Schotse hooglandrunderen 
overgebracht w orden naar de noordelijke beweidingseenheid van het natuurreservaat 
"De W esthoek" die wel een hogere begrazingsdruk kan verdragen. In "De Belvédère" 
zal vanaf de zomer 2000 voortaan seizoensbegrazing met W estvlaams roodvee (met 
een veedichtheid van m instens twee runderen per ha) tocgcpast worden, plaatselijk 
gecombineerd met voorafgaandelijk m aaien (hooiwcidcbchccr).

D. 1.3. Ezels

Door natuurlijke aangroci en invoer van een nieuwe ezelin is de czelkuddc in het 
Vlaams natuurreservaat "De Houtsaegerduinen" aangcgrocid tot 12 individuen. Sinds 
de grootschalige verwijdering van populieren tijdens het najaar 1998 heeft 
plaatsgevonden is het landschap aanzienlijk gewijzigd, w at ook effecten blijkt te 
hebben op het bcweidingsgedrag van de ezels. Het bleek niet cens meer nodig te zijn 
een tweede afsluiting te voorzien om  bijvoedcring door om wonenden te vermijden. De 
ezels dringen veel meer bet gebied binnen en schooien veel m inder dan vroeger om 
bijvoedcring. Het gewijzigd bcgrazingsgedrag leidde ertoe dat afgezien werd van de 
vorig ja a r  aangekondigde vervanging van de ezels door runderen. Momenteel w ordt 
afgcw acht welke de resultaten zullen zijn van bet gewijzigd gedrag van de czelkuddc.

D. 1.4. Damherten

Een van de Damhindes van bet Vlaams natuurreservaat "De W esthoek" wierp tijdens 
de zom er 1999 een kalf. De eerste m aanden na de geboorten waren de jonge moeder 
en haar kalfje nergens te bespeuren (verscholen in bet dichtgesloten struweel). Op 
heden zijn er dus een Dambok, twee Damhindes en één Damhertekalfjc in het 
W esthoekrescrvaat.

D l . 5. Mergelland-schapen

Dankzij de beweiding door een kudde van 5 schapen en vooral de erbij horende 
om heining (die er tijdens het najaar 1998 werd geplaatst) heerste er rust in de 
duinen van de voormalige M arinebasis van Lombardsijde. Dankzij die rust broedden 
in 1999 in het beweid duingebied niet minder dan acht (8) koppels Tapuit (Oenanthe 
oenanthe). Ook in de (door de AMINAL-afdeling N atuur beheerde) duinen van de 
Landmachtsbasis van Lombardsijde broedde een koppel Tapuit.

De begrazingsdruk van zes schapen in "Ter Yde" en van vijf schapen in "De 
Ijzerm onding" bleek echter te laag om  zichtbare effecten op de vegetaties te hebben 
(winterseizoen 1998-1999). Op 1 september 1999 werden in "Ter Yde" dan ook 
meteen 14 schapen ingcschaard (begrazingsdruk van nagenoeg 1 schaap per ha). 
Doordat de om heining van de duinen van "De Ijzerm onding" plaatsclijk moest
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geopend worden om  de gebouwen die er zich in bevinden te kunnen  afbreken (zie 
onder C .l) werd de kudde van vijf schapen hier tijdelijk weggehaald. Na de 
oplevering van de afbraakw erken en herstel van de om heining, zal (hopelijk vanaf 
jan u a ri 2000) een kudde van 10 Mergelland-schapen in de duinen van "De 
Ijzerm onding" ingeschaard worden. In "Ter Yde" blijken de M ergelland-schapen de 
bladeren en groeitoppen van Cultuurpopulier aan te vreten.

D.2. M aaien

Gezien de begrazingsdruk van de twee Schotse hooglandrunderen te laag bleek te zijn 
om  een m erkbaar effect te hebben op de vegetatie, werd het geheel "Belvédère"-domein 
(Koksijde) in augustus 1999 aan een m aaibeurt onderworpen. Het m aaien en afvoeren 
van het maaisel werden toevertrouw d aan een plaatselijk landbouw er.

De ontgonnen zones in de noordelijke en zuidelijke beweidingseenheden van het 
Vlaams natuurreservaat "De W esthoek" (De Panne) werden in augustus 1999 
onderw orpen aan het pleksgewijze maaien van het heruitlopen van struikgew as. 
Uiteraard werden ook de onder hooilandbeheer staande exclosures gemaaid.

Ook de wortel- en stam voctopslag van Cultuurpopulier en Abelen in het Vlaams 
natuurreservaat "Ter Yde" (Koksijde) werden, evenals enkele aan m aaibehcer 
onderw orpen duinpannen, tussen augustus en oktober 1999 gemaaid.

Tenslotte werd ook de vochtige duinpanne van de Landmachtsbasis Lombardsijde 
gemaaid in november 1999.

Behalve de wortclopslag in de ontgonnen zone van de zuidelijke bciveidingseenhcid, 
dic gemaaid werd door een aannem er, geschiedde al het m anueel m aaiw erk door de 
eigen terrcinwcrkers van de .AMINAL-afdeling N atuur.

D.3. Inschatting van rnenselijke activiteiten op zee

Tijdens de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten op de nieuwe wet ter 
bescherming van het m arien milieu is gebleken dat het onontbeerlijk is dat men een 
goed zicht heeft op de bestaande activiteiten. De campagnes m et de snelle 
intcrventicboot TUIMELAAR en het toczichtsvliegtuig 'B02' werden dan ook 
voortgezet (voor enkele resultaten: zie bijlage deel zee 7). Er werden opnieuw  
overtredingen van de visscrijwctgcving vastgcstcld, overtredingen begaan door zowel 
sport- ais beroepsvissers. Door de bevoegde instantie werden PV's opgem aakt en -  in 
sam enwerking met het LIPE-tcam - ivcrdcn opnieuw  illegale visnetten in beslag 
genom en (zie bijlage deel zee 4).

Tijdens de studiedag van 25 jun i 1999 met de sectoren rechtstreeks betrokken bij de 
nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu, werd door de deelnemers een 
beschrijving gegeven van hun  activiteiten, de om vang ervan en de spreiding in ruim te 
en tijd. Het verslag van de werkgroepen die overleg pleegden tijdens deze studiedag 
werd overgem aakt aan het kabinet leefmilieu op 15 september.

Door het optreden van de lokale politiediensten (onder druk  van de gouverneur) is het 
probleem van de jetskiers ter hoogte van Raversijde ongeveer opgclost. Door een 
nieuwe reglementering worden nu  gelijkaardige tuigen (jetscooters) echter ais 
vaartuigen beschouwd. Ze mogen dan ook uit een haven vertrekken. Ze m oeten zich 
aan de schccpvaartreglcmentcring houden, w at volgens w aarnem ingen tijdens 
campagnes met de TUIMELAAR niet steeds gebeurde.

In vorig verslag werd een kaart met de normale trajecten van de snelle veerboten 
(Oostende -  Dover) gevoegd. Gezien de mogclijkc impact (niet nader bestudeerd) van 
deze snelle veerboten op overwinterende zeevogels werd nagegaan in hoeverre dat
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traject gevolgd wordt. Tijdens campagnes met TUIMELAAR en B02 werden 
system atisch de positie en de koers van deze schepen genoteerd (zie bijlage deel zee 7).

E. Publiek bewustz i jn  en verspreiding van informatie en resultaten

E .l. Contactdag m et de Franse Conseil General du Nord en Eden 62 op 12 februari
1 999 in "Ter Yde" (zie bijlage deel land 16: uitnodiging)

Op 12 februari 1999 vond een excursie plaats door het "Ter Yde"-duinencomplcx te 
Oostduinkerke (Koksijde). De excursie verliep van het strand  over de Zeeberm- en Ter 
Yde-duinen alsook het Hannecartbos tot de aan de polder grenzende Oostvoorduinen. 
Er werd hierbij aandacht geschonken aan de grote diversiteit aan geomorfologische 
entititeiten (embryonale strandduinen, gekerfde zeereep, loop- en paraboolduincn, 
fossiele strandvlakte en kopjesduinen), aan natuurlijke habitats en vooral aan het 
natuurtechnisch beheer van het Vlaams natuurreservaat "Ter Yde", meer bepaald aan 
de begrazing door schapen. Tijdens de namiddag werd een lezing gegeven door 
archaeoloog Johan Termote om trent de bewoningsgeschiedenis van de duinen van de 
W estkust. Al deze activiteiten werden door de volledige ploeg beheerders van de 
AMINAL-afdeling N atuur en door delegaties van de Franse beheerders van de 
Departement du Nord en van de Département du Pas-dc-Calais (Eden 62) bijgewoond.

E.2. Persbericht rond de aanw ijzing van "De Ijzermonding" ais Vlaam s
natuurreservaat

Het gebied bestaande uit het strand, de zccrcepduincn, de duinen, de oude 
M arinebasis, de slikken en schorren langs de oostclijkc oever van de Ijzerm onding 
(inct een totale oppervlakte van ongeveer 103 ha) werd bij ministerieel besluit van 3 
m aart 1999 aangewezen ais Vlaams natuurreservaat (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 9 april 1999: zie bijlagen deel land 17 en 17bis). Naar aanleiding 
hiervan werd een persbericht verspreid. De tekst van dit persbericht werd tevens 
integraal overgenom en in de door de AMINAL-afdeling N atuur uitgegeven nieuw sbrief 
"N atuur, daar zorgen wij voor", jaargang  2, num m er 2, april-m ei 1999 (zie bijlage 
deel land 18).

Ook in de brochure "N atuur, daar zorgen wij voor" dic door de AMINAL-afdeling 
N atuur n aa r aanleiding van actie 120 van het MlNA-plan 2 werd uitgegeven, w ordt 
aandacht geschonken aan het natuurhcrstcl langs de Ijzerm onding en aan het LIFE 
naturc-projcct ICCI (zie bijlage deel land 19).

E.3. Open natuurdagen

Naar aanleiding van de "Open natuurdagen" dic jaarlijks door de Belgische N atuur- en 
Vogelreservaten vzw en de AMINAL-afdeling N atuur worden georganiseerd vonden op 
o ju n i 1999 excursies plaats in de volgende natuurreservaten  van het ICCI- 
projcctgcbied. Van elk te bezoeken gebied werd een vouwfoldcrtjc gem aakt en 
verspreid onder de deelnemers aan de geleide wandelingen (zie bijlage deel land 20).

E.4. Politiek café

Op 7 mei 1999 organiseerde de Kustwerkgroep van de Belgische N atuur- en 
Vogelreservaten vzw  en van het Wereld N atuur Fonds, te Oostende een politiek café 
gewijd aan het kustzoncbchcer. Het geactualiseerd 10-puntcnprogram m a voor 
kustzonebchcer van dic Kustwerkgroep met bet oog op de nakende 
parlementsverkiezingen voor com m entaar voorgclcgd aan het volgend panel van 
politici: Gilbert Vanlccnhovc (CVP), Pierre Chevalier (VLD), Jan Looncs (VU-ID 21), 
Johan Vande Lanottc (SP) en Michiei Macrtcns (Agalev). Het debat werd bijgewoond 
door een publiek van ongeveer 100 personen, dic de gelegenheid kreeg vragen te
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stellen aan  de panelleden. Als bijlage deel land 21 is een verslag van dit politiek café 
gevoegd.

E.5. Contactdag m et de Franse Conseil Général du Nord en Eden 62 op 3 juni 1999  
m et plaatsbezoek aan de V laam se natuurreservaten "De H outsaegerduinen" en 
"De W esthoek", te De Panne (zie bijlage deel land 22: uitnodiging)

Na een korte lezing door technicus-natuurw achter Mare Leten over de 
hydrogeologische opbouw  en het ecohydrologisch systeem  van de Vlaamse 
(W est)kustduinen, werden bezoeken gebracht aan de Vlaamse natuurreservaten "De 
Houtsaegerduinen" en "De W esthoek" (beiden te De Panne), waarbij de aandacht 
vooral gericht was naar het herstel (door het uitgraven van poelen, het ontginnen van 
struw eel en van exotenaanplantingen) en het beheren (door m aaien en /o f begrazen) 
van vochtige duinvalleien. Deze contactdag werd bijgewoond door de nagenoeg 
voltallige ploegen van zowel de Franse Eden 62 (Département du Pas-de-Calais) en 
Conseil Général du Nord als door de voltallige ploeg van de cel Kustzone van de 
AMINAL-afdeling N atuur.

E.6. Plaatsbezoek van de Europese Commissie DG XI en Ecosystems Ltd aan het 
projectgebied van het LIFE nature-project ICCI op 13 ju li 1999

Er werd een bezoek gebracht aan:

het Vlaams natuurreservaat "De Westhoek", te De Panne (met bijzondere 
aandacht voor de ontstruw celde zones, de aangelegde poelen, de begrazing door 
runderen en pony's),
het Vlaams natuurreservaat "De Houtsaegerduinen", te De Panne (met aandacht 
voor de aangelegde poelen, aan  de oever w aarvan een doelsoort, namelijk 
Kruipend m ocrasschcrm  (Apium repens), verschenen is, de van abelen vrijgekapte 
tcrreingedceltcn, de begrazing door ezels),
"De Schipgatduinen", te Koksijde (w aar recent een blok van 14 ha was verw orven 
door het Vlaams Gewest),

"Ter Yde" (w aar recent een blok van 37 ha verw orven was door het Vlaams 
Gewest),
het Vlaams natuurreservaat "Het Hannccartbos", te Oostduinkerke (met aandacht 
voor de inrichtingsoptics van bet recent goedgekeurd beheersplan), 
het Vlaams natuurreservaat "De Ijzerm onding", te Nieuwpoort (met aandacht 
voor de af te breken Marinebasis)
en het erkend natuurreservaat "De Schuddcbcurze", te Middclkerke (met aandacht 

voor een nieuw aangelegde poel, de extensivering van de runderbegrazing en een 
toekomstige tcrrcinaankoop).

E.7. Zom crcam pagnc van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vzw

Naar goede gewoonte, werden er geregeld geleide wandelingen in verscheidene van de 
Vlaamse en Erkende natuurreservaten  langs de kust georganiseerd. Terzake w ordt 
verwezen naar de ais bijlage deel land 23 gevoegde promotiefolder.

E.8. N ieuwe inform atieborden aan alle ingangen van het Vlaam s natuurreservaat 
"De Westhoek"

Er werden in september 1999 nieuwe inform atieborden in volkernhout geplaatst aan 
de vijf ingangen van het Vlaams natuurreservaat "De W esthoek". Benevens inform atie 
over fauna, flora en landschap, geven die borden ook een plan van het 
wandclpadcnnct van het natuurreservaat weer (zie foto's).
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E. 9. U itgeven  v a n  de b ro ch u re  "W estkust"

iMedio augustus 1999 was de in het kader van het LIFE nature-project ICCI voorziene 
brochure "W estkust: een brok n a tu u r om  (van) te houden" afgew erkt en gedrukt in 
twee talen (Nederlands en Frans) op 2 m aal 10.000 exemplaren (zie bijlage deel land 
24). Ze werd aan de nationale pers voorgesteld aan de hand van een gezamenlijk 
persbericht van WWF en N atuurreservaten op 25 augustus. Op 9 september vond 
tijdens een regionale persconferentie te Oostduinkerke (Koksijde) de voorstelling van 
deze brochure plaats, waarbij de Kustwerkgroep van de Belgische N atuur- en 
Vogelreservaten vzw  en van het Wereld N atuur Fonds nogm aals zijn (vernieuwd) 10- 
pun ten-program m a voor kustzonebehecr via de pers herinnerde aan de nieuwe zowel 
federale ais Vlaamse regeringen (zie bijlage deel land 25: persknipsels). De brochure 
w erd vooral via een rondschrijven aan  de scholen geprom oot naar het onderwijs toe 
(voor het toen nakend schooljaar 1999-2000). Voor de Paasvakantie 2000 zal de 
brochure nogm aals geprom oot worden naar de toeristische diensten van de 
(W cst)kustgemeenten. De brochure werd aangeboden aan de deelnemers van de LIFE- 
week (Brussel, 20-23 oktober).

E.10. Persbericht naar aanleiding van de aanvang der werken van de afbraak van
de oude M arinebasis van Lombardsijde op 13 septem ber 1999

Naar aanleiding van de aanvang van de slopingswerken aan de oude Marinebasis van 
Lombardsijde, werd door de AM I NAL afdeling N atuur een persbericht (zie bijlage deel 
land 26) verspreid. Dit persbericht kende een vrij grote weerklank in de media. Zelfs 
het TV 1-journaal van de VRT wijdde een reportage aan de afbraakwerken.

E .l l .  De nieuw e w et en de voorstelling van beschermde m ariene gebieden

Aansluitend op de vergadering met de burgemeesters en de gouverneur op 9 m aart 
1999 gaf Staatssecretaris Jan  Peeters een persconferentie i.v.m. de voorstellen en 
achtergrond voor mariene beschermde gebieden. Die voorstellen, en de perikelen 
errond w aren nog dagen lang in het nieuws.

Aan de vertegenwoordigers van de sectoren met belangen op zee, dic deelnamen aan 
de studiedag i.v.m. de bescherming van mariene gebieden, werd een infomap met 
achtcrgrondtckstcn i.v.m. de bescherming van zeegebieden, en de internationale 
evolutie rondgedccld (25 jun i 1999). Een aantal van de teksten werd naderhand 
gepubliceerd (zie bijlage deel zee 2).

Tijdens een studiedag op bet occanografisch schip BELGICA op 18 augustus werd het 
nu t en het belang van mariene beschermde gebieden besproken. Aan de deelnemers 
van zow at de gehele visserijsector werden de achtergrond, de inhoud en de 
doelstellingen van het LIFE ICCI-projcct voorgcsteld, en werd uitleg gegeven over 'de 
Habitatrichtlijn en de toekom stplannen van de Europese Commissie i.v.m. het 
NATURA 2000 netwerk. Onder de aanwezigen vermelden wc hier B.Schiltz 
(voorzitter van de Rcdcrsccntralc), L.Corbisicr (directeur van de Redcrsccntralc), 
L.Maertens (directeur van de Dienst Zeevisserij), R.Dcclerck (directeur van het 
Departement Zeevisserij) en M .Dczutter (voorzitter van de Visserijcommissic).

Voor een reportage voor het TV 2-program m a 'Over Leven' (Canvas, uitgezonden op 
10 oktober) werd de Trapcgccr bezocht bij lage tij, en werd uitleg gegeven i.v.m. de 
w aarde van het kustgebied voor zeevogels en voor het benthos. Er werd aangeduid 
w aar het nuttig  zou zijn beschermde gebieden in te stellen, en w aarom  dat belangrijk 
is. Door de slechte w eersom standigheden was het niet mogclijk to t op de Trapcgccr of 
de Brocrsbank zelf te varen.



E.12. Z eehonden

In het begin van de zom er werd door het LIFE-ICCI team  een folder i.v.m. het stranden 
van zeehonden voorbereid (lay-out en druk: WWF). Deze LIFE-folder werd 
voorgesteld in National Sea Life te Blankenberge op een inform atievoorm iddag voor 
overheidsdiensten aan de kust (12 juni). De folder werd verdeeld (10.000 exemplaren) 
onder overheidsdiensten, gemeentebesturen, ecologische centra, het 
N oordzeeaquarium  en National Sea Life Blankenberge op 4 augustus (zie bijlage deel 
zee 6).

E.13. Tentoonstellingen

Tijdens enkele tentoonstellingen werd het LIFE-project en de middelen die erbij ingezet 
worden aan een groot publiek voorgesteld (zie bijlage deel zee 9). Van 16 januari to t 7 
februari werd te Jette een tentoonstelling gehouden i.v.m. zeevisserij. Op infoborden 
werd een sam envatting gegeven van het LIFE-rapport i.v.m. strandvisserij (zie 
jaarverslag 2, bijlagen deel zee). Verder waren infopanelen aanwezig van de 
u itrusting en de taken van de TUIMELAAR en het toezichtsvliegtuig B02. Tijdens de 
boat-show  op Flanders Expo (20-28 februari 1999) werd van de gelegenheid van het 
tentoonstellen van het skelet van een vinvis gebruik gem aakt om  het onderzoek en het 
beleid m et betrekking tot zcezoogdieren in België toe te lichten, evenals de rol daarbij 
van het LIFE ICCI-project. De BELGICA hield zijn traditionele jaarlijkse opendeurdag 
op 8 mei 1999. Dit vond heel uitzonderlijk plaats te Brussel. De TUIMELAAR ivas 
voor de gelegenheid aan  boord geplaatst. Enkele infoborden over de opdrachten van 
de TUIMELAAR en de B02 werden speciaal voorbereid.

F. Globale projectoperatie

F .l. W etenschappelijke m onitoring

Het wetenschappelijk studieproject "Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en 
fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de 
Vlaamse kust" (aanvangsdatum : 1 november 1996), uitgevoerd door de Universiteit 
Gent, Laboratorium  Plantkunde, kom t tot een einde. Ais bijlage deel land 27 w ordt 
een draft-versie van het eindrapport van dit onderzoeksproject aan het huidig 
interim rapport gevoegd. Dit studieproject kent een opvolging onder de vorm  van het 
nieuwe onderzoeksproject "Evaluatie Begrazing Kustduinen" dat opnieuiv toegewezen 
werd aan de Universiteit Gent, Laboratorium  Plantkunde, en dat op 1 oktober 1999 
startte  en verloopt over een periode van 3 jaa r  (einddatum: 1 oktober 2002).

Het studieproject "Onderzoek naar de invloed op het abiotisch milieu van het 
grondgebruik in en langs de Maritieme Duinstreek" (aanvangsdatum : 1 februari 
1997), dat uitgevoerd w ordt door de Universiteit Gent, Geologisch Instituut, verkeert 
momenteel in de afwerkingsfase. Een eindrapport w ordt verw acht om streeks eind 
februari 2000. Ais bijlage deel land 28 is een vordcringsverslag van dat studieproject 
bij het huidig interim rapport gevoegd.

E.2. M onitoring van het m arien m ilieu

M onitoring werd gedurende het d e rd e jaa r van dit project verder uitgevoerd met het 
onderzoeksschip BELGICA (gedeeltes van campagne 9905, 9906, 9907, 9915bis, 9921 
en 18 augustus), met de snelle interventieboot de TUIMELAAR (25/2, 16/3, 30 /3 , 9 /5 , 
6 8, 25 /8 , 29 /8 , 9 /9 , 13/10 , 28/10) en met het toezichtsvliegtuig B02 (vlucht, 
volledig of gedeeltelijk op 17 /12 /98  en 1999: 27 /1 , 26 /2 , 19/3, 29 /3 , 30 /3 ,28 /7 ). 
Naast m onitoring werden eveneens controlcopdrachten uitgevoerd met de 
TUIMELAAR en de B02. Bij een aantal van dic controlcopdrachten, waarbij



sam engew erkt werd met de Dienst Zeevisserij, werd opnieuw  illegale visserij 
vastgesteld (zie bijlage deel zee 4).

I.v.m. het ontw erpen van een beheersplan voor beschermde w rakken werden enkele 
duiken uitgevoerd (zie bijlage deel zee 5). Daarbij werd een eerste inventarisatie 
gem aakt van de fauna van w rakken, en een vergelijking m et de zandige zeebodem. 
L iteratuur i.v.m. faunistisch onderzoek van w rakken in de zuidelijke Noordzee, met 
een inschatting van het ecologisch belang, werd opgezocht m aar bleek zeer schaars.

In m aart werden, m et de assistentie van het LIFE projectteam , enkele in National Sea 
Life gerehabiliteerde 'Belgische' gewone zeehonden vrijgelaten in de Westerscheldc. In 
april werden gerehabiliteerde grijze zeehonden vrijgelaten te Heist. Het was voor het 
eerst dat gerehabiliteerde zeehonden in Belgische w ateren vrijgelaten werden. Dit feit 
kreeg in de media ruim e belangstelling (zie bijlage deel zee 6).

In 1999 werden opvallend veel dode, meestal jonge bruinvissen op het strand  
aangetroffen. De versheid van de dieren laat veronderstellen dat ze meestal vóór onze 
kust om kw am en. De gegevens van de laatste jaren  lijken erop te wijzen dat de 
bruinvis opnieuw  algem ener w ordt in onze wateren. Er is een hoge frequentie van 
w aarnem ingen en strandingen in het voorjaar, w at een m igratiepatroon doet 
veronderstellen. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de aangespoelde dieren 
loopt nog. Nu reeds blijkt dat een aantal van de dieren ondervoed waren, en daardoor 
zeer vatbaar voor ziekte. Een hoge sterfte tijdens de eerste levensjaren is echter geen 
buitengew oon feit. Van het ophalcn van een dier op het strand  werd vaak gebruik 
gem aakt om  het publiek en de overheidsdiensten te inform eren over het voorkom en 
van dit dier in de zuidelijke Noordzee in lieden en verleden, over de mogclijkc 
mcnsclijkc impact op de populatie, en over het belang van het wetenschappelijk 
onderzoek van deze toppredatoren.

Voor de sam enw erking m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek van zeevogels en 
zcezoogdicrcn, werd overleg gepleegd met verantwoordelijken van noord-frankrijk  
(Calais en Duinkcrkc) op 24 november 1999.

Door bet LIFE-tcam werd, met assistentie van 5ca Life Blankcnbcrgc en de plaatsclijkc 
overheid, een w itflankdolfijn dic levend gestrand was, ovcrgcbracht naar Harderwijk. 
Deze dolfijnensoort is een zeer zeldzaam dier in de zuidelijke Noordzee.

Voor het verzamelen van dode gestrande zeevogels voor het wetenschappelijk 
onderzoek werd door het LIFE-team technische steun verleend aan het Instituu t voor 
N atuurbehoud. Enkele tellingen van zeevogels op zee werden georganiseerd. 
Opmerkelijke w aarnem ingen van vogels tijdens campagnes met de TUIMELAAR of de 
B02 werden steeds genoteerd. Het blijkt dat geen system atische tellingen van 
zeevogels (met de gestandardiseerde methodes van het Instituu t voor N atuurbehoud, 
waarbij meegevaren w ordt op het oceanografisch schip BELGICA of een ferry) 
mogclijk zijn in het ondiepe en voor zeevogels zeer belangrijke gebied aan de w estkust. 
Toch blijkt uit gegevens verzameld tijdens campagnes voor LIFE dat hier af en toe 
interessante en onverw achte w aarnem ingen gedaan worden. Om na te gaan of het 
nuttig  is de tellingen vanaf de BELGICA en de ferry 's aan te vullen, worden voor het 
najaar van 1999 en het voorjaar van 2000 enkele campagnes met de TUIMELAAR in 
dit gebied gepland. Dit projectjaar werd reeds een telling georganiseerd met bet 
toezichtsvliegtuig B02. Voor beleidsdoeleinden is bet nodig dat (recente) gegevens 
bekend zijn i.v.m. de verspreiding en de grootte van de vogclpopulatics. Dit is 
opnieuw duidelijk gebleken tijdens de studiedag i.v.m. kustzonebehecr die in het kader 
van dit project georganiseerd werd door de Kustwerkgroep van N atuurreservaten vzw 
op 7 mei 1999 te Oostende. Daar werden hcrhaaldclijk vragen gesteld i.v.m. concrete 
bewijzen over bet ecologisch belang van de gebieden die voor bescherming in 
aanm erking komen. Het is duidelijk dat de tellingen een beleidsondersteunend belang 
hebben.



F.3. P ro jec tbeheer

Het ICCI-LIFE-projectteam van de AMINAL-afdeling N atuur bestaat u it een 3 / 4  -tijds 
ter beschikking gestelde s ta tu ta ire  ingenieur (landbouwkundig ingenieur, specialisatie 
W aters & Bossen, niveau A l), een voltijds contractueel in dienst genom en deskundige 
(gegradueerde biotechnologie, richting groenbeheer, niveau B) en een voltijds 
contractueel in dienst genom en technicus (niveau C). De op 16 november 1998 in 
dienst getreden technicus Koen Pille gaf echter reeds dit voorjaar zijn ontslag om 
persoonlijke redenen. Hij werd in ju n i 1999 onmiddellijk opgevolgd door de nieuw  
aangew orven Koen M aréchal. Het project had niet te lijden onder deze onverw achte 
doch snelle personeelswissel.

Volgende personen hebben dit ja a r  meegewerkt aan het LIFE project deel zee: 
J.Haelters, M.Di M arcantonio, E.Donnay, T.Jacques, F.Mengeot, A.Norro, R.Schallier 
en D .Vantuyckom .

Gezien de grote vertraging die het MiNa-fonds in het begin van het project door 
interne adm inistratieve belemmeringen opgelopen heeft in het vrijm aken en 
doorstorten  van het aandeel van de twee NGO's N atuurreservaten vzw  en WWF uit 
het door de EU gestorte voorschot, en gezien de grote financiële onzekerheid die dit bij 
de twee NGO's tew'ecg bracht, hebben beide organisaties in sam enspraak besloten de 
zw are financiële risico's verbonden aan de aanwerving van een extra halftijds 
personeelslid gedurende vier ja a r  niet te lopen. Om het goede verloop van het project 
echter niet in het gedrang te brengen, werd de extra w erklast opgevangen door 
verschuivingen binnen het personeelsbestand.



EVALUATIE van de VORDERING van het LIFE-project ICCI, deel LAND

Acties voorzien in het ICCI- 
p rogram m a cfr. aanvraag

Op 15 december 1999 reeds 
uitgevoerde acties

Nog uit te voeren acties

A. Beheersplannen en andere 
voorbereidende acties:

Beheersplan voor het Vlaams
natuurreservaat
"Hannecartbos"

1) Het "Beheersplan voor het 
Vlaams natuurreservaat 
"Hannecartbos" in het kader 
van een gebiedsvisie voor het 
"Ter Yde"-duinencomplex te 
Oostduinkerke werd bij 
ministerieel besluit van 10 jun i 
1999 goedgekeurd;

2) Er werd een "inrichtings
plan" voor het in 1998 
verw orven en op 21 mei 1999 
ais Vlaams natuurreservaat 
aangewezen duinzoomgebicd 
"Belvédère" uitgewerkt. Het 
inrichtlingsplan om vat 
vooreerst een rapport dat in de 
toekom st, na advies van de 
adviescommissie en van de 
Vlaamse Hoge Raad voor 
N atuurbehoud ais beheersplan 
bij ministerieel besluit zal 
moeten goedgekeurd worden. 
Voorts om vat bet inrichtings
plan ook een publicaticklaar 
bestek, op basis w aarvan voor 
de voorgcschrcvcn maatregelen 
de bouw vergunning zal aange
vraagd worden en een aanbe
steding zal plaatsvinden.

i

B. Terreinverwerving

Het verw erven van m instens 
20 ha duin- e n /o f duin-polder- 
overgangsgebied

De volgende gebieden werden
verworven:
1 ) "Belvédère" ( 6 ha 94 a 60 

ca, 1998);
2) "Zeeberm- en Ter Yde- 

duinen"! 36 ha 94 a 10 ca, 
1999)

3) "Schipgatduinen" (13 lia 99 
a 06 ca, 1999)

4) "D oornpanne"( 7 ha 98 a 
69 ca, 1999)

Totale aangekochte
oppervlakte: 65 ha 77 a 45 ca

C. N ict-tcrugkcrcnd 
biotoopbehccr

I ) N atuurhcrstel van de 
Ijzermonding door:



a) de afbraak  van de wegenis
sen en de gebouw'cn en

b) de ontm anteling van de 
dokken en de kaaien van de 
Oude M arinebasis 
Lombardsijde

2) H abitatherstel van o.a.
"grijze duinen" en "vochtige 
duinvalleien" door verwijdering 
van  D uindoornstruw eel en 
exotenaanplanting over een 
oppervlakte van 30 ha

3) Aanleg van poelen (aantal 
niet bepaald) voor o.a. 
K am salam ander en 
Rugstrecppad

la) de afbraak van de wegenis
sen en gebouwen moest 
worden opgeleverd op 11 
december 1999 ("droge 
werken"), m aar zal pas 
definitief kort na nieuwjaar 
2000 kunnen opgeleverd 
worden

2) In de loop van 1997 en 1998 
werden 28, 5 ha Duindoorn- 
struw'eel en exotenaan
plantingen ontgonnen in de 
Vlaamse natuurreservaten "De 
W esthoek", "De Houtsaeger
duinen" en "Ter Yde"

3) Er werden in totaal 19 
poelen uitgegraven in de 
Vlaamse natuurreservaten "De 
W esthoek", "De Houtsaeger
duinen" en "Ter Yde"; in "Ter 
Yde" w’erd ook een kunstm atig 
opgchoogd en met exoten 
beplant terrein afgegraven 
teneinde een vochtige 
duinvallei te herstellen

lb) O ntm anteling van de 
dokken en de kaaien ("natte 
werken"). De afgraving van de 
baggerstorten staa t Ios van de 
ontm anteling van  de dokken en 
kaaien, op het verplaatsen van 
een beperkte hoeveelheid klei 
na. De van de ontm anteling 
van dokken en kaaien los
staande afgravingen w orden 
niet ten  laste van  het ICCI- 
LIFE-budget aangerekend.

2) Er moeten nog 1,5 ha 
struweel en /o f exoten 
ontgonnen worden; er w ordt 
nog een ontstruw eling van 3,5 
ha gepland in het najaar 2000 
in het Vlaams natuu rreservaat 
"De W esthoek"

D. Terugkerend biotoopbchccr 
1) Invoeren van extensieve 
begrazing

1 ) VNR "De Westhoek": 
Shctlandpony's en Schotse 
hooglandrundcn in de 
zuidelijke beweidingseenheid; 
Konikpony's en Schotse hoog- 
landrundcrcn in de noordelijke 
beweidingseenheid; Damherten 
over het geheel gebied

2) VNR "De Houtsaeger
duinen": ezels

3) VNR "Belvédère": Schotse 
hooglandrundcren

4) VNR "Ter Yde": 
Mcrgellandschapcn

5) VNR "Hannecartbos": 
Shctlandpony's

6) VNR "De Ijzermonding": 
M crgellandschapcn

-



2) periodisch m aaien van 
heruitlopende stru iken en 
bom en

2) W ortel- en stam voetopslag 
w orden in alle ontgonnen 
terreinen geregeld gemaaid; 
w aar aangewezen w ordt ook 
een hooilandbeheer gevoerd

E. Publiek bewustzijn:

a) Media & pers

b) Brochure

e) organisatie van activiteiten : 
c. 1 .Informatieve activiteiten

j  c.2.Geleide wandelingen

a) er werden persconferenties 
georganiseerd en -berichten 
verspreid bij de presentatie van:
- de beheersplannen voor de 
VNR-en "De Westhoek" en "De 
Houtsaegerduinen"(De Panne, 
1997);
- de inrichtingsw erken in "Ter 
Yde" in uitvoering van de in 
voorbereiding zijnde gebieds- 
visie (Koksijde, 1997);
- de voorstelling van de 
Ecosysteemvisie voor de 
Vlaamse kust (Oostende 1998); 
inscharen van schapen in "Ter 

Yde"en "De Ijzermonding"; 
inscharen van Schotse hoog- 
landrundercn in "Belvédère" 
(1998);
- de aanvang van de slopings
werken aan de oude M arine
basis Lombardsijde 
(Nieuwpoort, 1999)

Er werden ook TV-rcportagcs 
gem aakt over het beheer van 
het W esthoekrescrvaat dic u it
gezonden werden op de RTBF: 
JT en Jardin  Exraordinairc 
(1998);

b) de sensibiliserende brochure 
"De W estkust: een brok n a tu u r 
om (van) te houden" (1999)

c .l. Informatic-activitciten:
- Studiedag "Aankoopbeleid 
kustduinen" (Oostende 
19 /04/1997);
- Studiedag "Een ecosysteem
visie voor de Vlaamse Kust" 
(Oostende, april 1998);
- Politiek café "Kustzonebchccr: 
tussen wals en schip?" 
(Oostende, mei 1999)

c.2. Geleide wandelingen: 
Jaarlijkse "Open N atuurdagen" 
en "Zomercam pagnc N atuur
reservaten vzw"

e) Nog één (1) inform atie
activiteit in de loop van 2000.



d) Studiedag om trent 
w atervoorziening en 
natuu rbehoud  langs de 
Vlaamse Kust

d) Studiedag om trent w ater
voorziening en natuurbehoud 
langs de Vlaamse kust 
(Oostende en De Panne, 
november 1996)

F. Globale projectoperatie

a) wetenschappelijke 
m onitoring:
- op het abiotisch milieu;
- op flora, vegetatie en 
fauna

b) Projectbeheer :
deel Land, AMINAL-Natuur
-  1 ingenieur (niveau A): h  
tijds, 4 jaa r
-  1 technisch 
medewerker) niveau C): 
voltijds, 4 ja a r
-  1 w achter (niveau C): 
halftijds, 4 jaa r

a) de wetenschappelijke 
studieprojecten:
- "M onitoring van de effecten 
op vegetatie, flora en fauna 
van het beheer in de n a tu u r
reservaten en gewestelijke 
domeinen langs de Vlaamse 
Kust", uitgevoerd door de 
Universiteit Gent, laboratorium  
Plantkunde, beëindigd op 1 
november 1999 (draftversie 
van het eindrapport). Dit 
project krijgt opvolging met 
het in het ICCI-programma 
niet voorzien studieproject 
"Evaluatie Begrazing Kust- 
duinen" dat voor een tijdsduur 
van 3 jaa r aanving op 1 
oktober 1999;

- "Onderzoek naar de invloed 
op het abiotisch milieu van het 
grondgebruik in en langs de 
Maritieme Duinstreek", uitgc- 
voerd door de Universiteit 
Gent, Geologisch Instituur en 
aangevangen op 1 februari 
1997 verkeert momenteel in de 
afwerkingsfase.

b) Projectbeheer : deel Land, 
AMINAL-Natuur:
- 1 ingenieur!niveau A):
tijds, 4 jaar: Jcan-Louis Hcrrier
-  1 deskundige (niveau B): 
voltijds, 3 jaa r: Christophe 
Dcboeuf
-  1 technicus (niveau C): 
voltijds 3 jaa r: Koen Maréchal

a) De volledig afgewerkte versie 
van beide eindrapporten.



EVALUATIE van de VORDERING van het LIFE-project ICCI in 1999, deel ZEE

Acties voorzien in het ICCI- 
p rogram m a

Activiteiten Opmerkingen

A. Beheersplannen en andere 
voorbereidende acties

1 ) Literatuurstudie

2) De wet ter bescherming van 
het m arien milieu werd 
gepubliceerd in het Staatsblad 
van 12 m aart 1999.

3) ïMeewerking aan de 
overlegvergaderingen i.v.m. de 
uitvoering van de wet en de 
voorbereiding van 
bcheersplanning

4) Eerste gemeentereglement 
m .b.t. strandvisserij werd 
uitgevaardigd

De aanduiding van gebieden, 
ais uitvoering van de wet, 
stu itte  op zeer veel protest, en 
werd uitgesteld.

Vergaderingen op 
9 /3  (lokale besturen - 
gouverneur)
2 5 /6  (gebruikers van de zee) 
16/11 (natuurverenigingen) 
23/11 (lokale besturen - 
gouverneur)

Dit gemeentereglement bevat 
de meeste elementen van het 
voorgcstclde reglement in de 
LIFE-studie (ICCI-vcrslag 2), 
m aar gaat op sommige punten  
niet ver genoeg.

D. Tcrugkcrcnd biotoopbchccr

Inschatting van menselijkc 
activiteiten op zee

1. Campagnes Tuimelaar
2. Campagnes B02

3. Studiedag 25 ju n i met 
gebruikers van de zee 
(provincie)

4. Jetskiën, fast ferries, 
visserij, olicvcrontrciniging, 
duiken,...

Campagnes met Tuim elaar en 
B02 voor toezicht, voor
bereiding bewaking, visserij- 
controlc en testen geschikte 
appara tuu r...

Tijdens deze studiedag werd 
niet enkel overleg gepleegd. De 
deelnemers gaven er tevens een 
voorstelling van hun  
activiteiten

E. Publiek bewustzijn: 
a)Mcdia & pers

¡

a) Er werd een persbericht 
verspreid i.v.m. een 
visserijovertreding 
w aargenom en tijdens een 
LIFE-campagne

b) Persbericht verspreid m.b.t. 
strandvisserij 
(Natuurreservaten-W W F)

e) Persconferentie naar
aanleiding van de nieuwe 
wet ter bescherming van 
het m arien milieu, en de 
voorgcstclde beschermde 
gebieden (9/3) 

d) Medewerking program m a 
"Over Leven" (TV2,10/10)

Zie bijlagen 

Zie bijlagen



b) Brochure

c) Folder

d) Tentoonstellingen

c) Studiedagen -  symposia 
- infodagen

Publicatie van de brochure "De 
W estkust, een brok n a tu u r om  
(van) te houden" 
(Natuurreservaten-W W F)

Folder "Zeehond in nood" (lay
ou t en druk  door WWF)

Voorstelling van diverse 
aspecten van het LIFE-project 
te

Jette (zeevisserij)
Gent (Flanders Boat Show) 
Brussel (opendeurdag 
Belgica)

Infovergaderingen (i.s.m. de 
provincie) i.v.m. de uitvoering 
van de nieuwe wet ter 
bescherming van het m arien 
milieu, met:

Gebruikers van de zee 
(25/6)
Visserijsector (18/8) 
Milieuverenigingen (16/11) 
Lokale besturen (23/11 )

Nederlandse versie: oplage 
10.000
Franse versie: oplage 10.000

Verspreid op 10.000 
exemplaren

Ongetwijfeld zullen voor de 
uitvoering van de wet nog tai 
van dergelijke overlegrondes 
noodzakelijk zijn. Deze 
studiedagen hadden onderm eer 
to t doei het publiek in te 
lichten over de politiek inzake 
leefmilieu op zee (publiek 
bewustzijn), en overleg te 
plegen met betrokken sectoren 
(zie boven: voorbereiding 
aanduiden gebieden en 
beheersplan).

F. Globale projectopcratic 

wetenschappelijke m onitoring: a) m onitoring met Belgica, 
(en Tuimelaar en B02)

b) m onitoring van zeevogels 
(medewerking met het 
Instituu t voor 
N atuurbehoud)en  
zeezoogdieren

e) fauna van wrakken: eerste 
evaluatie



L



ICCI 
Integral Coastal Conservation Initiative 

LIFE - NATURE 

Derde interim rapport 
1 december 1998 - 1 december 1999 

BIJLAGEN DEEL ZEE 
Beheerseenheid Mathematish Model Noordzee 

B4-3200/96/483 C(96) 3370 final/l 



• * * 

Life - Nature 
ICCI 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Overzicht bijlagen deel zee 

Bijlage I 
De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu; 20 januari 1999 (Belgisch 
Staatsblad 12 maart 1999) 

Bijlage 2 
De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: achtergrondinformatie 

Bijlage 3 
Strandvisserij: het vervolg 

Bijlage 4 
Zeevisserij in het LIFE-gebied: overzicht van de waargenomen overtredingen 

Bijlage 5 
Ecologisch belang van wrakken: beschrijving van de activiteiten in het kader van LIFE 

Bijlage 6 
Zeezoogdieren en zeevogels: overzicht waarnemingen en activiteiten 

Bijlage 7 
Activiteiten op zee: kwantificatie en enkele resultaten 

Bijlage 8 
Buitenlandse vergaderingen en bezoeken in het kader van LIFE 

Bijlage 9 
Publiek bewustzijn: verspreiding van informatie en resultaten 



• * • 

* • * 

Life - Nature 
ICCI 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage l 
De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu; 
20 januari 1999 (Belgisch Staatsblad 12 maart 1999) 
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 

MINISTÈRE DES APFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ FUBUQUE ET DE LTNVIRONNEMENT 

F. 99 — 712 is - c - w/zami 
20 JANVIER 1999. — Loi visanf la protection du milieu marin 

dans les espaces manns sous lundiction de la Belgique 

ALBERT II. Roi des Belges. 
A tous. presents et a verur. Saiut. 

Les Chamores ont adorté et Nous sancnonnons ce qui suit: 

presente loi régie une manere visee a l'arode "8 de la Article l" 
Consnmnon 

CHAPITRE Ier. — D^imtions 

Art 2. Tour l'application de la presente loi. on entend par: 

1' «espaces manns » : la mer temtonale. Ia zone économique 
exclusive et Ie plateau continental, vis* par la loi du 13 juin 1969 sur ie 
plateau continental de la Belgique; 

2'« milieu mann » : l'environnement abionoue des espaces manns et 
la biote, en ce compns la faune. la flora et les habitats manns qu üs 
occupent. amsi que les processus ecologiques a l'suvre dans eet 
environnement et' les interactions entre les composantes abiobques et 
biooques: 

3* • protection » ; Tensemble des mesuras necessaires pour la conser-
vanon, ie développement. Ie relablissement et la gestion durable du 
milieu marin auisi que les mesuras necessaires pour conserver et 
retablir la oualité du milieu mann. 1 l'exclusion des mesuras relatives a 
la prevennon et a la reduction de ia pollution qui doivent ètra pnses au 
niveau des sources poncmelles ou diffuses situees sur la terra ferme; 

4' • habitat mann»: une zone en mer se disdnguant par ses 
caractcnstiques geographiques, abioboues et biooques speanques. 
qu elle soit ennèrement naturelle ou semi-naturelle; 

5* « pollution » : l'introducnon directe ou indirecte, par ITiomme. de 
substances ou a énenne aans les esoaces manns, lorsau elle a ou, selon 
'oute vraisemolance. peut avoir des enets nmsibfes tels aue aes 
Jommaees aux ressources oioioziques ae la mer et aux ecosvstemes 
manns, nsaues pour la santé de lliomme, entraves aux acovités 
mannmes, v compns la pêche et les autres utilisations legitimes de la 
mer. une alteration de ia duauté de l eau ae mer ou une degradation des 
valeurs d agnmenc 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, 
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 

N. 99 — 712 |S - C - n/TXay, 
20 JANUARI 1999 

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

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zi|n en hierna wezen zullen. Onze Groet. 

De Kamers nebben aangenomen en Wij bekrachngen hetgeen voigt 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikel 78 van ae Gronawet, 

HOOFDSTUK I. — Definmes 

Art 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

1' « zeegebieden » ; de temtonale zee, de exclusieve economische 
zone en het continentaal plat, bedoeld in de wet van 13 juni 1969 inzake 
het continentaal plat van België; 

2' « manene milieu » ! de abiohsche omgeving van de zeegebieden 
en de biota, hienn inbegrepen de fauna, de non en de manene habitats 
die zij innemen, alsook de ecologische processen werkzaam binnen dit 
milieu en de onderlinge wisselwerkingen tussen de abiohsche en 
bionsche componenten; 

3* « bescherming»: het geheel van maatregelen nodig voor het 
behoud, de ontwikkeling, het herstel en het duurzaam beheer van het 
manene milieu alsook de maatregelen nodig voor het handhaven en 
herstellen van de kwaliteit van het manene milieu, met uitsluiting van 
de maatregelen inzake voorkoming en beperking van venmtmniging 
die moeten genomen worden bij punt- of düftise bronnen gelegen op 
het vasteland; 

4* « manene habitat» i een zone in zee met biizondera geogralische, 
abiohsche en biohsche kenmerken en die zowel geheel natuurlijk als 
halfnatuurmk kan zim; 

" * verontreiniging ><! de rechtstreekse of onrechtstreekse inbraneing 
door de mens van'stoden en eneme in de zeeeeoieden. die schadeliike 
gevoieen heert ot naar alle waaisduinlijkheid £an hebben, zoals schade 
aan de levende mkdommen van de zee en de manene ecosystemen, 
gevaar voor de gezonaheid van de mens, belemmering van activiteiten 
op zee. met mbéenp van het vissen en andere rechtmatige geormken 
v » de zee. aantasting van de kwaliteit van het zeewater of venmnde-
nng van de reoeaneve waarde; 
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o' <• dommaee ••: tout déeat. perte ou tort, subi par une persorme 
pnvsiaue ou moraie idennnabie. resultant d une atteinte au milieu 
mann. quelle que soit la cause de celle-ci; 

7' •• perturoation environnementaie •>; une influence negative sur ie 
milieu mann pour autant qu elle ne consume pas un aommage; 

3* •• navire • tout bèbmcnt operant en milieu mann, de quelque type 
ou dimension que ce soit, y compns notamment les hvdroptères, les 
aeroclisseurs. les encms submersibles. les engms tlottaiits et les 
piates-rormes tixes ou flottantes; 

9' «système d'oreaiusaaon du trafic » i toute mesure relative a la 
naviganon mannme destinee i ameliorer la navigation, a augmenrer la 
secunte du tranc ou a protéger ie milieu mum. a lexclusion du 
pilotage de navires; 

10' " accident de navigation » ; rabordage ou l'échouement de 
navires ou tout autre incident de naviganon a bord ou a l'exténeur d u n 
navire out peut entrainer un dommaee ou une perrurDation environ
nementaie; 

11' <• propnétaire de navire » ; Ie propnétaire. rafeéteur, ie gesnon-
naire ou l'expioitant d u n navire; 

'.2' •• autonté avant competence en mer » tout commissaire man-
time. tout agent de la pouce mannme. tout commanaant des banments 
patrouiileurs. tout toncnonnaire ou agent de l'Umté de Gesnon du 
Modele matnémaoque ae la Mer du Nora, tout omcicr ou sous-oifider 
de la Manne manaaté a eet ettet par sa hiérarcme et tout agent 
assermentê désigne par ie mmistre; 

13' « acnvites ottshore » les activités menees dans les espaces manns 
aux fins de prospeccon. devaluation ou d'exploitanon des hydrocar-
bures liquides ou gazeux; 

14' " installation offshore » toute structure arnnneUe. installation 
ou navire. ou parne de ceile-ci. flottante ou hxee sur Ie fond de la mer, 
ei placee dans les espaces manns aux fins d'acnvités offshore: 

i 3" •• immersion » 

i) Taction consistant a se défaire délibérément de déchets ou autres 
~aneres dans ia mer a parnr de navires. d aéronets ou a installations 
•rrsnore; 

M) Ie sabordaee ou l'abandon délibéré en mer de navires. aeronefs, 
nstaüanons ottshore ou pipelines: 

ui) l'abandon en mer d'installations offshore ou d'autres structures 
jrnncielles. ennêrement ou pamellement m situ, avec l'intennon 
precise de s en défaire; 

Le terme « immersion » ne vise pas; 
i) Taction, visee par la Convennon MARPOL ou d'autres régies de 

droit intemanonai appucables, de se défaire de déchets ou autres 
maneres lies è ou provenant de lexploitabon normale de navires, 
aéronets ou installations offshore; 

il le depot de maneres a des ons autres que leur simple éiinunation. 
-ous reserve que ce dépót n'aille pas a rencontre des ooiecms de la 
presente loi; 

16' « manéraQon • toute combushon délibérée de déchets ou autres 
maneres en mer, aux tins de leur destiucüon themuque; 

Le terme « mcineranon » ne vise pas la destrucnon themuque de 
déchets ou autres maneres, cuiifui'inciiient au dnnt mtemational ] 
applicable, produits directement ou mdirectement Ion de l'exploitation < 
normale de navires. d'aéroneis ou d'installations offshore; i 

17" •• relets directs » ; 
O les reiets par lesquels des substances, de l'énerae, des ooien ou 

des eaux polluées atteignent les espaces manns directement depuis la \ 
cóte et non par le reseau hydrogiapruque ou latmospnere; 1 

ii) les relets provenant de toute source assoaée a rélimmanon 
jelibéree dans le sous-soi mann, rendu accessible depuis ia terre par c 
jes tunnels, des canalisations ou tout autre moven; I 

:ul les reiets provenant de structures amnacües placees dans les 
espaces manns a des hns autres que des actmtés offshore; z 

18' • Convennon de Pans • i la Convennon pour ia protection du 
milieu mann de i'Atlanooue du N'ora-Est. faite a Pans le 22 septem- h 
bre 1992 et aoprouvee par la loi du 11 mai 1995; k 

ie | 6" •< schade » i elke beschadiging, verlies of nadeel, geleden door een 
u aanwiisbaar naniurwk persoon ot rechtspersoon, voortvloeiende uit 

een aantasting van het manene milieu, wat er ook de oorzaax van is; 

le 7" « milieuverstoring » : een nadelige beïnvloeding van het manene 
milieu, voor zover deze geen schade uitmaakt; 

ie 8' •• schip » • elk vaartuig, van welk type of omvang ook, dat in het 
s manene niilieu opereen, waaronder onder meer draagvleugelboten, 
s luchtkussenvaartuigen, afzinkbare vaartuigen, drijvenae tuigen, als

mede vaste of dnjvende platforms; 

a 9' « routermgssysteem » : elke maatregel ten aanzien van de scheep-
a vaart met het oog op de verbetering van de navigatie, het verhogen van 
u de verkeersveiligheid of het beschermen van het manene milieu, 

uitgezonderd het beloodsen van schepen; 

e 10' •• scheepvaartongeval » : een aanvaring of stranding van schepen 
n of elk ander scheepvaartvoorval of gebeunems aan boora van een schip 
i- of daatomten. dat kan leiden tot schade of milieuverstoring; 

i- II' « scheepseigenaar » : de eigenaar, de bevrachter, de beheerder of 
de exploitant van een schip; 

12* » overheid met bevoegdheid op zee »: elke waterschout, eike 
s agent van de zeevaartpolitie, eike gezagvoerder van een patrouillevaar-
j tuig, elke ambtenaar of agent van de Beheerseermem van het Mathe-
r mansch Model van de Noordzee, eike daartoe door zim hiërarchische 
t overste gemandateerde offider of onderofader van de Manne en elke 

door de minister aangewezen beëdigde ambtenaar: 

s 13' « offshore-acaviteiten » i activiteiten uitgevoerd in de zeegebie
den met het oog op de exploratie, evaluatie of exploitatie van vloeibare 
of gasvormige koolwaterstoffen; 

i 14' « offshore-installatie » ; elke kunstmatige structuur, installatie of 
; vaartuig of onderdeel ervan, zowel drijvend als op de zeebodem 

vastgemaakt, die in de zeegebieden opgesteld is en bedoeld is voor 
offshore-acnviteiten: 

15' « storten » ; 

i (i) het ach opzeneliik ontdoen in zee van afval of andere matene 
• vanai senepen, lucntvaamugen ot ottshore-installaties; 

(ii) het tot zinken brengen of het zich opzetteliik ontdoen in zee van 
schepen, luchtvaartuigen, offshore-installaties ot pijpleidingen; 

mi het in zee achterlaten van offshore-installabes ot andere kunst-
maOge structuren, geheel of gedeeltelijk in situ, met de loutere 
bedoeling zich ervan te ontdoen; 

Onder • storten » wordt niet begrepen: 

(i) het zich overeenkomsng het MARPOL-Verdrag of andere toepas
selijke regels van internationaal recht, ontdoen van atval of andere 
matene gepaaid gaande met, of voortvloeiende uit de normale 
werking van schepen, luchtvaartuigen of offshore-instaliabes: 

(ii) de plaatsing van matene met een ander doel dan er zich enkel en 
alleen van te ontdoen, mits deze plaatsing met stnjdig is met het doel 
van deze wet; 

15* « verbranding» ; elke opzettelijke verbranding van afval of 
andere matene op zee met de bedoeling deze thermisch te vermengen: 

Onder • verbranding » wordt met begrepen de thermische verrneü-
gmg, in overeenstemming met het toepasselijke internationaal recht, 
van afval of andere matene die gepaaid gaat met, of voortvloeit uit de 
normale werking van schepen, luditvaaituigen of offshore-installades; 

17* « directe lozingen » : 
(1) de lozingen waarbij stoffen, energie, voorwerpen of veronaemigd 

water de zeegebieden rechtstreeks vanaf de kust bereiken en met via 
het hydrogransche net of de atmosfeer; 

(ii) de lozingen afkomseg van elke bron die verband houdt met een 
opzetteliike verwildering onder de zeebodem, toegankelijk gemaakt 
vanai het land via tunnels, pijpleidingen ot op enige andere manier: 

(iii) de lozingen afkomstig van kunstmange structuren die in de 
zeegeoieden staan opgesteld en met dienen voor offshore-acnviteiten: 

18' « Verdrag van Parus »: het Verdrag inzake de bescherming van 
het manene milieu van de noordoostelülte Atlantische Oceaan, onder
tekend te Parus op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 
11 mei 1995; 
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19' •• Convention MARPOL » : La Convennon intemanonaie de 1973 
pour la orevennon de la pollution par les navires et les Annexes, faites 
a Londres Ie 2 novemore 1973. et Ie Protocoie de 1978 relaof è la 
Convennon intemanonaie de 1973 pour la prevention de la pollution 
par les navires et Annexe, taites a Londres Ie 17 fevner 1978, approuves 
par la loi du 17 janvier 1984; 

20' « Ie ministre » ; Ie muustre ou secrétaire d'Etat qui a la protection 
du milieu marin dans ses attributions. 

CHAPITRE II. — ObjKUfs et principes genénux 

Art. 3. La présente loi tend a sauvegarder Ie caractère specifique, ia 
biodiversité et rintégnté du milieu mann au moven de mesures visant 
è proreeer ce milieu et au moven de mesures visant i réparer les 
dommaees et les perturoaQons environnementales. 

Art 4. § 1" Lorsqu'ils mènent des acnvités dans les espaces manns. 
les unlisateurs de ces espaces et les pouvoirs publics boivent tenir 
compte du principe de prévennon, du principe de precaution, du 
principe de la gesDon duraole, du principe du pollueur-payeur et du 
principe oe reparation. 

§ 2. Le pnnape de prevennon implique qu'il faut acir ann de 
prevemr un aommage pïutót que a avoir a reparer ce dommage par la 
suite. 

§ 3. Le pnncipe de precauaon sigmne que des mesures de prevennon 
doivent étre pnses lorsqu il y a des monts raisonnables de s inquieter 
dune pollution des espaces manns, méme s il n existe pas de preuve 
concluante d un lien causal entre lintroducnon de substances, el'éner-
gie ou ae matcnaux dans les espaces manns et les etfets nuisibles. 

§ 4. L'aopiicanon du pnnape de gesnon durable dans les espaces 
manns implique que les ressources naturelles sont tenues dans une 
mesure sumsante A la disposmon des generations rutures et que les 
ettets des mtervennons de l'homme ne dépassent pas les capacités 
d'absorpnon de l'envuonnement des espaces manns. A cette tin. les 
écosvstemes et les processus écologiques necessaires pour le bon 
foncuonnement du milieu mann setont proteges, la diversité biologi-
que sera preserve* et la conservanon de la nature sera stunulée. 

§ 5. Le pnncipe du pollueur-payeur implique que les coüts de 
prevennon, de reduction et de lutte contre la pollution et les coüts de 
reparanon aes domxnages sont a charge du poilueur. 

§ é. Le pnnape de reparanon imolique au en cas de dommage ou de 
perturoanon environnemeniale dans les espaces manns. le milieu 
•nann est retabli dans la mesure au possible dans son etat oncinai. 

Art. 5. Toute personne menant des acnvités dans les espaces manns 
a l'oblizanon d adopter un componement diligent aim d enter tout 
dommaze et toute perturoanon environnementaie. En pamniiier. le 
propnetaire ae navire a l'obligaoon de prendre toutes les precautions 
necessaires pour prevemr et luniter la pollution. 

CHAPrrRE UL — Les aires mannes pntigies 
et la protection des espèces 

Section Ire. — Disposition générale 

Art. 6. Le Rol peut prendre, en ce qm conceme les espaces manns, 
toutes les mesures nécessaires a I execution des obiigaDons resultant 
des direcnves et convenaons intemanonaies énumerees a-apres: 

(i) la direcnve 79/409/CEE du Conseii du 2 avnl 1979 concemam la 
conservanon aes oiseaux sauvages; 

(ii) la direcnve 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concemant la 
conservanon des habitats naturels ainsi que de la faune et de la tlore 
sauvages: 

lm) la Convennon relative aux zones humides d'importance intema
nonaie parnculièrement comme habitat de la sauvagme, taite a Ramsar 
le 2 févner 1971 et approuvee par la loi du 22 févner 1979; 

(iv) ia Convennon relative 4 la conservanon de ia vie sauvage et du 
milieu naturel de rEurope, taite a Beme le 19 septembre 1979 et 
approuvee par la loi du 20 avnl 1989; 

(v) la Convennon sur la conservanon des especes migratnces 
aooartenant a la taune sauvaee, laite a Bonn le 23 iuin 1979 et 
aoprouvee car la loi du 27 avnl 1990 et les Accords conaus en 
appucanon ae i arncle 4, alinea 3. de la Convennon; 

(vj) la Convennon sur la diversité bioloeique. laite i Rio de [aneiro. 
!e 5 luin 1992 et approuvee par la loi du 11 mai 1995. 

19* • MARPOL-Verdrag • : het internationaal Verdrag van 1973 ter 
voorkoming van de verontreimgingdoor schepen en Bijlagen. opee
maaKt te Londen op 2 november 1973. en het Protocol van 1978 bij net 
Intemanonaai Verdrag van 1973 ter voorkonung van de verontreiniging 
door schepen en Bijlage, opgemaakt te Londen op 17 februan 1975, 
goedgekeurd bij wet van 17 januan 1984; 

20' • de minister »: de minister of staatssecretaris tot wiens bevoegd
heid de beschenmng van hét manene milieu behoort. 

HOOFDSTUK II. — Algemene doelstellingen en beginselen 

Art. 3. Deze wet beoogt hét behoud van de eigen aard, de biodiver
siteit en het ongeschonden karakter van hét manene milieu door 
middel van maatregelen tot bescherming ervan en door middel van 
maatregelen tot herstel van schade en nulieuverstonng. 

Art. 4. § 1. De gebruikers van de zeegebieden en de overheid zuilen 
bij het uitvoeren van hun activiteiten in de zeegebieden rekening 
houoen met hef beginsel van het prevennef handelen, het voorzorgs
beginsel, het beginsel van het duurzaam beheer, het beginsel dat ae 
vervuiler betaalt en het herstelbeginsei. 

§ Z Het beginsel van het prevennef handelen impliceert dat moet 
women oogeneden om milieuschade te voorkomen, veeleer dan de 
scnade achterat te moeten herstellen. 

§ 3. Het voorzoresbeginsel betekent dat prevenüeve maatregelen 
moeten worden getrotfen, indien er redelijke gronden tot bezorgaheia 
bestaan voor verontreiniging van de zeegebieden, zelfs in de gevaijen 
dat er geen overtuigend bewiis is van een oorzakeliik verband tussen 
het inbrengen van stoffen, energie en matenalen in ae zeegeoieden en 
de schadelijke gevolgen. 

§ 4. Het beginsel van duurzaam beheer m de zeegebieden impliceert 
dat de natuurlijke nikdommen in voldoende mate beschikbaar women 
gehouden voor toekomsnge generaoes en dat de effecten van net 
menselijk handelen de draagkracht van het milieu m de zeegebieoen 
niet overschnjdL Hiertoe zullen de ecosystemen en de ecologiscne 
processen noodzakelijk voor het goed functioneren van hét manere 
milieu worden beschermd, de biologische diversiteit ervan worden 
behouden en het natuurbehoud worden gesommeerd. 

§ 5 Het beginsel dat de vervuiler betaalt betekent dat de kosten voor 
maatregelen ter voorkommz, vermindering en bestmding van veront
reiniging en voor het herstellen van schade voor reKenmg zijn van ae 
vervuiler. 

§ 6. Het herstelbeemsel imoliceert dat bij schade of milieuverstonne 
in ae zeeeeoieaen het manene milieu in de mate van het mogeuiKe 
wordt hersteld in znn oorspronkeliike toestand. 

I Art. 5. Elke persoon die m de zeegebieden een acnviteit uitoetent. 
I heett de verpachting de nodige voorzorgen te nemen ter voorkomme 

van scnade én milieuverstoring. In het biizonaer heett de scheepseiee-
naar de verplichting alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om 
verontreiniging te voorkomen en te beperken. 

HOOFDSTUK UI. — Beschermde manene gebieden 
en bescliermmg van soorten 

Afdeling 1. — Algemene bepaling 

Art. 6. De Koning kan alle maatregelen nemen die noodzakeliik znn 
voor de uitvoering van de verplichtingen die met betrekking tot ae 
zeegeoieden voortvloeien uit de hierna opgesomde ncntüinen en 
intemanonaie verdragen: 

(i) de nchtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 apnl 1979 inzaxe het 
behoud van de vogelstand; 

(ii) de nchtlijn 92/43/EEC van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora; 

'm) de Overeenkomst inzake watergebieden die van intemanonaie 
betekenis znn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels, 
opgemaakt te Ramsar op 2 februan 1971 en goedgekeurd bij de wet van 
22iebnian 1979; 

(iv) het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en 
hun natuuriiik leefmilieu in Europa, opgemaakt te Bem op 19 septem
ber 1979 en goedgekeurd bij de wet van 20 apnl 1989; 

tv) het Verdrag inzake de bescherming van de trekkende wilde 
l diersoonen, opgemaaw te Bonn op 23 ium 1979 en zoedgekeurd bii de 
I wet van 27 aoni 1990 en ae OvereenKomsten eesioten ter uitvoennz 

van arnkei 4, üd 3, van net Verdrag; 

vi) het Verdrag inzake bioioeische diversiteit opgemaakt te Rio de 
Janeiro op 5 juni 1992 en goeagekeuid bij de wet van 11 mei 1995. 
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Section 2. — Les aires mannes protegees 

Art. 7. § 1". Dans les espaces manns. Ie Roi peut créer des aires 
mannes protegees et prendre, conionnement aux dispositions de la 
presente secnon, les mesures necessaires 4 leur protecnon. 

§ 2. Les aires mannes protegees peuvent être; 

ai des reserves mannes mtégraJes créées dans ie but d'y laisser les 
phénomenes naturels évoluer selon leun lots; 

b) des reserves mannes dihgées, qu'une gesöon appropnée tend i 
maintemr dans leur état ou 1 restaurer dans l'état auquel les destine 
leur toncnon écologique; 

c) des zones de protection speciale ou zones de conservation spédaies 
destmees è sauvegarder certains habitats manns ou des especes 
pamculières: 

J) des zones termees a certain es actmtés toute 1 armee ou une partie 
de l'annee; 

ti des zones tampon, désiznées pour completer ia protection des aires 
mannes orotegees, dans lesaueiles les restncüons aux acnvités som 
moins stnetes que dans les reserves mannes. 

§ 3. Le Roi prend les mesures nécessaires pour aue les aires mannes 
protezees soiént clairement déUmitées et. ie cas echeant, indiauées sur 
les cartes mannes et pour que ie public soit informe des restnenons qui 
y sont en vigueur. 

§ 4. Les mesures visées au § 1" ne s'appliquent pas aux acovités 
militaires. L'autonté militaire met toutetois lout en ceuvre. en concer-
taoon avec le mimstre. pour eviter tout dommage et toute perturoaüon 
environnementale. sans qu tl ne soit porté attemte a la mise en oeuvre et 
a la mise en conoition des torces armees. 

Art. 8. Dans les reserves mannes intégraies et dingées toute acnvité 
est interaite, a 1 excepnon aes acnvites suivantes: 

i) la surveillance et le controle: 
•i) ie monitonnz et la recnerene sciennnoue enecmes par. pour ie 

.ompte oe ou avec i accora ae l'autonté; 
itiij ia navieanon. saut si ceile-ci est restreinte en vertu de rarnde 20 

ae la presente ioi: 
liv) la pêche proressionnelle. saut si celle-ci est restremte ou interdite 

rar le Roi sur ia proposition coniointe du mimstre et du mimstre qui a 
lAgncuiture dans ses atmbunons: 

(v) dans les reserves mannes dirigees. les mesures pnses en vertu de 
ramde 9 de la presente loï; 

ivi) les acnvites nuütaires, sans prejudice des disposidons de 
1 'article 7, § 4, seconde phrase. 

Art. 9. § l". Pour les reserves mannes dirieées, le Roi prend, 
coniormement aux exigences écologiques de celles-a, des mesures 
specihaues de cesnon. de conservanon. de restauranon ou de déveiop-
pement de la nature, ainsi que des mesures concemant 1 education a la 
nature. 

§ 2. II est consntué une commission de gesoon. dont la composition 
est nxee par le Roi pour la gesnon des réserves dirigees. Cette 
commission est cnargee de l'execunon des mesures de gesnon et de 
conservation, et peut égaiement adresser des recommandations au 
ministre. 

Secnon 3. — La protecnon des espéces dans les espaces manns 

Art. 10. § 1" Le Roi établit une liste d'especes protegees dans les | 
espaces manns. Les popuianons sauvages de ces especes et les I 
specimens qui en proviennent tont l'obiet d'un regime de protecnon 
^tncte mterdisant: 

I) toute acnon mtennonneüe visant a capturer. blesser ou mettre * 
mort les ammaux, sous reserve ces cas pamculieis vises a l a m d e 14; 

lii) la pemiroaaon intennonneiie des ammaux. paracuüèmnoit 
durant les penooes de reoroaucnon, de dépendance des )eunes. 
d'hibemanon et oe nugranon: 

liii) Ia dértnoranon ou ia destrucnon des sites de reproduction des 
ammaux ou aes aires de repos; 

Afdeling 2. — Beschermde manene gebieden 

Art. 7. § 1. In de zeegebieden kan de Koning beschermde manene 
gebieden instellen en, overeenkomstig de bepalingen van deze atde-
ung, de maatregeien nemen die nodig zijn voor de bescherming ervan. 

§ 2. De beschermde manene gebieden kunnen de hoedanigheid 
aannemen van: 

a) integrale manene reservaten die worden opgencht met het doel er 
de natuuriijke veischijnselen naar eigen wetten te laten evolueren; 

b) genchte manene reservaten waarvan een aangepast beheer de 
bestaande toestand tracht te behouden of te herstellen in de staat die 
hun ecologische functie hen toewijst; 

c> speciale beschenmngszones of speciale zones voor natuurbehoud 
bestemd voor de instandhouding van zekere manene habitats of 
bijzondere soorten; 

d) gesloten zones, waarin gedurende het jaar of een gedeelte ervan 
bepaalde acnviteiten met toegelaten zijn; 

e) bufferzones die worden aangewezen voor de bijkomende bescher
ming van beschermde manene gebieden en waann de aan de 
activiteiten gestelde beperkingen minder streng zijn dan in de manene 
reservaten. 

§ 3. De Koning neemt de nodige maatregelen voor het duideliik 
afbakenen en. in voorkomend geval, aangeven op de zeekaarten van de 
beschermde manene gebieden en voor het informeren van het publiek 
over de daar geldende beperkingen. 

§ 4. De maatregeien bedoeld in § 1 zijn niet van toepassing op 
militaire activiteiten. De militaire overheid stelt evenwei. in overleg met 
de minister, alles in het werk om schade en miiieuverstonng te 
voorkomen, zonder dat het inzetten en het paraat stellen van de 
krijgsmaent in het gedrang worden gebracht 

Art. 8. In de genchte en integrale manene reservaten znn alle 
activiteiten veroooen, behoudens: 

(1) toezicht en controle; 

!ii) momtorme en wetenschappeiilk onderzoek door. in opdracht of 
met toesiemming van de ovemeid; 

(iü) de scheepvaart, tenzii deze wordt beperkt kraentens artikel 20 
van deze wet; 

(i v) de berocpsvissem. tenzit deze wordt beperkt of verboden door de 
Koning op gezamenliike voordraent van de minister en van de minister 
tot wiens oevoegdheid de Landbouw oehoort; 

(v) in de genchte manene reservaten, de maatregelen genomen 
krachtens amkel 9 van deze wet; 

(vi) militaire activiteiten, onverminderd de bepalingen van amkel 7, 
§ 4, tweede volzin. 

Art. 9. § 1. Voor de genchte manene reservaten worden door de 
Koning, overeenkomsng de ecologische vereisten van deze reservaten, 
speaiieke beheers-, behouds-, herstel- of natuurontwikkelingsmaatie-
gelen genomen, alsook maatregelen inzake natuureducaoe. 

§ 2. Voor het beheer van de genchte manene reservaten wordt een 
beheerscommissie ingesteld, waarvan de samenstelling door de Koning 
wordt bepaald. Deze commissie is beiast met het uitvoeren van de 
beheers- en mstandhoudingsmaatregeien. en kan tevens aanbevelingen 
richten aan de minister. 

Afdeling 3. — Bescherming van soorten in de zeegebieden 

Art. 10. § 1. De Koning stelt een lijst op van beschermde soorten in 
de zeegebieden. Voor de in het wild levende populaties van deze 
soorten en voor de daarvan afkomstige specimens geidt een systeem 
van stnkte bescherming, waarbij er een verbod is o p : 

(i) het opzetteliik vangen, verwonden of doden van de dieren, onder 
vooroehoud van de in amkel 14 voorziene bijzondere gevallen: 

(11) het opzetteliik verstoren van de dieren, in het bijzonder bidens de 
penodes van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwinte
ring en trek; 

(iii) de beschadiging of de vernieling van de voortplantmgs- of 
rustplaatsen van de dieren; 
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icv) Ia cueiilette. ie ramassaee, la coupe, le déracmage ou la 
destruction intennonnels des plantes; 

(v) la detention et le transoort. saui dans les cas vises a Tarnde 14 et 
aans les cas vises par la loi du 28 luiilet 1981 coram approoation de la 
Convention de Washmeton du 3 mars 1973 sur ie coimnerce intema-
tionai des especes de fatine et de flore sauvages menacees a extinction 
et par le Reglement (CE) n" 338/97 du Conseil de rUmon europeenne 
du 9 décemore 1996 reiatif i la protection des especes de faune et de 
flore sauvages par ie controle de leur conunetce: 

(vi) le commerce ou l'échanee et i'offre aux fins de vente ou 
d'échange. saui les dispositions de ia loi du 28 juillet 1981 portant 
approoation ae ia Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le 
commerce international des especes de taune et de flore sauvages 
menacees d' extincnon et celles du Reglement (CE) n' 338/97 du 
Conseil de i'Union europeenne du 9 décembre 1996 teiaüf è ia 
protection des especes de faune et de flore sauvages par ie controle de 
leur commerce. 

§ 2. Le Roi peut dans des cas excepbonneis seulement. accorder une 
derocanon aux interaicQons du § 1" pour les besoms de ia santé 
pubiiaue. de ia recnercne saentiiiaue. de i education, du repeuplement 
ou de la reintroduction de ces especes. Le Roi determine seion quelle 
procedure ces derogations doivent être demandées et peuvent être 
accordées. La demande doit etre moovée et ia dérogauon ne peut être 
accordée qu apres avis saenofique favorable d'insntuDons saenafiques 
speaausées aans ia conservaaon de ia nature. 

Art. 11. § 1" L'introaucnon délibérte d'organismes non indigenes 
dans les espaces manns est mteraitc, saui si eile fait I obiet dune 
autonsaaon accordée par le Roi. Cette autonsation ne peut être 
accordée qu aprés i'aiuuvse des consequences de l'introduction dans ie 
milieu mann de ces organismes sur ia btote et les communautés 
indigenes amsi que les nsques de dispersion dans ies zones attenantes. 
L'inaoduction dé ces organismes ne peut pas avoir d'inüuences sur ia 
biotc locale. 

Le Roi determine seion quelle procédure lautonsaoon doit élre 
detnandée et peut étre accoraée. 

§ 2. Le Roi peut interdire l'introduction non délibérée d'onramsmes 
non indigenes dans ies espaces manns par ies eaux de ballast des 
navires. 

§ 3. Lorsaue ia protection de la biote mdieéne ie requiert le Roi peut. 
lores avis ae I insatuaan saentiiiaue competente, prenare toute 
•nesure pour comoattre ou éluraner des ontanismes non indigenes qui 
om ete imroauits aans les espaces manns invoiomairement ou en 
imracaon a la presente ioi. 

9 4. L'introaucoon délibérée dorearasmes genéhquement modifies, 
indigenes ou non, dans ies espaces manns. est interoite. 

Art. 12. § 1" La chasse aux oiseaux et aux mamnufères manns est 
mteraite aans les espaces manns. 

§ 2. Le Roi peut. sur la proposinon comointe du ministre et du 
mimstre qui a lAgnculture dans ses attnbuaons. prenare des mesures 
pour restremare ia pêche spomve dans ies espaces manns. 

Art 13. Tout animal vivant non blessé appartenant aux croupes des 
Cetacea et des Pinnipedxa qui a eté acadenteilemem capture dans ies 
espaces manns. notamment comme pnse accessoire, doit immediate-
ment étre libéré. Le Roi mtroduit une obbgaoon de nonncanon 
concemant les pnses mvoiontaues de mamnuieres manns et établit la 
procedure de nooficaoon. 

Art 14. Les mamnuieres manns biessés ou morts qui ont été 
captures comme pnses accessoires et les mammueres manns en 
détresse. plesses. maiades ou morts, trouves dans ies espaces manns ou 
échoues dans ia mer temtonale. som pns en charge et bénéfiaent de 
mesures etablies par le Roi visant i assister et soigner ces animaux et è 
les soumettre a des examens saennfiaues. 

CHAPFTRE IV. — ia pmernwn et la reduction de ia pollution 
et des perturbations emnnmnementales 

Art 15. S 1". L'inaneraQon aans les esoaces manns est interdite. 

i 2. LLnoneranon en mer. nors aes espaces manns. est eeaiement 
nteroite rour ies ressomssants oelees et ies navires pattant pavilion 

beige ou enregisoes en Beigique. 

Art 16. § 1" L'immersion dans les espaces manns est interdite. 

§ 2. L'immersion en mer. hors des esoaces manns, est egaiement 
intetoite pour les ressomssants belees, .es navires battant pavilion 
beige ou enrseistres en delgique. 

(iv) het opzetteiiik plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of 
vermeien van de planten; 

(v) het in bezit hebben en vervoeren, behoudens de m arnkei 14 
vermeide gevallen en de gevallen vermeid in de wet van 28 juli 1981 
houdende Eoedkeunng van de Overeenkomst van Washington van 
3 maart 1973 inzake de internationale handel in bedreigde in het wüd 
levende aier- en plantensoorten en m de Verordening (EG) nt 338/97 
van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de 
beschemune van in het wud levende dier- en plantensoorten door ae 
controle op net desoctrenende handelsverkeer; 

(vi) het verhandelen oi ruilen en het te koop of in nul aanbieden, 
behoudens de bepalingen van de wet van 28 juli 1981 houaenae 
goedkeunne van de Overeenkomst van Washington van 3 maan 1973 
inzake de intemaDonale handel in bedreigde in het wüd levende dier
en plantensoorten en van de VerordeninK (EG) nr. 338/97 van de Raad 
van de Eurooese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van 
in het wild levende dier- en plantensoorten door de controle op het 
desbetreffende handelsverkeer. 

§ 2. De Koning kan. enkel in uitzonderlijke gevallen, een aiwiiking op 
de verbodsbepalingen tn § 1 toestaan ten behoeve van de volksgezona-
heid, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwiis, de herbevolkine 
oi de herintroductie van deze soorten. De Koning werkt daarbij de 
procedure uit voor het aanvragen en toekennen van de aivvnkingen. De 
aanvraag dient eemonveerd te zim en het toekennen van een aiwiiking 
kan slechts gebeuren na gunstig wetenschappelijk advies van weten
schappelijke instellingen met expertise inzake natuurbehoud. 

Art 11. § 1. De opzettelijke introductie van met-inheemse organis
men in de zeegemeden is verboden, tenzij een vergunning womt 
verleend door de Koning. Een vergunning kan maar worden verieena 
na ondeizoek van de gevoigen van de introductie in het manene milieu 
van de bedoelde organismen op de inheemse biota en levensgemeen
schappen en de verspreidinesnsico's in aangrenzende gebieden. De 
introductie mag geen invioedi hebben op de plaatselijke biota. 

De Koning bepaalt de procedure voor het aanvragen en het 
toekennen van de vergunning. 

§ 2. De onopzetteiiike introductie van niet-mheemse organismen in 
de zeeseoiedeh via het ballastwater van schepen Kan door ae Koning 
worden verooden. 

§ 3. Indien de bescherming van de inheemse biota het vereist, kan de 
I Koning, na advies van de bevoegae wetenscnappeuike instelling, aile 
i maatregelen nemen om met-inheemse organismen oie onvmwillig ot in 

overtreoing van aeze wet in de zeegeoieden weraen gemtroduceera. te 
bestniaen or te verwilderen. 

§ 4, De opzetteliike introductie in de zeegebieden van genetiscn 
gemodificeerae organismen, al dan met inheems, is verboden. 

Art l i § 1, De lacht op vogels en zeezoogdieren is verboden in de 
zeegeoieden, 

§ 2. De Koning kan op gezamenlüke voordracht van de minister en 
van de minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoon. 
maatregeien nemen om de spormssen) te beperken m de zeegebieden. 

Art 13. Elk levend en niet gewond dier, behorende tot de groep van 
de Cetacea en Pinrupedia dat onopzettelijk wordt gevangen in de 
zeegeoieden, onder meer als bijvangst, moet onmiddellijk worden 
vnigeiaten. De Koning voert een meldingspiicht in inzake de onopzet
teiiike vangst van zeezoogdieren en regelt de procedure voor de 
melding. 

Art 14. Gewonde oi dode zeezoogdieren die gevangen zim als 
bijvangst en de zeezoogdieren die in nood, gewond, ziek oi dood zim 
en in de zeegemeden gevonden worden oi gestrand zijn in de 
temtonale zee. maken het voorwerp tut van een opvangprocedure en 
van maatregelen, die door de Koning bepaald worden met als doel de 
hulp, de verzorging en het wetenschappelijk onderzoek van die dieren 
mogelijk te maxen. 

HOOFDSTUK IV — Voorkoming en beperking 
ran venmtieinigmg en milieuverstonng 

Art 15. § 1. De veroranding m de zeegebieden is verboden. 

§ 2. De veroranding op zee, buiten de zeegebieden, is eveneens 
I verooaen voor Belgiscne onaerdanen en senepen onaer Belgische vlag 

oi in België geregistreera. 

Art. 16. § 1. Het storten in de zeegebieden is verboden. 

§ Z/Hei storten in zee. buiten de zeegebieden, is eveneens verboden 
voor Belgische onderdanen en schepen onaer Belgische vlag ot in 
België geregistreera. 



S038 MONITEUR BELCE — 12.03.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 

§ 3. L'interdicnon n est pas applicable i l'immersion de: 

u) cenares de corps humains incmérés; 
di) poissons non trauistormes. déchets de poisson et pnses accessoi

res evacuees par les navires de pêche; 

(iü) déblais de dragage; 

(iv) maténaux inertes d'ongme naturelle, consntués de matériaux 
geologiques solides et non traites chumquement, dom les consatuants 
cmmiques ne se Ubèrent pas dans l'environnement roann. 

Art. 17. Les rciec directs dans les espaces manns sont mterdits. 

Art 18. Sans préiudice de l'Accord de cooperation du 12 juin 1990 
entre i Etat beit;e et la Region flamande dans ie but de protéger ia mer 
du Nord contre ies etfets néganfs sur l'environnement des déverse-
ments ae débiais de dragage dans ieseaux tombant sous iappiicabon 
de la Convennon d Oslo, l'immersion de débiais de dragage et de 
maténaux inertes d'ongme naturelle est subordonnee A I octroi dune 
autonsanon. Le Roi determine les modaütés de ia demande prealabie 
d autonsanon ainsi que les conditions aans lesqueiies i autonsanon 
peut ètre obtenue, suspendue ou renree. 

Art. 19. Le Roi determine les régies soeafiques reiaBves aux relets 
d exploitation normaux Qes acovites onshore. 

CHAPITRE V. — La pmmtton et la reduction de ia pollution 
causa par les navires 

Section Ire. — Systèmes d'orgamsanon du trahc 
visant è preverur ia pollution et a preserver ies aires mannes protegees 

Art. 20. 6 1" Le Roi peut par arrtt* délibért en Conseü des 
ministres. imcoser des systèmes speaiiques d orgamsanon du trahc 
ahn de preserver les aires mannes protegees des nsques de pollution. 

5 2. L'établissemem d'aires mannes protegees dans la mer temtonaie 
ne peut avoir pour etfet d'empécher ou de restremdre i'exercice du 
droit de passage monensif des navires etrangen aans ia mer temto
naie. 

§ 3 Les aires mannes protésées qm sont totalement ou partieilement 
etablies dans ta zone economique exclusive, sont commuruouees a 
I Organisation mantune mtemanonaie. Les mesures ae protection de 
^es aires ne reuvent ètre unposees aux navires etrangers qu apres 
! accora ae i Orzamsaoon maname mtenuaonaie. 

i 4. Des svsiemes speohaues d'organisation du tranc reuvent ètre 
imposes a certames catecones de navires. en raison du caractere 
inmnseauement dangereux ou nocii des substances ou maténaux qu ds 
transponent, pour autant que ces mesures ne mettent pas en penl la 
secunte de ces navires. Ces systèmes ne peuvent étre imposes qu apres 
I accord de i Orgamsanon maname intemanoiuie. 

§ 3. Les svsiemes speafiaues d orgamsanon du trahc ne peuvent en 
aucun cas avoir comme consequence i'imposmon de normes concer-
nant ia concepoon, la construction, i'équipage ou l'armement des 
navires. qui soient plus contraignantes que ies normes qui sont 
acceptees intemationaiement au sein de l'Organisanon mantune inter
na aonaie. 

§ 6. Les svstemes spédfioues d'orgamsaaon du trahc mis en place en 
appncaaon ae ia presente ioi. ne s appiiquent pas aux navires de ttuerre 
et navires auxiüaires. dans ia mesure ou üs mettent en danger ia mtse 
en oeuvre et la mise en concihon des forces annees. 

Sfrtion 2. — Les accidents de navigaaon. 
la prevennon de la pollution et rintervennon de i'autonté 

avant competence en mer 

Art. 21. S 1" Le capitaine d un navire qui est impiiqué dans un 
accident de navieanon dans ies espaces manns doit dans ie plus bref 
aelai. en inromer i instance designee par le Roi. comormement aux | 
moaalites rrevues en venu de larnde 11 de ia loi du 6 avni 1995 
concemant ia prevennon ae ia pollution de la mer par des navires. 

§ 2. Le capitaine est tenu ae founur sur le champ tomes les 
intormanons concemant I acadent et, sur demande. toutes ies informa- 1 
tions concemant ies mesures en rapport avec i acadent qui ont daè ete I 
pnses Dar ie navire. 

o 3. L'oblication a iniormaoon ne s applique pas aux navires de I 
cuene, aux navires l ining comme navires auxuiatxes et aux autres I 
navires appanenant a un £-_it ou exploité par eet Etat. qui les utilise 
cxciusivement a des tins non commemales. Pour ces navires. ia 
regiementanon interne reste dappucanon. 

§ 3. Het verbod is met van toepassing voor het storten van: 

(i) as van verbrande menselijke hiken: 

(ii) de met-verwerkte vis. visafval en bijvangst overboord gezet door 
vissersvaartuigen; 

(ui) baggerspecie; 

(iv) inerte materialen van natuurliike oorsprong, bestaande uit vast, 
chemisch onoehandeid geologisch matenaaL waarvan de chemische 
bestanadelen met in het manene milieu vnjkomen. 

Art 17. Directe lozingen in de zeegebieden zijn verboden. 

Art 18. Onverminderd het samenwerkingsakkoord van 12 juni 1990 
tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ter vnjwanng van de 
Noordzee van nadelige milieueffecten ingevolge baggeispeaelossingen 
in de wateren die vallen onder de toepassing van de Conventie van 
Oslo, is het storten van baggetspeae en inerte matenalen van 
natuurliike oorsprong onderworpen aan een machtiging. De Koning 

I bepaalt de nadere regels inzake de voorafgaande aanvraag tot het 
bekomen van een machtiging alsook de voorwaarden waann deze 
maenngmg kan worden bekomen geschorst of ingetrokken. 

Art 19. De Koning stelt de bijzondere regels vast met betrekking tot 
de normale expioitahelozingen bij otfshore-acaviteiten. 

HOOFDSTUK V. — Het voorkomen en beperken 
van venmtretniging veroorzaakt door schepen 

Afdeling l — Routenngssystemen ter voorkoming van verontreiniging 
en ter vnjwanng van de beschermde manene geoieden 

Art. 20. § 1. De Korung kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, 
bijzonaere routenngssystemen verplicht stellen ter vnjwanng van de 
beschermae manene gebieden van de risico's op verontreiniging. 

§ 2. De instelling van beschermde manene gebieden in de temtonaie 
zee mag met tot eevoig hebben dat aan vreemde schepen het recht van 
onscnuldige doorvaart door de temtonaie zee wordt ontzegd of 
aangetast. 

§ 3. Beschermde manene gebieden, die geheel of gedeeltelijk zijn 
eieeen in de exclusieve economische zone. worden medegeaeeid aan 
e intemanonaie Manaeme Orgatusaae. De maatregelen ter besener-

mmg van aeze gebieden kunnen slechts worden opgelegd aan vreemde 
schepen naaat ae Intemanonaie Manueme Orgamsane ermee heen 
ingestemd. 

§ 4. Bijzonaere routenngssvstemen kunnen worden opgeieed aan 
bepaalde categoneen van schepen, wegens de intrinsiek gevaarlijke of 
schadelijke stotfen of matenalen die ze vervoeren, voor zover aeze 
routenngsmaatregelen de veiligheid van deze schepen met in het 
gedrang brengen. Deze systemen kunnen slechts worden opgelegd 
nadat de intemanonaie Manaeme Organisatie ermee heen ingestemd. 

§ 5. Bijzondere routenngssystemen mogen in geen geval aanleiding 
geven tot het uitvaardigen van normen inzake het ontwerp, Qe 
construcne, de bemanning of uitrusting van schepen, die strengere 
verplichtingen opleggen dan de binnen de Intemanonaie Manaeme 
Organisatie mtemanonaal aanvaarde normen. 

§ 6. Bijzondere routenngssystemen vastgesteld ter uitvoering van 
deze wet. znn met van toepassing op ooriozsschepen en manne 
hulpschepen. in de mate dat zii het inzetten en het paraat stellen van de 
knjgsmacnt in het gedrang orengen. 

Afdeling 2. — Scheepvaartongevallen, 
het voorkomen van verontreiniging en het optreden 

van de overheid met bevoegdheid op zee 

Art. 21. § 1. De kapitein van een schip dat betrokken is bii een 
scheepvaartongeval in de zeegeoieden. dient dit onverwnld te melden 
aan de door de Koning aangewezen instanae volgens de modaliteiten 
voorzien in arnkel U van de wet van 6 apnl 1995 betreffende de 
voorkonung van de verontreiniging van de zee door schepen. 

§ 2. De kapitein is verplicht alle in verband met het ongeval 
gevraagde gegevens terstond te verstrekken en desgevraagd onmiddel-
rijk aile intormane te verschaffen over de maatregelen die door het 
schip in veroana met het ongeval reeds ziin genomen. 

ó 3 Deze meidinespücht geldt met voor oorlogsschepen, schepen m 
georuik ais manne-nuipsenepen en andere schepen in eigendom van ot 
in beheer bij een Staat die deze uitsluitend voor andere dan handels-
doelejnden gebruikt Voor deze schepen blijft de interne regiementenng 
van tóepassing 
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Art. 22. 5 1" Si lautonté avant competence en mer est d'avis. lors 
d un acc:aent ae naviganon. que les mesures pnses par Ie capttame ou 
Ie procriet3ire du navire n évitent pas. ne reduisent que de ta^on 
insumsantc ou n arretent pas ia poüucian ou ie nsque de pollution, ede 
peut aonner aes msrrucnons au capitaine. au propnetaue du navire ou 
a ceux qui pretent assistance, ahn de prevemr, de reduire ou d'arréter la 
pollution ou ie nsque de pollution cause par i'accident. 

§ 2. Les instructions donnees au capitaine ou propnétaire du navire 
peuvent avoir trait: 

(i) i la presence du navire et des biens qui som è son bord è un 
endroit determine ou dans luie zone déterminee: 

(ii) au deplacemcnt du navire et des biens qm sont i son bord; 

(iü) è la prestation d'assistance au navire. 

§ 3. Les instructions a ceux qm prétent assistance au navnre ne 
peuvent imonquer linterdicnon de ia mise en ceuvre de ['assistance 
convenue ou dé la continuation de l'assistance entamee. 

Art. 23, S 1". Si les instructions donnees en execunon de i'arnde 22 
de la presente loi ne reussissent pas A prevemr. a reduire A un degre 
sumsant ou a arretcr ia pollution causee par I'accident. lautonté peut 
prendre d o tece toute mesure nécessaire ann de prevemr, de reduire ou 
d arretcr les consequences dommageaoies de I'accident. 

Ces mesures peuvent notamment avoir pour objet: 
(I) de faire une enquête sur la situation a bord du navire et sur la 

nature et l'ctat des biens qm se trouvent i son bord; 

(ii) de ramener Ie navire dans un port, si par cette mesure les 
conseauences dommageables peuvent étre mieux prevenues, reduites 
ou arretées. 

§ 2. Les mesures doivent étre propomonnelles aux consequences 
dommageaoies ou potenaeüement dommageaoies de lacadent de 
navigation et ne peuvent exceder ce qui est raisonnabiement necessaire 
pour eviter, reduire ou arreter ces consequences dommageables. 

Art. 24. § 1". L'autonté peut exiger que Ie propnétaire d u n navire. 
qui est imoitoué dans un accident de naviganon comportant des 
nsques ae ooilution des esnaces manns. verse un caunonnemem £ la 
Caisse ae Deoots et Constenaaons. a concurrence au maximum aes I 
imites ae rcsoonsabilité evemueiles. comormemem aux convennons 

mtemanonaics et 1 ia loi beige. 

§ 2. La consienaoon de cette sonune peut, sans occasionner de frais é 
l'Ëtat. étre rempiacee par la consctuQon dune garanne bancaire 
accordée par une banque etablie en Belgique ou d'une garanne signee 
par un • Protection and Indemmte Club » et declares recevaole par 
lautonté. 

§ 3. L'autonté peut retemr ie navire en cas de rems de caunonnement 
ou de consatuaon d'une garanne bancaire. 

§ 4. Si Ie navire a couié, Ie tnbunal competent peut étre rooms de 
saisir d'aucres navires du propnétaire dans les ports beiges pour 
contrainare au caunonnement ou 1 la constitution de la garanne 
bancaire lusqu £ ce qu il soit saostait au caunonnement ou i la garanne. 

CHAPITRE VI. — Penttis tt Automations 

Art 25. § 1". Dans les espaces manns. les acdvités énumerées 
ci-dessous sont sounusés 1 un permis ou une autonsanon prealable 
accordés par Ie mimstre: 

(i) les travaux de génie avü; 
(ii) l'excavanon de tranchées et ie rehaussement du fond de la men 

(ill) l'usage d'expiosifs et d'engms acousnques de grande puissance; 

(iv) I'abandon et la destrucnon d'épaves et de cargaisons coulées; 

(v) des acnvités mdustneiles; 

(vi) les acnvités des entrepnses publidtaires et conunetoales. 

§ 2. Le Roi peut. pour repondre aux besoms de la protecnon du 
milieu mann, soumenre au permis ou 1 l'autonsation prealable 
d'autres acnvités dans les espaces manns que celles «numéiées au § 1" 
et au § 3 a-dessous. 

Art. 22. S 1. Indien bij een scheepvaartongeval de overheid ~e 
bevoegdheid op zee oordeelt dat de door de kapitein of scheeose'.ce 
naar genomen maatregelen de verontreiniemg oi het risico op vercrr 
reiniging met voorkomen, in onvoidoenae mate bepernen of r:e 
ongedaan maken, kan zi) aan de kapitein, de scheepseigenaar z 
diegenen die hulp verlenen aan het desbetretfende schip, mstnicze 
geven tot het voorkomen, beperken of ongedaan maxen van d* 
verontreiniging of het nsico op verontreiniging veroorzaakt door re 
ongeval. 

§ 2. De aan de kapitein of de scheepseigenaar te geven mstrucser 
kunnen betrekking hebben op: 

(i) de aanwezigheid op een bepaalde plaats of m een bcoaaid eecier 
van het schip en de zaken die zich aan boord daarvan bevmaen: 

(ii) het verplaatsen van het schip en de zaken die zich aan coo-r 
daarvan bevinden; 

(iii) het verlenen van hulp aan het schip. 

§ 3. De instructies aan diegenen die hulp verlenen aan het scr:r 
kunnen geen verbod tot het uitvoeren van ae overeeneenotrc; 
huipveriemng of het voortzetten van ae reeas aangevangen nuiover 
lening inhouaen. 

Art. 23. § 1. Indien de instmcnes in uitvoering van arnkei 22 v.i-
deze wet met tot gevolg hebben nat verontreiniging door net oneev-
kan worden voorkomen, in voldoende mate women beoerxt ; 
ongedaan worden gemaakt, kan de overheid ambtshalve alle noaiw. 
maatregeien nemen tot het voorkomen, beoerken of ungeaaan maKcr 
van de schadelijke gevolgen van het ongeval. 

Deze maatregelen kunnen onder meer tot doel hebben ; 

(i) het vemchten van onderzoek naar de toestand aan boord van .-c 
schip en de aard en toestand van de zaken die zich aan boord bevmoer 

(ii) het brengen van het schip naar een haven, indien daardoor f 
schadelijke gevolgen beter kunnen worden voorkomen, beperia i 
ongedaan gemaakt. 

§ 2. De maatregelen moeten evenredig zijn met de schadeliike c 
mogelijke schadelijke gevolgen van het scheecvaartongevai en mociR 
met verder gaan dan redelijkerwiis nooozakeiiik om die scr.ado.i ^ 
gevolgen te voorkomen, te beperken ot ongeaaan te maKen. 

Art. 21. § 1. De overheid kan eisen dat de scheepseigenaar, betre». 
ken bil een scheepvaanongeval met nsico s voor verontreinieing in et 
zéeceoieaen, een oorqsom in de Deoosito- en Consienanexas stort. :c-

I beiope van net maximum van de moceuike aansDraxeiiikhéiaslinvcte-
zoals vastgelegd in internationale veraragen en in ae SL'IJISCI.L 
wetgeving, 

§ 2. Het storten van deze som kan zonocr kosten vcor oe Sta: 
women vervaneen aoor een bankgaranne veneena door een in Bete t. 
gevesngde bank of een door de overheid ontvamceiiik verklaa.-ce 
garanne getekend door een • Protecnon and Indemnity Club » 

§ 3. Bij weigering tot het storten van een borgsom ot het verstrcKktr 
van een bankgaranne kan de overheid overgaan tot het vasthouaen van 
het schip. 

§ 4. Indien het schip is gezonken, kan de bevoegde rechtbank worden 
verzocht de borgsom of bankgaranne af te dwingen door in de 
Belgische havens beslag te leggen op andere senepen van de 
scheepseigenaar, totdat de borgsom is gestort of totdat aan de garantie 
is voldaan. 

HOOFDSTUK VI. — Vergunningen en machtifingen 

Art. 2S. § 1. In de zeegebieden zijn de hiemavermeide acnviteiten 
onderworpen aan een voorafgaande vergimnmg of maennging ver
leend door de minister; 

(i) dé burgerlijke bouwkunde: 
(ii) het graven van sleuven en het ophogen van de zeebodem: 

(iii) het gebruik van explosieven en akoesnsche toestellen met een 
groot vermogen; 

(iv) het achterlaten en het vermengen van wrakken en gezonnen 
scheepsladingen; 

(v) mdustnéle acnviteiten: 

(vi) de acnviteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen 
§ 2. De Koning kan, met het oog op de bescherming van het mariene 

müieu. andere acnviteiten in de zeegebieden dan deze vermeld in § 1 en 
lp § 3 hieronder onderwerpen aan een voorafgaande vergunning ot 
uuchbguig. 
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5 3. Les actnités ci-dessous ne som pas soumises au pemus ou A 
: autonsanon vises par Ie present amcie: 

(i) la pêche protessionnelie; 

i ii) la recherche scienbSque marme: 
(iii) la navigation. A l'excepnon des acovités visées au § 1", point (iv); 

(iv) les acovités vnséea par la loi du 13 juin 1969 sur Ie plateau 
continental de la Belgique; 

(v) les acnvités individuelles non lucraüves; 
(vi) les acüvités om som nécessaires a lexerace de la competence de 

la Region flamanaè telles que défimes è l'article 6, § 1", X, denuer 
alméa ae la loi speciaie du è aoüt 1980 de rerormcs insatuuonneiles. 

Art. 26. Le Roi arrète les conditions et la prortdure d'octroi, de 
suspension et ae retrait des permis et des autonsaaons vises A 
1 arncie 25. 

Il peut ézaiement fixer des rtgles supplementaire» concemant le 
controle auquei som soumises les acnvités concemees. 

Art. 27. Par derogation A l'article 25, les acnvités militaires ne 
peuvent ètre soumises A un permis ou une autonsanon que sur 
proposmon coniomte du mimstre et du mmistre am a la Defense 
naoonaie dans ses attnbuaons. Dans ce cas, le pemus ou 1 autonsanon 
vises A l'article 25 som délivres coniointement par le mimsoe et le 
mmistre om a la Defense nationale dans ses attributions. 

CHAPITRE VII. — Eiwit d'mcidmcrs et évaluattm da tnndenca 
sur i envuvnruineiit 

Art. 28. § 1". Toute acnvité dans les espaces manns. soumise 4 un 
permis ou une autonsanon. soit en vertu de la presente loi et des anétés 
pns en execution de ceüe-a. soit en vertu d'autres dispositions legale» 
ou reglememaires en vigueur. sauf les permis attnbués sur la base de la 
iégislanon en maaere de pêche et les concession» atmbuées sur la base 
de la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique, fait 
I obiet dune évaluanon de» incidences sur l'envuonnement par 
lautonté competente designee A cette fin par le mmistre. tant avant 
'octroi du permis ou de 1 autonsaoon qu'apres i octroi. L'evaluation 
des incidences sur i'environnemem est destmée A appreoer les effets de 
ces acnvités sur le milieu mann. 

a 1 Celui aui souhaite entrecrendre une acnvité viséc au % 1" doit 
omare 8 sa uemanae de permis ou d autonsanon une etude d'inaden* 
ces. Cette emde est établie A IminaDve et aux irai» du demandeur 
suivant les regies etablies par le ROL 

§ 3. L'autonté competente pour accorder les permis ou automations 
vises au « 1" hem compte des resultat» ae i evaluation de» incidences 
sur I'environnemem. Lai monvauon ae ses decisions fait reference A ces 
resultat». 

§ 4. Lorsaue plusieurs acnvité» de mème nature font l'objet de permis 
ou d autonsaaons separes. l'autonté competente peut proceder A une 
seuie evaluation mtégrée de» madences sur 1 environnement. Dans ce 
cas elle hem compte, dans son évaluanon. des incidences globale» sur 
I'environnemem de» acnvité» visees et des interaction» mise» en 
evidence. 

§ 5. Lorsaue plusieurs acnvités de méme nature font l'objet de 
permis ou autonsaaons separes. l'autonté competente peut donner 
! autonsanon au demanaeiir de faire proceder A une seule étude 
d'incidences mtégree. 

Art. 29. Apres l'octroi des permis ou autonsaaons. les acnvités som 
soumises A des programmes de surveillance et A des examens continus 
de leurs madences sur I'environnemem. Ces programme» de sur
veillance et ces examens continus des madences sur i'environnemem 
som realises par ou sur l'ordre de l'autonté mennonnee l'artide 28, 
§ 1", preate et A charge au détenteur des permis ou autonsaaons. Si 
cette etuae uit apparaitre des eoets nuisibles nouveaux pour le milieu 
mann, les permis ou autonsaaons peuvent ëtre suspendus ou retires 
coniormemem au regime ae suspension ou de retrait applicable. 

Art. 30. § 1" Le Roi établit les reeles reiahves A la procedure, au 
contenu. aux conaihons et a la torme auxauels doivent se comormer ies 
etudes a ir.ciaences et les evaiuanons a madences visees au present 
-napitre 

; 2. Le Roi impose, a charee au aemanaeur des acnvités soumise» a 
un permis ou a une autonsaoon. une reaevance oesnnee a couvnr les 
trais aes recnercnes prevues au present cnapitre et les couts admims-
tranfs. 

§ 3. De volgende activiteiten mn met onderworpen aan de m dit 
arakei bedoelde vergunning of machtiging: 

{!) de beroepsvissenj; 

(ii) het wetenschappelijk zee-onderzoek: 

(Ui) de scheepvaart, uitgezonderd de in § 1, punt (iv), bedoelde 
acnviteiten: 

(iv) de activiteiten bedoeld in de wet van 13 juni 1969 inzake het 
continentaal plat van België; 

(v) de niet-winstgevende individuele acnviteiten; 

(vi) de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in arnkei 6, § 1, X 
laatste lid, van de bijzondere wet van 6 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen. 

A l l 26. De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor 
de toekenning, de opschorting en de intrekking van de in arakei 25 
bedoelde vergunningen of machtigingen. 

Hij kan ook nadere regels vaststellen inzake het toezicht waaraan 
deze acnviteiten zijn onderworpen. 

Art. 27. In afwijking van het bepaalde in artikel 25. kunnen de 
militaire activiteiten enkel aan een vergunning of machtiging women 
onderworpen op gezamenlüke voordracht van de minister en de 
minister cue de Lanosvenlediging onder zon bevoegdheid heeft In dat 
evai wordt de vergunning of machtiging gezamenlijk verleend door 
e minister en de minister die de Landsverdediging onder zipi 

bevoegdheid heett 

HOOFDSTUK Vil. — Miliaiegtctenrapport 
en müieueffectenbeooTdeling 

Art. 23. § 1. Elke activiteit in de zeegebieden die, hetzij krachtens 
deze wet en de besluiten genomen ter uitvoering ervan, hetzij krachtens 
andere geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, onderworpen 
is aan een vergunning of een machtiging, behoudens de vergunnmgei 

j verleend op grond van de vissernwetgevuiB en de concessie» verleend 
op grond van de wet van 13 juni 1969 inzake het continentaal plat van 
België, maakt het voorwerp uit van een miiieueSectenbeoordeimg door 
de hiertoe door de minister aangeduide bevoegde overheid zowel voor 
het verlenen van de vergunning of de machtiging, als achteraf. De 
miiieueffectenbeoordeiing moet de evaluatie van de effecten van deze 
activiteiten op het manene milieu mogelijk maken. 

§ 2. Degene die een in § 1 bedoelde acnviteit wenst te ondernemen, 
moet een milieuetfectenrapport voegen bij zim vergunmngs- of macn-
hgmgsaanvraag. Dit rapport wordt opgesteld op imnabei en op kosten 
van de aanvrager volgens de door de Koning bepaalde regels. 

§ 3. De ovemeid die bevoegd is om de vergunningen of machtigingai 
bedoeld in § 1 te verlenen, houdt rekening met üe resultaten van de 
tmlieueifectenbeoordeling. In de moavenng van haar beslissingen 
wordt naar die resultaten verwezen. 

§ 4. Voor velschillende activiteiten van dezelfde aard die het 
voorwerp uitmaken van afzonderiijke vergunningen of machtigingen. 
kan de bevoegde ovemeid overgaan tot één enkele geintegreeme 
miiieueffectenbeoordeiing. In dit geval houdt ze bij haar beocffdeiing 
rekening met de globale gevolgen voor het milieu van de beoogde 
activiteiten en de vastgestelde interactie». 

§ 5. Wanneer verschillende activiteiten van dezelfde aard het 
voorwerp uitmaken van afzonderlijke vergunningen of machtigingen, 
kan de bevoegde overheid de aanvrager de toelating verlenen één 
geïntegreerd milieueifectentapport te laten opstellen. 

Art. 29. Na het verlenen van de vergunningen of machtigingen 
worden de activiteiten onderworpen aan toezichtsprogramma s en 
permanente milieueffectenonderzoeken. De toezichtsprograinma s en 
permanente milieueffectenonderzoeken worden uitgevoerd door of in 
opdracht van de m voormeld artikel 28, § 1. bedoelde overheid op 
kosten van de houder van de vergunningen of machtigingen. Indien uit 
dit onderzoek blijkt dat zich nieuwe nadelige gevolgen voor het 
manene miüeu hebben voorgedaan, kunnen de vergunrungen of 
machtigingen opgeschort of ingetrokken worden overeenkomsag het 
hierop van toepassmg zunae opschortmgs- of intiekkingstegune. 

Art. 30. § 1. De Koning stelt de regels vast in verband met de 
procedure, de inhoud, de voorwaarden en de vorm waaraan de m dit 
hoofdstuk bedoelde milieuetfectenrapport en miiieueffectenbeoorde
iing dienen te voldoen. 

6 2. De Korung legt aan de aanvrager van een vergunnmgsplichtiee 
activiteit of een acnviteit onderworpen aan een machhging een 
vergoeding op om de kosto» van de in dit hoofdstuk vereiste 
onderzoeken en de administratieve kosten te dekken. 
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Pour les acovités militaires, soumises a un permis ou une autonsa-
bon en vertu de larncle 27. Ie Roi étabüt les regies relatives aux 
redevances sur proposmon coniomte du muustre et du ministre qui a la 
Defense nanonaie dans ses attnbuaons. 

CHAPITRE Vin. — Maura d'urqence de pmttction 
et de sauvegarde du mtiieu mann 

Art. 31. § 1" Lorsqu'un danger grave et imminent de nuisance, de 
perturbation ou d'attemte au milieu mann menace ceiui-a, l'autonté 
avant competence en mer peut faire, d'apres les modaütés qu elle iuge 
appropnees, les propositions de requisition necessaires. Elle en mforme 
immediatement les ministres coiinpetents et Ie gouverneur de la 
province dans laqueiie les requisitions som etfectuées. 

§ Z Le gouverneur prend toutes les mesures de requisition qu'il 
estime necessaires, en mforme le ministre qui a I'lnteneur dans ses 
attributions, et veiüe è ce qu ü soit donne suite a ces mesures sur le 
champ, au besom en recourant a la force pubiique. 

§ 3. Les mesures prises en vertu du § 2 cessent leurs effets i 
TexpiraDon d'un délai de dix IOUTS si. dans le cours de celui-d. eües 
n oht pas eté coniirmées par le ministR qui a I'lnteneur dans ses 
attnbuaons. Les interesses ont le droit d'etre entendus prealablement 

§ 4. Les mesures de réquisibon pnses en appücanon du présent 
aracle sont mdemmsees selon les modaütés fixees par le Roi. 

Art. 32. § 1". L'autonté competente en mer prend d'oÉSce en mer les 
mesures d'urgence nécessaires pour protéger et sauvegarder le müieu 
des espaces manns contre les encts possibles d'une polluaon ou pour 
faire face a une menace de pollution. Elle peut faire appel i des 
sauveteurs et des experts. 

§ 2 Le ministre, le ministre qui a llntérieur dans ses attributions, le 
ministre qui a la Politique soennfique dans ses attnbutions. le ministre 
qui a la Defense nationale dans ses attnbutions et le ministre qui a ia 
Navigation mantime dans ses attnbutions. etabüssent coniomtement 
des plans operanonnels d'intervention. de prevention, de sauvegarde. 
de protection et de lutte pour faire face a une poUution ou a une menace 
de pollution des espaces manns Dans ces oians est mdique l'autonté 
competente pour la cooramanon des interventions. 

§ 3. LorsQue l'autonté avant competence en mer teste l'efficaaté des 
plans operanonnels dans des exemces reels, les disposmons de l'arti-
cle 36 sont le cas echéant appucables. 

Art. 33. Lorsque l'autonté intervient dans les esoaces manns pour 
prevemr. réduire ou lutter contre la poüuaon. elle veille a ne pas 
déplacer. directement ou mdirectement. le prqudice ou les nsques 
d'une zone a une autre zone et a ne pas remplacer un type de poUution 
par un autre type de poUution. 

Art. 34. L'autonté avant competence en mer peut accepter la 
proposmon de l'autntr d'une poUution de déplover ses propres 
moyens d'intervention pour y faire face ou pour en reduire ou prevemr 
les effets. Dans ce cas, eUé autonse au cas par cas les methodes 
d'intervention proposces. L'autonté avant competence en mer reste 
chargée de la coordination de l'intervenaon sur les üeux et garde les 
operations sous surveillance. Sa decision ne décharge pas l'auteur de la 
poUution de ses responsabüités en manere d'indemiusaoon des cotits 
des dommages causes. 

Art. 36. 6 1". Aucun proauil chinuaue ne peut étre déverse ou 
répanau en mer pour lutter contre une poUution et aucun obiet ne peut b 
apres utilisation, y étre abanaonné sans l'autonsation de l'autonté si 
mandatée 4 cette fin par ie ministre. Cette autonsation est donnée au tt 
cas par cas et peut étre assorne de conditions. ü 

Met betrekking tot de militaire activiteiten die krachtens artikel 27 
onderworpen ziin aan een vergunrung of een machtiging, bepaalt ce 
Koning de regels met betrekking tot de vergoeding op gezameninx 
voorstel van de minister en van de minister die de Landsverdedizing 
tot zijn bevoegdheid heeft 

HOOFDSTUK VUL — Noodmaatregelen Ier vnjwarmg 
en bescherming van het rmnene milieu 

Art. 31. g 1. Bij een ernstig en dreigend gevaar voor aantasting, 
hinder of verstoring van het mariene milieu, mag de overheid met 
bevoegdheid op zee overgaan tot het voorstellen van de noodzakeüike 
opvoraenneen, volgens de wnze die zij het meest geschikt acnt Zij stelt 
de bevoegde ministers en de gouverneur van de provincie waar ae 
opvordenngen plaatsvinden, hiervan onmiddeUijk in kennis. 

§ 2. De gouverneur neemt alle opvordenngsmaatregelen die hij nodie 
acht stelt de minister die de Binnenlandse Zaken tot zijn bevoegdheid 
heeft ervan in kennis en waakt erover dat onmiddeUijk gevolg worm 

f egeven aan deze maatregelen, desnoods door een beroep te doen op 
e openbare macht 

§ 3. De krachtens § 2 genomen maatregelen houden op uitwerking te 
hebben tien dagen nadat ze genomen ziin. tcnzii ze binnen die termim 
zitn bekrachtigd door de minister die de Binnenlandse Zaken in zim 
bevoegdheid heeft De betrokkenen hebben het recht om voorat 
gehoord te worden. 

§ 4. De opvordenngsmaatregelen genomen bij toepassing van dit 
amkel worden vergoed volgens de door de Koning bepaalde regels. 

Art. 32. § 1. De overheid met bevoegdheid op zee neemt ambtshalve 
de nodige noodmaatregelen op zee ter bescnerming en ter vnjwarmg 
van het manene rruüeu van de zeegebieden tegen de mogeüjke 
gevolgen van een verontreiniging of om het hoofd te bieden aan een 
dreigende verontreiniging. 2ii kan daartoe een beroep doen op 
hulpverleners en experten. 

§ 2. De minister, de minister tot wiens bevoegdheid de Binnenlandse 
Zaken behoort, de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbe
leid behoon, de minister tot wiens bevoegdheid Landsverdediging 
behoort en ae minister tot wiens bevoegdheid de Scheepvaart behoort. 
stellen gezamenüik operationele mtervenaeplannen op ter voorko
ming, vniwanng, bescnerming en bestnjding om het hoofd te kunnen 
bieaen aan een verontreiniging of een dreigenae verontreiniging van ae 
zeegeoieden. In deze plannen wordt bepaald weike ovemeid verant-
wooraeüik is voor de coördinatie van de intervennes. 

§ 3. Wanneer de overheid met bevoegdheid op zee de doeltreffend
heid van de operationele plannen in reële oeteningen test. zi;n ae 
bepalingen van arnkel 36 in voorkomend geval van toepassing. 

Art. 33. Wanneer de overheid tussenkomt in de zeegebieden ter 
voorkoming, vermindering of besmidmg van verontreiniging, hanaelt 
zij op een zodanige wi|ze dat geen schade of risico's, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, worden overgebracht van één gebied naar een ander 
gebied en dat één soort verontreiniging met wordt omgezet in een 
anaere soon verontreiniging. 

Art. 34. De overheid met bevoegdheid op zee kan het voorstel 
aanvaarden van de veroorzaker van een verontreiniging om zim eigen 
mterventiemiddelen te ontplooien teneinde het hoofd te bieden aan ae 
verontreiniging of de effecten ervan te venmnderen of te voorkomen, in 
dit geval, geeft zij geval per geval de toestemming voor het gebruik van 
de voorgestelde interventiemethodes. De overheid met bevoegdheid op 
zee büjn belast met de coördinatie van de interventie ter plaatse en 
houdt toezicht op de operaties. Haar beslissing ontslaat de veroorzaker 
van een verontreiniging niet van zijn aansprakeüjkheid inzake de 
vergoeding van de kosten van de veroorzaakte schade. 

Art. 36. § 1. Geen enxel chemisch product mag, met het oog op de 
bestniding van een verontreiniging, in zee women geloosd of ver
spreid, en geen enkel voorwerp mag er na gebruik woraen achtergela-
ten/zonder de toestemming van de daartoe door de minister gemach
tigde ovemeid. Deze toestemming wordt gevai per geval verleend en er 
kunnen voorwaarden aan verbonden worden. 

Art 35. Toute personne physique ou morale qui est l'auteur d'une 
poUution menacant ou adectant les espaces manns ou d u n evenement 
qui comporte un nsque important d'une teUe poUution coilabore avec 
I autonté pour y faire face ou pour en reparer les dommages. Ces 
personnes se contorment aux instructions de l'autonté chargee de Ia 
:oorainaaon ae ces mtervenoons. 

Art. 33. Elke natuurüjke of reentspersoon die een verontreiniging 
veroorzaakt waardoor de zeegebieden worden bedreigd of aangetast, 
of die een voorval heeft veroorzaakt met een ernstig nsico op een 
dergeüjke verontreiniging, werkt samen met de ovemeid om ér het 
hoofd aan te bieden en om er de schade van te herstellen. Deze 
personen semkken zich naar de instructies van ae overheid, belast met 
de coordinaue van deze intervennes. 
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§ 2. Pour s attaquer i une pollubon par hvarocarburcs ü est fait usage 
pnontairement et pnnapalement de movens mecaniaues. L'utüisaaon 
ae aispersants d hvarocaroures ou d autres proauits ciumiques ne peut 
étre autonsee que si i examen des circonstances permet de Tueer que. 
compare aux processus naturels et aux autres methodes de Tutte. Ie 
traitement chunique entrainera une diminution globale des eifels 
defavoraoles que cette pollution aura, selon les previsions, dans Ie 
milieu mann. Dans ce cas, la quannté de dispeisant ou autre produit 
utilise doit rester inféneure A 20 % du volume des hydrocaroures i 
trailer et elle ne peut en aucun cas dépasser 100 tonnes par incident de 
pollution. 

§ 3. Dans son choix des movens de lutte les plus appropnés. l'autonté 
visee au § 1" bent compte de l'exptnence accumuiee en la manere par 
les organisations intemaoonales et dans Ie cadre des traites. 

§ 4. L'autont* chargée de la coordination de l'intervention sur les 
lieux dune pollution veüie au lespeet des dispositions du § l". 

CHAPITRE DC. — Répamtwn des dommaga 
et de fa perturbation enuiionfieiiietitüie 

Art. 37. § 1". Tout dommage et toute perturbation environnemen-
tale qui attecte les espaces manns A la suite dun acadent ou dune 
infraction i la legislation en vigueur entraine pour son auteur 
I obligation de Ie reparer, mème s'iln'a conunis aucune iaute. 

§ 2. L'auteur du dommage ou de la perturbation environnementaie 
n est pas responsable comormement au § 1" s ü prouve que Ie 
dommage ou la perturbation environnementaie: 

I* résulte uniquement d'une guene, d'une guerre avile, de terro
risme ou dun phénomene naturel de caractère exccpnonnei, inevitable 
et inésisable; ou 

2' résulte en totalité du fait qu'un tien a délibérément agi ou onus 
d'agir dans l'intention de causer un domsuge ou une perturbation 
environnementaie et pour autant que Ie tiers concern* ne soit un 
representant, prepose ou mandataire de la personne responsaole; ou 

3' résulte en totalité de la negligence ou d'une autre action 
preiudiaable d'une autonté. responsaole de l'entretien des feux ou 
autres aides i la navigation cans lexerace de ses toncaons. 

§ 3. Le droit de reparation d'un dommage est acauis par la personne 
pnvée ou morale qui a subi le prejudice. Le droit de reparation d'une 
perturbation environnementaie est acquis par l'Etat. 

§ 4. Le present article ne porte pas atteinte au droit de l'auteur d'une 
pollution ae Umiter sa responsabilité dans les cas et dons les conditions 
prevus par la legislation en vigueur. 

§ 5. Les coüts des mesures de reparation du dommage ou de la 

f erturbation environnementaie, pnsés par des penonnes autres que 
auteur du dommage ou de la perturbation environnementaie afin de 

remettre en état des composantes du miüeu mann ou afin de les 
remplacer par des composantes équivalentes, doivent ëtre remboursés 
par i auteur du dommage ou de la perturbation environnementaie, 
pour autant que les couts de ces mesures ne soient pas déraisonnables 
au vu des resultats i attemdre pour la protection du milieu mann. 

Art. 38, Le coüt du dommage è réparer en cas de pollution 
comorend éealement les coüts supportés par 1'autonté et les penormes 
intervenues A sa demande pour prendre des mesmes de prevention, 
reduction, sauvegarde, protection ou lutte contre une pollution ou une 
menace de pollubon du milieu mann. 

Art. 39. Le Roi arréte. sur la proposition concertée des mmistres 
visés 1 ramde 32. § 2, les modalités de fixation et de recouvrement des 
coüts des actions et prestations engages par l'autonté et par les 
personnes intervenant i sa demande pour faire face A une pollubon. Le 
calcul de ces coüts prend en compte. non seuiement les coüts engages 
du fait de 1 action entrepnse. maïs aussi les coüts fixes directement lies 
,i Imtervennon et les coüts engages a l'avance pour disposer des 
movens d action necessaires. 

Art. 40. § 1". Le Roi peut arréter des cntéres et modalités suivant 
lesaueis une perturbation environnementaie et le coüt de sa reparation 
doivent étre etablis. 

§ 2. Om een verontreiniging door koolwaterstoffen te bestniden. 
worden pnontair en in hoofdzaak mechanische middelen ingezet. Het 
gebruik van koolwaterstofdispersanten of andere chemische proaucten 
Kan slechts worden toegestaan wanneer het onderzoek van de omstan
digheden laat vermoeden dat de chemische behandeling een globale 
vermindering van de vooropgestelde nadelige effecten van de betrox-
ken verontremiging op het manene milieu met zich zal meebrenien. 
ten opzichte van de natuurlijke processen en de andere oestmdincsme-
thoden. In dat geval moet de hoeveelheid dispersant of ander ptoauct 
onder de 20 % van het te behandelen koolwaterstofvolume blijven en 
mag in geen geval 100 ton per veiniiin-iniging»innA»T1f ovenchniden. 

§ 3. In ztjn keuze van de meest aangewezen bestrijdingsmiddelen 
houdt de in § I bedoelde overheid rekening met de terzake opge
bouwde ervaring van de bevoegde mtemationaie organisaties en ui net 
kader van verdragen. 

§ 4. De overheid die, op de plaats van de verontreiniging, belast werd 
met de coördinatie van de interventie, moet erover waken dat de 
bepalingen van § I worden nageleefd. 

HOOFDSTUK DC — Herstel van schade 
en van mtiieuverstormg 

AA 37. § 1. Elke schade en elke milieuveisluimg die de zeegebieden 
aantast ten gevolge van een ongeval of een inbreuk op de van kraent 
zijnde wetgeving, brengt voor diegene die de schade of milieuversto
ring heeft veroorzaakt de verplicHbng mee deze te herstellen, zeüs ai 
heeft hij geen fout begaan. 

§ 2. De veroorzaker van de schade of de milieuverstoring is met 
aansprakelijk overeenkomstig § 1, indien hij aantoont dat de schade oi 
müieuverstonng: 

1' uitsluitend het gevolg is van oorlog, burgeroorlog, terrorisme of 
van een natuurverschijnsel van uitzonaerliike, onafwenaoare en onweer-
stzanbare aard; of 

2' geheel en al werd veroorzaakt door een opzettelijk handelen of 
nalaten van derden met de bedoeling schade of milieuverstormg te 
veroorzaken en voor zover de betrokken dode geen venegoiwoorai-
ger, aangestelde of uitvoenngsagent is van de aansprakelijke persoon: 
of 

3* geheel en al werd veroorzaakt door onzorgvuldigheid of een 
andere onrechtmatige handeling van een overheid, verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de lichten of andere hulpmiddelen bij de 
navigatie in de vervulling van haar taaie. 

§ 3. Het recht op herstel van schade bestaat in hoofde van de 
rutuurlijke persoon ot rechtspersoon die de schade heett ondergaan. 
Het reent op herstel van milieuverstoring bestaat in hoofde vain de 
Staat 

§ 4. Dit artikel laat het recht van diegene die een verontreiniging heeft 
veroorzaakt onverlet om zijn aansprakeiiikheid te beperken in de 
gevallen en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke 
wetgeving. 

§ 5. Maatregelen voor het herstel van schade of nulieuverstohng die 
worden getroffen door anderen dan de veroorzaker van de schade of de 
milieuverstonng om componenten van het manene milieu in natura te 
herstellen of om hen te vervangen door gelijkwaardige componenten, 
moeten door de aansprakelijke veroorzaker van de schade of de 
milieuverstonng worden vergoed, voor zover de kosten van deze 
maatregelen met onredelijk zqn in het licht van de te bereiken 
resultaten op het vlak van de beschemung van het manene milieu. 

Alt. 38. De kosten van de te herstellen schade bij verontreiniging 
omvat ook de kosten gedragen door de overheid en de personen die op 
haar verzoek tussenkwamen, voor het nemen van maatregelen ter 
voorkoming, beperking, vnjwanng, bescherming en bestrijding van 
verontreiniging of een dreigende verontreiniging van het manene 
milieu. 

Art. 39. De Koning regelt op de gezamenlijke voordracht van de 
mimstets bedoeld in artikel 3Z § 2, de regels inzake de bepaling en de 
invordering van de kosten van de acties en de prestaties die worden 
besteed door de overheid om het hoofd te bieden aan een verontreini
ging, en door de personen die op hacr verzoek tussenkwamen. Bij de 
berekening van deze kosten worden met enkel de kosten, besteed aan 
de ondernomen acties in aanmerking genomen, maar ook de vaste 
kosten die recntstrecKS zim verOonden aan de interventie en de kosten 
die bit vooroaat worden besteed om over de nodige actiemiddelen te 
beschikken. 

Art. 40. § 1. De Koning kan entena en nadere regels vaststellen 
volgois dewelke een milieuverstonng en de kosten van het herstel 
eryan moeten worden vastgesteld. 
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§ 2. En cas de perturbation environnementaie. la réparaaon est exigée 

Par l'Etat, sans prejudice du droit des autres pérsonnes vuées i 
article 37, § 5, d cxjger, Ie cas echêant, Ie remboursement des coüts 

qu elles ont encoums. 
§ 3. L'auteur de la perturbation environnementaie est tenu de verser 

Ie montant de la reparation au Fonds Environnement vise au tableau 
annexe è la loi orgamque du 27 décembre 1990 créant des tonds 
budgétaires. 

Art. 41. Quand, sur la base des dispositions du présent chapitre, 
plusieurs personnes sont responsables a'un mème dommage environ-
nemental ou d'une méme perturbation environnementaie, elles sont 
soüdairement responsables. 

Art. 42. § 1". Afin de veüler A ce que les personnes responsables du 
pavement de l'indemruté visée au present chapitre pour un dommage 
au milieu mann ne puissent se soustraire A leurs obligations, l'autonté 
peut, dés que Ie ruque d'une pollution est etabli. exiger qu'un 
cauüonnement soit verse A la Caisse des Depots et Consignations, dont 
Ie montant sudise a couvnr Ie dommage prévisibie, sans exceder les 
Iinutes nxées par Ie droit intemaaonal. La consignanon de cette sonune 
peut sans occasionner de frais a l'Etat, étre remplacee par la consntu-
tion d'une garanoe bancaire accordée par une banque etablie en 
Belgique ou d une garantie signee par un • Protection and indemnity 
Club », declares recevable par l'autonté. 

§ 2. Pour etablir Ie montant du cauüonnement. l'autonté tient 
compte, non seuiement des dommages déjè survenus, maïs égaiement 
des nsques et consequences tuturs teis qu'évalués par les services 
competents de l'autonté. 

CHAPITRE X. — Surveillance et controle 

Art. 43. Sans prejudice des pouvoirs des officiers de police ludidaire, 
les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrétés 
d'execuoon sont recheichées et constatées par les personnes suivantes: 

1' les commissaires mantimes et les foncnonnaires et agents de la 
Police mannme; 

2* les commandants des bêbments et aéronefs de l'Etat et leurs 
preposes; 

3' les foncnonnaires et agents du ministère des Affaires économiques 
désienes par Ie mimstre qui a les Affaires économiques dans ses 
attnoutions; 

4' les foncuonnaiies et agents de IX'nité de Gesnon du Modèle 
mathémanque de la Mer duNord; 

5' les officiers et sous-offiders de la Manne mandates a eet effet par 
leur hiérarchie; 

6' les foncQonnams du service de ia Pêche mannme du ministère des 
Classes moyennes et de rAgncuiture, désignés par Ie mimstre qui a 
l'Agnculture dans ses atthbuuons, pour autant que les infractions aient 
trait A la pêche: 

7* les agents assennentés désignés par ie mimstre competent pour 
assurer la survetliance des aires mannes protegees éngées en vertu de 
ramde 7 de la présente loi. 

Art. 44. § 1". Les procés-verbaux sont rédigés en néeriandais ou en 
fran^us. 

§ 2. En cas de declaration dans une autre iangue A Ia demande du 
declarant, celui-a fait par eent une declaration dans sa Iangue qui est 
jointe au procé»-verinL 

§ 3. Les procés-veibaux /ont foi jusqu'l preuve du contraire. Une 
copie en est signmée dans les quinze jours de la constatanon de 
riniracbon aux auteurs de l'infraction ou. quant il s'agit de ressortis-
sants étrangets, i leun représentants en Belgique, ou, i défaut i la 
représentabon diplomatique de l'Etat dont ils sont les ressomssants. 

Art 45. § 1". Les foncoonnaires et agents vises A ramde 43.1' A 7*. 
ainsi que les offiders de la police mdiaaire ont iour et nuit libre acces. 
dans l'exerace ae leur foncoon. aux navms, installations et ouvrazes 
situés dans les espaoes manns, pour autant que ce übre acces soit 
nécessaire pour cons tater les iniracnons aux disposibons de la présente 
loi et que, pour ies navires uuuchazids, les procedures en vigueur soient 
respectées. 

§ 2. Bij een milieuverstoring wordt het hetstel gevorderd door de 
Staat, onverminderd het recht van de andere personen bedoeld m 
artikei 37, § 5, om, m voorkomend geval, vergoeding te vorderen van ae 
door hen gemaakte kosten. 

§ 3. De kostprijs voor het herstel van de milieuverstoring dient door 
degene die de verstoting veroorzaakt heeft, te worden gestort m het 
Fonds Leefmilieu, bedoeld in de tabel gevoegd ais bijlage bij de 
organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen. 

Art. 4L Wanneer verschillende personen op grond van de bepalin
gen van dit hoofdstuk aansprakelijk zim voor éénzelfde schade of 
éénzelfde milieuverstoring, zi|n zij hoofdelijk aansprakelijk. 

Art. 42. §1. Teneinde ervoor te zorgen dat de personen, verantwoor
delijk voor de in dit hoofdstuk voorziene vergoeding voor schade aan 
het manene milieu zich niet kunnen onttrekken aan hun verplichtin
gen, kan de overheid, van zodra het nsico voor verontreiniging is 
vastgesteld, eisen dat een borgsom wordt gestort in de Deoosito- en 
Consienabekas, waarvan de grootte volstaat om de verwachte schaae 
te dekken, zonder evenwei de limieten vastgesteld door het intematio-
naai recht te overschniden. Het storten van deze som kan zonaer 
kosten voor de Staat worden vervangen door een bankgaranne 
verleend door een in Belgié gevesngde bank of een door de ovetneid 
ontvankelijk verklaarde garanne getekend door een •• Protecnon ana 
Indemnity dub ». 

§ 2. Om het bedrag van de borgsom vast te stellen houdt de overheid 
met alleen tekemne met de reeds geleden schade, maar ook met de 
nsicos en de toekomsage gevolgen, zoals geëvalueerd door de 
bevoegde diensten van de overheid. 

HOOFDSTUK X. — Toeacht en controle 

Art. 43. Onverminderd de bevoegdheden van de omaeren van de 
gerecntelijke politie, worden inbreuken op de bepalingen van deze wet 
en de uitvoeringsbesluiten ervan, opgespoord en vastgesteld door de 
volgende personen: 

1* de waterschouten en de ambtenaren en agenten van de Zeevaart
politie: 

2' de gezagvoerders en hun aangestelden van de patrouillevaartui
gen en -vliegtuigen van de Staat: 

3" de ambtenaren en agenten van het mimstene van Economische 
Zaken, aangeduid door de minister tot wiens bevoegdheid de Econo
mische Zaken behoren: 

4' de ambtenaren en agenten van de Beheerseenheid van het 
Mathematisch Model van de Noordzee: 

5* de daartoe door hun hiërarchie gemandateerde offideren en 
onderoffideren van de Manne: 

6' de ambtenaren van de dienst Zeevisserij van het ministerie van 
Middenstand en Landbouw, aangeduid door de minister tot wiens 
bevoegdheid de Landbouw behoort, voor zover de inbreuken betrek
king hebben op de visserij; 

7* de beédigde agenten aangeduid door de minister voor het toezicht 
op de beschermde manene geoieden. opgencht krachtens amkel 7 van 
deze wet 

Art. 44. § 1 De processen-verbaal worden opgesteld in het Neder
lands ot het Frans. 

§ 2- Bij verklaring in een andere taai op vraag van wie de verklaring 
aflegt, wordt een door hem in eigen taal geschreven verklaring bij het 
proces-verbaal gevoegd. 

§ 3. Deze processen-verbaal geiden tot bewijs van het tegendeel 
Binnen de viitüen dagen na de vaststelling van de overtreding wordt 
aan de overtreden een afschrift betekend of, indien het buitenlandse 
overtreden betreft aan hun vertegenwoordigen in België of bij 
ontstentenis, aan de diplomatieke vertegenwoordiging van de Staat 
waarvan zij onderdaan zqn. 

Art. 45. § 1. De in arokel 43. 1* tot 7", vermdde ambtenaren en 
agenten alsmede de offideren van gerecntelijke poude hebben in de 
uitoefening van hun runene dag en nacnt vme toegang tot de schepen, 
de installaties en bouwwerken die zich m de zeegebieden bevinden. 
voor zover dit noodzakelijk is om inbreuken op deze wet te kunnen 
vaststellen en mits inachtneming bij koopvaardiischepen van de terzake 
geldende procedures. 
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§ 2. Dans I exerace de leur foncnon. les foncnonnaires et agents vises 
J i article 43. 1' et 3', ainsi que les omciets de la police (ucuaatre ont, 
lour et nuit. Iibre acces aux entrepots, déoóts. bureaux, magasins, 
bitiments d entrepnse. vehicuics et entrepnses situés 1 terre. pour 
autant que ce hbre acces soit necessaire pour constater les infractions 
aux dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent visiter les lieux 
servant i l'habitabon qu avec l'automanon du Juge du tribunal de 
police. 

§ 3. Dans 1 exerace de leur fonction. les fonctionnaues et agents vues 
•i 1'article 43 ainsi que les otöders de la police ludioaire peuvent se faire 
assister par des experts et sont en droit d'exiger de prendre connais-
sance et de prendre copie de documents. 

§ 4. L'acces aux navires et installations des Forces années. en mer ou 
i terre. n est possible qu'apres i'autonsation de l'autonté militaire 
competente en la manere. 

Act. 46. Les fonmonnaires et agents vises a I'articie 43 ainsi que les 
officiers de la police ludiaaire peuvent prelever ou taire preiever des 
ecnannllons a des cms d'anaiyse. II est dresse proces-verbal de ce 
prelèvement. 

Art. 47. Les foncnonnaires et agents vises a l'artide 43 ainsi que les 
officiers de la police ludiciaire peuvent requenr ['assistance de la force 
publique pour l'accomplissement de leur mission. 

Art. 48. § 1". Si l'autonté avant competence en mer a de sérieuses 
raisons de penser qu un navire étranger a contrevenu aux lois et 
reglements de la Belgique, elle peut engager la poursuite 1 condition 
que Ie navire ou une de ses embarcaaons se trouve dans la mer 
cemtonale ou dans la zone conngue a ceiie-a Toutetois. s'il s'agit d'une 
infraction aux lois et reglements applicables a la zone éconoctuque 
exclusive ou au plateau continental, la poursuite peut étre engagee 
dans l'ensemole aes espaces manns. 

§ 2. La poursuite est effectuée par des navires de guerre ou des 
aeronets cmlitaires belges ou par tout autre navire ou avion beige de 
service public et mandate a eet etfet La poucsuice ne commence que 
lorsaue ie navire étranger ne donne pas suite i un ordre de stopper, 
visuel ou sonore, et elle est connnuee d'une racon muueiiumpue 
au-deU des limites des espaces manns. 

§ 3. Le droit de poursuite cesse des que ie navire poursuivi entre dans 
la mer temtonale ae i'Etat dont il reieve ou a un autre £tat. i moms 
ju un accord avec eet Etat n en aispose autremen: 

; 4. Sans preiudice de l'exercice du droit de poursuite établi par le 
present arade. le Rol peut nxer les regies supplcmentaires que les 
navires et aeronets vises au § 2 sont tenus de suivre dans le cadre ae 
I exercice dudit droit. 

CHAPTTRE XI. — Dispositions penaits 

Art 49. § 1" Les infractions aux dispositions des amdes 6. 7, 8. 10. 
II et 12 ou de leurs acretés o execution sont purues d'une amenae de 
anq cents francs i cent milie francs. 

§ 2. Les infractions aux disposinons des articles 13 et 14 ou de leurs 
arrétés d execution sont pumes d'une amende de cent francs a deux 
mille francs. 

§ 3. En cas de cécidive dans un délai de trois ans suivant la 
conaamnanon pour mfracnon aux disoosmons des acneies 6, 7, 8. 10. 
U, 12, 13 et 14 ou de leurs arretes d execunon. la peine est doublée. 

§ 4. Les peines prévues au present arnde sont doublées lorsque 
i infraction est commise entre Ie coucner et le lever du soleiL 

Art. 50. § 1". Les infractions aux dispositions des artides 15.16 et 17 
sont pumes d une amenae de cent mille francs a un million de francs et | 
d une peine de prison de deux mois a deux ans ou d une de ces peines 
seulement. 

§ 2. Sous reserve des disposinons de l'arncie 52. les infractions aux 
disposmons aes arncies 13 et 19 ou ae leurs arrctés d execunon sont I 
rurues a une amenae de dix ir.iae francs a deux cent mille francs et | 
j une peine aa onson ae quuue lours a six mois. ou d une ae ces pemes i 
-euiemem. 

s 3. En cas de recidive ains un delai de tras ans suivant la i 
condamnanon pour uuracnon aux aisposiaons aes amdes 15,16.17,18 
et 19 ou ae leurs arretés d execution, u peine est doublée. 

a 4. Les oemes prevues au present amde sont doublées iocsoue 
; uifracnon est commise entre ie coucner et ie lever du soleil. 

§ 2. De in artikel 43. 1* en 3', vermelde ambtenaren en agenten 
alsmede de otfideren van gerechtelijke polide hebben in de uitoecenmg 
van hun functie dag en nacht vnie toegang tot de opslagplaatsen, 
overslagruimtes, kantoren, magazijnen, handelsgebouwen, voertuigen 
en ondememmgen die zich op land bevinden, voor zover dit noooza-
kelijk is om inbreuken op deze wet te kunnen vaststellen. Zij kunnen de 
plaatsen die tot woning dienen, slechts bezoeken mits verlof van de 
rechter van de politierechtbank. 

§ 3. In de uitoefening van hun runene kunnen de in artikel 43 
vermelde ambtenaren en agenten alsmede de omaeren van gerechte
lijke politie zich doen bijstaan door deskundigen en hebben zij net reent 
inzage te eisen en afsenhft te nemen van documenten. 

§ 4. De toegang tot de schepen en installaties van de Kriigsmacht op 
zee of op land. is slechts mogelijk na toelating hiertoe verleend door de 
terzake bevoegde militaire overheid. 

AH 46. De in artikel 43 vermelde ambtenaren en agenten alsmede 
de omaeren van gerechteliike politie kunnen stalen nemen of laten 
nemen voor analyse. Van die staalname wordt proces-verbaal opge
maakt. 

Art. 47. De in arnkei 43 vermelde ambtenaren en agenten alsmede 
de omaeren van gerechtelijke potine kunnen een beroep doen op de 
openbare macht voor de vervulling van hun taak. 

Art. 48. § 1. Indien de overheid met bevoegdheid op zee goede 
redenen heeft om aan te nemen dat een vreemd schip de wetten en 
reglementen van Belgié heeft overtreden, kan zij de achtervolging 
inzetten op voorwaarae dat het schip of één van zijn boten zich in de 
temtonale zee bevindt of in de aansluitende zone die grenst aan de 
temtonale zee. Indien het echter gaat over een overtreding van de 
wetten en reglementen van toepassing in de exdusieve economische 
zone of op het continentaal plat kan de achtervolging m het geheel van 
de zeegebieden worden ingezet. 

§ 2. De achtervolging wordt uitgeoefend door Belgische oorlogssche
pen of militaire luchtvaartuigen of door andere Belgische ovemeids-
schepen of -luchtvaartuigen daartoe gemachhgd. De achtervolging 
wordt slechts ingezet indien het vreemd schip aan een zichtbaar of 
hoorbaar bevel tot stoppen geen gevolg geeft en wordt ononderbroken 
voortgezet voorbij de grenzen van de zeegebieden. 

§ 3. Het achtervoigingsrechl houdt op zodra het achtervolgde schip 
de temtonaie zee van ziin eigen land of van een derde Staat bereikt, 
tenzii een akkoord met deze Staat hierover anders beschikt 

§ 4. Onvenrunderd het door dit artikel ingestelde recht van 
acntervoigmg. kan de Koning de nadere regels vaststellen die de in § 2 
bedoelde schepen en luchtvaartuigen dienen te volgen in het kader van 
de uitoefening van dit recht 

HOOFDSTUK XL — Stmfbepaiin^en 

Art. 49. § 1, De inbreuken op de bepalingen van de amkeien 6. 7,8, 
10. 11 en 12 of de uitvoenngsbesluiten ervan women gestraft met een 
geldboete van vijfhonderd frank tot honderdduizend frank. 

§ 2. De inbreuken op de bepalingen van de artikelen 13 en 14 of de 
uitvoeringsbesluiten ervan worden gestraft met een geldboete van 
honderd frank tot tweeduizend frank. 

§ 3. In geval van herhaling van de inbreuken op de beoalingen van de 
amkeien 6. 7, 8. 10. 11, 12. 13 en 14 of de uitvóenngsoesluiten ervan, 
binnen een termijn van drie jaar volgend op de veroordeling wegens 
hetzelfde misdrijf, wordt de strafmaat verdubbeld. 

§ 4, De in dit artikel voorziene straffen worden verdubbeld wanneer 
de inbreuk is begaan tussen zonsondergang en zonsopgang. 

Art. 50. § 1, De inbreuken op de bepalingen van de amkeien 15.16 
en 17 woraen gestraft met een geldboete van honderdduizend frank tot 
één cmljoen frank en met een gevangenisstraf van twee maanden tot 
twee laar of met één van deze straffen alleen. 

§ 2. Onder voorbehoud van het bepaalde in arnkei 52. worden de 
inbreuken op de bepalingen van de amkeien 18 en 19 of van de 
uitvóenngsoesluiten ervan gestratt met een geldboete van nenduizend 
franx tot tweenonaerdduizend frank en met een gevangenisstraf van 
viiracn aagen tot zes maanden ot met één van deze stranen alleen. 

§ 3. In geval van herhaling van de inbreuken op de bepalingen van de 
amkeien i 5,16.17,18 en 19 of de uitvoenngsbesluiten ervan, binnen de 
tenmm van one laar volgend op de verooraeling wegens hetzelfde 
misdryf, worat de strafmaat verdubbeld. 

§ 4, De in dit artikel voorziene straffen worden verdubbeld wanneer 
de inbreuk is begaan tussen zonsondergang en zonsopgang. 
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Art. 51. Est puni d'uneamenae de dix mille francs a vingt-cinq mille 
francs le caoitame qui a commis une mfracnon aux dispositions de 
1 article 20. | 1" ou de i'arnae 21. § 1", ou de ses arrètés d'execunon. 

Art. 52. § 1* Est pum d'une amende de cinauante mille francs a 
crnq cent mille francs et d'une peine de pnson d'un mois i un an. ou 
d'une de ces pemes seulement, celui qui exerce une acnvité sans avoir 
au prealable mpa un permis ou une autonsaaon en bonne et due forme, 
comme exige aux arades 18 et 25 et a leun arrètés d execution. 

§ 2. En cas de réadive dans un délai de trots ans suivant la 
condamnanon pour infraction aux dispositions des articles 18 et 25. la 
peine est doublée. 

Art. 53. Est pum d'une amende de dix mille francs a deux cent mille 
francs celui qui n a pas resoecté ou qui a fait entreindre I'obliganon 
mennonnee a l'article 36, § 1". 

Art. 54. Est pum d'une amende de deux mille A dix mille francs celui 
aui. dans lapplicanon de l'artide 28, § 2, ou des arrétts d'execunon de 
1 article 30. § 1", a sciemment et délibértmem foumi des informanons 
mexactes a l'autonté dans une etude d'inadences, lotsaue les informa
tions correctes auraient entrainé le refus du permis ou de l'autonsaDon 
ou lorsque l'exacatude de revaluation des incidences sur l'envuonne-
ment s en trouve compmmise. 

Art 55. Est pum d'une amende de deux mille francs 1 dix mille 
francs celui qui, dans l'applicanon de la presente lol et de ses anétés 
d'execunon, t'ait obstacle aux missions de controle, de surveillance et de 
dépistage reguiièrement exécutées ou qui refuse manifestement les 
instructions recues ou ignore manifestement les instructions ou la 
coordinanon assurée par l'autonté. 

Art 56. § l". Les personnes morales sont dvilement responsables 
du paiement des dommages-mtéréts. frais et amendes prononces a 
charge de leurs organes ou préposés pour les mfracnons aux disposi
tions ae la presente loi et de ses arrètés d'execunon. 

§ 2. Les rersonnes morales, et en particulier le propnétaire du navire, 
sont civiiement responsables des obliganons de leurs organes et 
preposes aecoulant de l'appucanon de l'arade 37. 

Art. 57. La personne condamnée est tenue de verser directemem 
vingt pour cent du montant des amendes prononcees sur la base des 
amdes 49 a 55 au Fonds Environnement prévu a la loi orgaruque du 
27 décemnre 1990 créant des fonds budgétaires. 

Art. S8. L'arnde 216*is du Code d'instnicnon cnminelle reiadf aux 
transactions a I amiable est appucable. etant entendu que : 

— le montant minimum de la somme ne peut étre inférieur au 
dixième de Tarnende minimum prévue par la presente loi. augmentée 
des dèdmes additiannels: 

— l'auteur dolt verser directemem vingt pour cent du montant total 
de cette transaction au Fonds Environnement prtvu a la loi orgamque 
du 27 décemore 1990 créant des fonds budgétaires. 

Art. 59, § 1". Le tribunal ordonne, A la demande du ministre. 
''enlevement des oinea, ouvrages ou constnicnons qui ent été mis en 
place dans les espaces manns en iniracnon aux dispositions de la 
presente loi et la rémise en etat. Le tnbunai hxe a cette nn un délai qui 
ne peut dèpasser un an. 

Les droits de la p a n e avile sont limités pour la reparation directe i 
celle choisie par le ministre, sans preiudice de son droit i étre 
indemmsee pour le dommage par le condamné, 

§ 2. Le tribunal ordonne aue, lorsoue les lieux ne sont pas remis en 
etat, le ministre et éventueüement la pame civile oourront pourvoir i 
i office a son execunon. L'autonté competente ou ia oersonne pnvee ( 
jui execute ie lugement a le oroit de venore les matenaux ou ooiea I 
resultant de la remise en etat des lieux. de les transposer, ae les 
entreposer et de proceder i leur destmenon. 

Le condamné est contmnt au remboursement de tous les fms 
d'execunon. deduction fails du prix de la ven te des matenaux et objets, 
sur presentation d'un etat taxe et rendu exécutoire par le iuge des 
saisies. 

Art. SI. Wordt gestraft met een geldboete van hendmzend frank tot 
vijfentwinngduizend frank, de kapitein die een inbreuk pleegt co 
artikel 20, § 1, oi amkei 21, § 1, of de uitvoeringsbesluiten ervan. 

Art. 52. § 1. Diejtene die een acnvitett uitoefent ronder een voorat-
gaandelijke geidigé vergunning of machtiging zoals vereist in de 
artikelen 18 en 25 en de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt gestratt met 
een geldboete van vumeduizena frank tot vijfhonderdduizend franx en 
met een gevangenisstraf van eén maand tot één jaar of met één van 
deze straffen alleen. 

§ 2. In geval van herhaling van de inbreuken op de bepalingen van de 
artikelen 18 en 25 binnen een icrmim van dne jaar volgend op ae 
veroordeling wegens hetzelfde misdrijf wordt de strafmaat verdubneid. 

Art. S3. Dieeene die de verplichting, bedoeld in arnkel 36, § 1, met 
heeft nageleefd of doen naleven, worat gestratt met een gddboete van 
tienduizend frank tot tweehonderdduizend frank. 

Art. 54. Wordt gestraft met een geldboete van tweeduizend frank tot 
henduizend frank, hij die bii toepassing van amkd 28. § 2. of de 
uitvoeringsbesluiten van artikel 30. § 1, wetens en willens onmiste 
gegevens in een müieuetfectenrapport aan de overheid heeft verstreKt. 
wanneer de juiste mformane van die aard is dat de vereunnmg of de 
machngmg met zou worden toegekend of dat daaraoor de miüeueoec-
tenbeooraeling verkeerd werd ingesenat. 

Art 55. Wordt gestraft met een geldboete van tweeduizend frank tot 
henduizend frank, hij die bij het uitoefenen van deze wet en haar 
uitvoermgsoesluiten de regeimang uitgevoerde opdrachten van con
trole, toezicht en opsporing verhindert of de instructies of de coordi-
nane door de overheid mamfest negeert. 

Art 56. § 1. De rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aanspraken; k 
voor de betaling van de schadevergoedingen, kosten en geldboetes, 
voortspruitend uit veroordelingen uitgesproken tegen hun organen or 
aangestelden wegens inbreuken op de bepalingen van deze wet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. 

§ 2, De rechtspersonen, en in het bijzonder de scheepseigenaar, zim 
burgerrechteliik aansprakelijk voor de verplichtingen van hun organen. 
die voortvloeien uit de toepassing van amkel 37. 

Art 57. Twinng procent van het bedraz van de geldboetes uitee-
sproken op basis van de artikelen 49 tot 55 moeten door de veroor
deelde reentstreexs worden gestort in het Fonds Leefmilieu, voorzien 
bij de orgameke wet van 27 decemner 1990 houdende opnennng van 
begroongsfonosen. 

Art 58, Artikel 216iis van het Wetboek van Strafvordering met 
betrekking tot de minnelijke schikkingen, is van toepassing met dien 
verstande dat: 

— het minimumbedrag van de geldsom met minder mag bedrazen 
dan één nende van de bij deze wet bepaalde minimum geldboete, 
verhoogd met de opdeciemen: 

— (winög procent van het bedrag van deze mmneliike schikkine 
door de dader rechtstreeks wordt gestort in het Fonds Leenmlieu 
voorzien bij de orgameke wet van 27 december 1990 houdenae 
opnehting van begrotingsfondsen. 

Art 59. § 1. De rechtbank beveelt, op vordering van de minister, ae 
verwijdering van de voorwerpen, mnchöngen of bouwwerken die in 
de zeegebieden werden geplaatst in overtreding op deze wet. en het 
herstel in de oorspronkelijke staat De rechtbank bepaalt daarvoor een 
termijn die één jaar met mag overschrijden. 

De rechten van de burgerlijke partij zijn ingeval van rechtstreeks 
herstel beperkt tot de door de minister gekozen wijze van herstel, 
onvemunderd het recht om vergoeding voor schade te eisen van de 
veroordeelde. 

§ 2. Voor het eeval dat de plaats niet in de vonee staat wordt hersteld, 
beveeit het vonms dat de minister en eventueel de burgerlijke parnj van 
amotsweee in de uitvoering ervan kunnen voorzien. De ovemeid of 
namuruike persoon die het vonnis uitvoert, is gereenngd de van de 
herstelling van ae plaats atkomenae materialen en voorwerpen te 
verkopen, te vervoeren, op te slaan en te venuengen. 

De veroordeelde is gehouden alle uitvoeringskosten, verminderd 
mettle opbrengst van de verkoop van de matenalen en voorwerpen, te 
vergoeden oo vertoon van een slaat begroot en invorderbaar vendaard 
door de besiagreentex. 
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§ 3. Les «§ 1" et 2 ne som pas d'appiicaoon pour des navires. objets 
ou careaisons coules è la suite d'accidents ae naviganon vises par Ie 
Chaoitre V de ia loi du 11 avni 1989 portant approbanon et execution 
de divers actes mtemationaux en maoere de navigation manmne. 

Art. 60. Toutes les disposinons du Livre Ier du Code Penal, y 
compns ie Chapitre VTI et larncle 85, sont applicables. 

CHAPITRE XII. — Dispositions modtücatwes 

Art. 61. § l". A l'artide 1" la loi du 6 avril 1995 relative i la 
prévennon de la pollution de la mer par des navires, ie point 4" est 
modifié comme suit: 

.. 4* • Navire » : tout Mdment exploité en milieu mann. de queique 
tvpe que ce soit. et engiobant les bateaux de plaisance, ies hydroptères. 
les aerozlisscurs. ies engins submersibles, les engins tlottants et ies 
piates-rormes tixes ou flottantes;». 

§ 2. Le méme arncle est complet* comme suit: 
.. 8' • bateau de plaisance » i tout bailment dune longueur hors tout 

de 25 è 24 metres, avec ou sans moven de propulsion propre, qui n est 
utilise que pour i'agrément et la praoque des spons nauoques:» 

Art. 62. L'arncle 6 de ia méme loi est complete comme suit: 

« Les navires qui entrent dans les ports belees doivent être pourvus 
d'un numero d identification accordé par I'Organisaöon maritime 
intemanonale (OMI). Ce numero d'idennücanon doit élre ciairement 
lisibie sur ies documents de bord pertinents. « 

Art. 63. § 1". L'artide 5 de ia méme loi, deuxième alinea, est 
remplacé par ia disposition suivante: 

« Le premier alinea est égaiement applicable aux navires battant 
pavilion etranger pendant la penode au cours de laquelie ces navires 
reièvent de la lundicnon de la Beigique confoiuieuient au droit 
international, qud que soit l'endroit ou s est prodmt le met déiic-
tueux. » 

§ 2. Un arncle 5bis. redigé comme suit, est inséré dans ia méme ioi: 

Art. Sfcis. Tous movens de preuve peuvent étre apportés par 
: autorité ahn de connrmer qu il v a de seneuses raisons de penser 
ju un reiet a eu lieu, v compns les détx>sinons ae témoins oculaires. ies 
pnotos et films, les nuances de couleur a la surtace de l'eau et tous 
autres movens standardises d'évaluaaon intemaaonaux ou regionaux 
reconnus par la Beigique. 

Toute trace visible laissée par un navire sur ou sous la surface de 
l'eau. dans son sillage ou dans scs environs unmediats. consntue en soi 
une raison seneuse de penser qu'un rejet a eu iieu. » 

Art. 64. Un arnde litis rédigé comme suit est insért dans ia méme 
loi: 

« Art litis. Tout pétroiier d u n tonnage brut d'au moms 150 tonnes 
et tout autre navire, autre qu un pétroüer. d'un tonnage brut d'au moms 
400 tonnes, doit avoir A son bord un plan d'urgence pour ia pollution 
par les hydrocarbuns. 

Ce plan doit étre contonne aux directives de TOrganisation mantime 
internationale. Le plan comprend au moins: 

1* la procédure qui doit être suivie par le capitaine et les autres 
personnes avant le conunandement du navire pour la notification 
d'inadents de pollution comormement a rartide 8 du Protocole I de la 
Convennon. complete par les directives de I'Orgamsanon mantune 
intemationaie: 

2' la liste des autontés ou personnes a contacter en cas d'acadent de 
pollution par ies hydrocarbures: 

3' une aescnonon détaüice des mesures qui doivent être pnses 
;mmediatement par ies personnes a bord pour comoattre ou limiter le 
aeversement d hvdrocarpures resultant de l'acaaent. et 

4' les procedures et les personnes a contacter a bord du navire pour 
la cooroinaoon entre les mesures a bord et les mesures pnses par les 
autontés nanonaies et locales pour la iutte contre ia pollution. » 

§ 3. De §§ 1 en 2 zijn met van toepassing bif gezonken scheper 
scheepstuig en scheepslading ingevolge scheepvaartongevallen. zoaL 
bedoeld in Hoofdstuk V van de wet van 11 apni 1989 houder.a. 
goedkeuring en uitvoering van diverse intemanonale akten mm-
scheepvaart. 

Art. 60. Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, zie 
inbegnp van Hoofdstuk Vu en amkd 85, zijn van toepassing. 

HOOFDSTUK Xll. — Wiiziginpbtpaiingm 

Art 61. § 1. In amkd 1 van de wet van 6 april 1995 betreffende d. 
voorkoming van de verontreiniging door schepen wordt het punt 4' li. 
volgt gewijzigd: 

«4' • Schip » : elk vaartuig, van welk type ook. dat in het manere 
milieu opereert waaronder begrepen pleziervaartuigen, draaevieuee: 
boten, luchtkussenvaartmgen. atzinkbare vaartuigen en drijvend 
tuigen, alsmede vaste en dnjvenae platforms;». 

§ 2. Hetzelfde amkd wordt als volgt aangevuld: 

« 8'« pleziervaartuig » : eik vaartuig met een lengte over alles van 2-
tot 24 meter, met of zonder eigen voonstuwmgsveraiogen, dat loute 
bestemd is voor het genoegen en om aan watersport te doen;», 

Art. 62. Artikel 6 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt: 

• De schepen die de Belgische havens aanlopen, moeten voorzien z:-
van een idenüficabenummer verstrekt door de Intemanonale Man 
heme Orgamsabe iIMO). Dit identificatienummer moet duideiiji 
leesbaar z in op de relevante scheepsdocumenten.» 

Art 63. § 1. Artikel 5 van dezelfde wet tweede lid, wordt vervanger 
door de volgende bepaling: 

• Het eerste lid is eveneens van toepassing op schepen die eer 
vreemde vlag voeren, gedurende de penode dat die schepel zich onde: 
de lunsdicbe van Bdgié bevinden, overeenkomstig het intemaoonaa 
recht, ongeacht waar de lozingsovertreding zich heeft voorgedaan.» 

§ 2. Een amkel Sbis, luidend als volgt, wordt in dezelfde we 
ingevoegd: 

« Art Sbis. Alle middelen van bewns kunnen door de ovetheic 
worden aangewend ter bevesngmg van duidelijke redenen om aan te 
nemen dat een lozing heeft plaatszevonaen. inbegrepen ooggetuigen 
verslagen, foto- en filmbeelden, kieursenakenngen op het wateropper
vlak en andere door België aanvaarde mtemaconaie of regional 
beoorddingsstandaarden. 

Elk zichtbaar spoor door een schip achtergdaten, op of onder he' 
wateroppervlak, in z;in kielzog of ziin onmiddellijke nabijheid, maaxt 
op zich een duidelijke reden uit om aan te nemen aat een lozing heen 
plaatsgevonden.» 

Alt. 64. Een amkd litis, luidend als volgt wordt in dezelfde wet 
ingevoegd: 

• Art litis. Ieder olietankschip met een bruto tonnage van 150 ton ot 
meer en ieder ander schip, dat geen olietankschip is, met een bruto 
tonnage van 400 ton of meer, dient een noodplan voor koolwaterstof-
fenveiuuueinigmg aan boord te hebben. 

Een dergelijk plan moet in overeenstenunine zijn met de door de 
Intemanonale Mantieme Organisatie opgestelde richtlijnen. Het plan 
omvat ten minste: 

1' de procedure die dient te worden gevolgd door de kapitein of 
andere personen die het bevel voeren over het schip voor het meiden 
van voorvallen van verontreiniging, zoals verast volgens amkel 8 van 
het Protocol I van het Verdrag, aangevuld met de door de Internationale 
Mantieme Orgamsade ontwikkelde nchtlijnen; 

2* de lijst van autoriteiten of personen met wie contact moet worden 
opgenomen in het geval van een voorval van kooiwaterstoifenveront-
remigmg; 

3' een eedetaüieerde omschntving van de maatregelen die onmid-
delliik dienen te worden eenomen door personal aan boord om de 
lozine van koolwaterstotfen als gevolg van net voorval te bestnjden ot 
te beperken, en 

4' de procedures en de contactpersonen aan boord van het schip voor 
cje coördinatie tussen maatregelen aan boord en maatregelen van de 
nabonaie en lokale autoriteiten ter besoijding van verontreiniging.» 
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Art. 65. Lartide 12 de la méme ioi est complete comme suit: 
•• Il est mterdit A un navire qm ne disrose pas è son bord d'un pian 

d'ureence pour ia poUutjon par les hvdrocarDures, coniorme a la 
Convennon et a rarDcle llbis. de qmtter un port beige. » 

Art. 66. Dans la meme lol, un amde ITiis est mseré, übeilé comme 
suit: 

« Art. ITbis. § 1". Dans les ports belges, les commissaires manümes 
et les agents de la police mannme peuvent mener une enquête a bord 
d'un navire battant pavilion etranger ann d'étabhr si des substances 
nuisibles ont tté reietees. en inhracnon aux dispositions de la présente 
loi ou de ses arrètés d'exécuoon. dans la mer temtonale beige ou dans 
une autre zone manüme sur laquelle la Belgique peut exercer sa 
luncicnon conformément au droit international. Une poursuite en 
lusnee oeut ètie entamee iorsque des elements de preuve 1 exigent 
Cette competence leur est eealement octrovee. a leur propre iniainve 
ou a la aemande d u n autre £tat conceme. pour les miraccons a la 
Convennon commises en haute mer. Cette competence est egalement 
etenaue aux mtracnons a la Convennon commises dans la zone 
mannme aeoendant de la lundicnon d un autre etat cóber. a la 
demande exclusive ae ce demier ou de l'Etat du pavilion. 

§ 2. Les commissaires manümes. les agents de la police mantune. les 
commanaants de baoments panouilleurs et les omciers et sous-omaers 
de la Marine mandates a eet enet peuvent mener une enquête a bord 
d un navire battant pavilion etranger, quand Ie navire se troiive dans les 
eaux temtonaies belges ou dans une autre zone mannme sur laquelie 
la Belgique peut exercer sa luncucnon conrormement au droit mtema-
bonairann d établir si des suostances nuisibles ont eté reietees en mer 
en iniracnon aux disposinons de la presente loi ou de ses airétés 
d'execunon. 

§ 3. Une enauéte en mer comprend en première instance un controle 
de tous les documents reams pour établir l'existence ou la non
existence d u n met üliate et une auainon du capitaine. Si les 
documents ne permettem pas d'établir A sumsance la preuve du rejet 
üliate. U peut étre procédé a une inspection pius aétaiiiée des parnes 
du navue qui sent importantes pour établir Ie rqet et A la pnse 
d'échannllons. 

§ 4. Lorsau ils interviennent sur la base du § 2 ou du § 3 ci-dessus a 
l'égard d u n navire qm bat pavilion etranger, les toncnonnaires et 
agents vises se comorment aux regies suivantes: 

1' s'il v a de séneuses raisons depenser qu un navue a comnus une 
iniracnon dans la mer temtonale. ils peuvent. a l'inténeur ae la mer 
temtonaie. procèder i i'enquéte * bora du navire. 51 les elements ae 
preuve Ie lusafient les poursuites ludidaiies peuvent étre eigagees et 
Ie navire peut étre immobilise dans la mer temtonaie ou étxe conauit 
dans un port beige. L'immooüisation est ievée dés qu il a été procédé au 
dépöt du cauDonnement pievu a ramde 31, alinea 2. de la pressite loi: 

2' s'il y a de séneuses raisons de penser que ie navire a comnus une 
intracnon dans ia zone economique exdusive, ils peuvent lui demanaer 
de communiauer tous les raiseignements qui sont nécessaires pour 
établir si l'injracnon a bd et bien eté comnuse, de méme que l'idenoté 
du navue, son pon d'attadie ainsi que sa denuere et sa procnaine 
escaie; 

3' s'il y a de séneuses raisons de penser que ie navire a procédé dans 
la zone economique exdusive i un reiet siufisamment grave pour étre 
en contravenaon avec ia Convention, ils peuvent, A 1 inténeur de ia | 
zone economique exausive ou dans la mer temtonaie, procèder A | 
I'enquete A bord du navire s'il a rehisé de communiauer des i 
renseignements ou si les renseienements loumis par Ie navire sont en I 
contradicfion flagrante avec les taits et que les orconstances lusniiem 
une telle inspection: 

4' en presence d'éléments de preuve obiectifs et manifestes que Ie 
navire a procédé dans ia zone economique exdusive a un rciet ulidte 
grave, qm a cause ou nsque de causer des dommages importants au 
milieu mann ou aux interets cöbets de ia Belgique, Ie navue peut étre 
immobilise dans la zone economique exclusive ou dans la mer 
temtonaie et conduit dans un port, et les pouisuites peuvent étre 
engagees. L'immobüisaDon est ievée dés au il a été procédé au dépöt du 
cauaonnement prevu A l'ar&de 31, alinea 2. de ia presente lot; 

5' en cas de relets dlivdrocarbures, Ie 3' a-dessus t appüque d'office l 
dés que aes traces visibies ae reiet apparaissent dans ou a la sunace ae ) 
i eau aux environs unmédiats du navire ou dans son siliage, et ie 4' 
a-dessus s applique d'office dés que les premieres estunaaons tont 
apparaitre que ie rejet connent plus de mille litres ahydrocaroures. 

Art. 65. Artikel 12 van dezelfde wet wordt aangevuld als volct: 

I •> Het is een schip dat aan boord niet beschikt over een nood plan \ oer 
koolwaterstottenverontreiniging, comonn met het Verorag en me; 
amkel litis, verboden een Belgisdie haven te verlaten. •> 

Art. 66. In dezelfde wet wordt een artikel ITbis ingevoegd, luidena 
als volgt: 

• Art ITbis. § 1. De waterschouten en de agenten van de zeevaarr-
poiiHe kunnen in de Belgische havens aan boord van een schip dat een 
vreemde vlag voert, een onderzoek instellen, teneinde na te gaan ot. m 
stnid met debepaiingen van deze wet of de uitvoenngsbesiuiten ervan, 
schadeliike stotten zim geloosd in de Belgisdie temtonale zee ot in een 
andere manneme zone waarover België lundicbe kan uitoeienen. 
overeenkomsng het intemanonaal reent Wanneer bewiiselememen 
zulks vereisen, kan een rechtsvervolging worden ingesteld. Deze 
bevoegdheid wordt hen ook verleend, op eigen initiatief of op verzoen 
van een andere betrokken Staat voor overtredinzen van het Verarse 

| begaan op voile zee. Deze bevoeeaheid wordt tevens uiteeoreid tot 
I overtredingen van het Verdrag Decaan m de manneme zone vv daro\ er 

een anaere Kuststaat mndicne bezit, op mtslmtena verzoen van aeze 
laatste ot van de vlaggestaat 

§ 2. De waterschouten. de agenten van de zeevaartpolitie, de 
gezagvoerders van patrouiilevaartuigen en de daartoe gemandateerae 
omcieren en onderotfideren van de Manne kunnen aan boord van een 

| schip dat een vreemde vlag voert, een onaerzoek instellen wanneer hn 
I soup zich bevindt in de Beleiscne temtonaie zee oi m een anaere 

manneme zone waarover België )unsdicne kan uitoefenen, overeen
komstig het intemaaonaai recht, teneinde-na te gaan ot m stmd met ae 
bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, schadeliine 
stocen in zee zim geloosd. 

§ 3. Een onderzoek op zee omvat in eerste instantie een controle van 
alle documenten vereist om de lozingsovertreding te kunnen bevesn-

en of te ontkrachten en een verhoor van de kapitein. Indien uu de 
ocumenten het bewiis van de lozingsovertreding onvoldoende bliikt, 

kan worden overgegaan tot een nadere feiteliike inspecne van de \ oor 
de lozing belangn;ke delen van het schip en het nemen van monsters 

§ 4. Wanneer zit op grond van § 2 of § 3 optreden ten opzichte van eer 
schip dat een vreemae vlag voert, leven ae bedoelde amotenaren en 

| agenten volgende regels na: 

I 1' bij duideüike redenen om aan te nemen dat een schip, in de 
I temtonaie zee een overtreding heett beeaan, kunnen zi) in ae 
I temtonaie zee overgaan tot het onderzoek' van het schip. Wanneer 
I bewiiseiemaiten zulks vereisen, kan een rechtsvervolging women 

ingesteld en kan het schip in de temtonaie zee worden vastgehouaen 
of naar een Belgische haven worden opgeoradit. De vasthouding wora t 
opgeheven vanaf het ogenblik dat dé borgsom voorzien in amkel 31. 
lid Z van deze wet wordt gestort; 

2' bij duidelijke redenen om aan te nemen dat het schip in de 
exdusieve economische zone een ovenreding heen begaan, kunnen zn 
het schip vragen alle informatie mee te delen die nodig is om vast te 
stellen of zich wel degelijk een overtreding heeft voorgedaan, alsook de 
identiteit van het schip, zim haven van regisaaQe. en zijn laatste en 
volgende aanloophaven: 

3' bij duidelijke redenen om aan te nemen dat het schip in de 
exdusieve economische zone tot een lozing, ernstig genoeg om'm smid 
te zim met het Verdrag, is overgegaan, kunnen zn m de exclusieve 
economische zone of de temtonaie zee overgaan tot het onderzoek van 
het schip indien het schip heeft geweigerd inf ormane te verstrekken ot. 
indien de door het schip verstrekte informane zeer dmdeüik atwiiKt 
van de feiteliike situaae en de omstandigheden een zodanig onderzoek 
rechtvaardigen; 

4' bij aanwezigheid van duidelijke obiecneve bewiiselementen dat 
het schip in de exdusieve economische zone is overgegaan tot een 
emsüge lozing, die aanleiding geert tot grote schade ot net nsico op 
grote schade aan het manene muieu of de Belgische kustbelangen, kan 
het schip in de exdusieve economische zone of de temtonaie zee 
women vastgehouden en naar een Belgisdie haven worden opgebracht 
en kan een rechtsvervolging worden ingesteld. De vasthouding wordt 
opgeheven vanaf het ogenblik dat de borgsom voorzien m amkel 31, 
lid 2, van aeze wet wordt gestort; 

3' bij koolwaterstolfeniozmeen is het bepaalde in 3' ambtshalve van 
toepassing van zodra zichtbare sporen van iozmg in het water ot aan 
het wateroppervlak te voorschijn komen in de onmiddelliike naouheid 
van het schip of in zim kielzog en is het bepaalde in 4' ambtshalve van 
ioepassmz van zodra uit een eerste schatting blijkt dat de iozmg meer 
dan duizend liter koolwaterstoncn bevat 



S048 MONTTEUR BELGE — 12.03.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 

§ 5. En cas d'enquéte en mer A bord de navires, leur secunté et la 
serunté de la navigation mannme ne peuvent pas ètre uuses en daneer 
et Ie miheu mann ne peut être expose k aucun nsque déraisonnabie. Les 
navires peuvent i cette tin étre obliges de se rendre è un lieu de 
momllage sür en mer et peuvent ètre conduits dans un port. * 

Art. 67. L'article 18 de Ia méme ioi est remplacé par la disposition 
suivante: 

« Art. 18. L'Etat du pavilion est informé sans délai. par i'intrrmé-
diaire de ses representants dipiomaQques, de rimmobilisation dun de 
ses navires et des mesures aui pourraient découler des poursuites 
penales intentees sur la base de ramde 17bis. 

Des poursuites penales ne peuvent plus étre intentees sur ia base de 
ramde 17bts apres 1 écoulement dun delai de trois ans a compter du 
lour ou Ie deiit a ete comnus. 

Une poursuite penale sur la base de l'article ITbis, § 4, 4', est 
suspenaue a la demande expiiate de l'état de pavülon è condition que. 
dans ies six mois suivant la date des poursuites inioales, l'état du 
pavilion entame iui-méme des poursuites penales pour les mémes 
piaintes, et qu a btre de preuve il mette A la disposition de l'Etat beige 
un dossier compiet sur 1'affaire amsi que les actes de poumutes 
;udiciaires. Quand les poursuites entamees par l'Etat du pavilion sont 
menees a leur hn, la procedure mdidaire suspendue en Beleique est 
abandonnee. Apres aeduccon aes frais encourus en Belgique pour 
l'enquéte £ bord du navire. la pnse d'échanoiions relative au reiet, 
I'anaivse de ces echannilons et l'engagement d'une poursuite judidaire. 
ie caunonnement visé a l'amde 31 est leve. 

Une poursuite penale en Belgique ne peut pas étre suspendue dans 
les cas ae reiets donnant üeu a un dommage important aux interets 
coders belges ou dans les cas ou l'Etat du pavilion n a pas donne suite 
anténeurement i une obligation de poursuite d'une uuracoon comsuse 
par ses navires. » 

Art. 68. L'amde 20, alinea premier, ae la méme ioi est complete 
comme suit: 

" 6' dans ie cas ou Ie navire ne dispose pas d'un plan d'urgence pour 
la pollution par ies hvdrocanures tel que prevu dans ia Convenaon et 
i 1 amde llfcis de la presente ioi; 

7* dans ie cas oü Ie navire n est pas doté d'un numero d'idennfica-
non OM!, comme impose par l'amde 6, alinea 4, de la presente ioi, » 

Art. 69. L'amde 25 de la méme ioi est complete par l'alinéa suivant: 

" Les infracnons aux disposiaons de l'amde 5 et l'opposiaon A une 
enauete ou ie iait de se derober a limmobiiisaQon qui sont prevues a 
l'amde 17tis sont constatées dans un procés-vercal 'taisant ioi IUSQU 4 
preuve du contraire, Une copie de ce proces-verbal, avec mennen de ia 
peine prevue dans la presente ioi, est transmise dans les vm^t-quatre 
neures apres la constataaon de i'infracnon au capitaine, au patron ou 
au propnetaire du navire, » 

Art, 70, L'amde 29 de la méme ioi est remplacé par ia disposidon 
suivante: 

« Art, 29. Est puru dune amende de erna cent mille francs A un 
miiiion de francs ie propnetaire, 1 affréteur. 1'administrateur ou i exploi
tant du navire a bord ouquei les disposiaons des amdes 5 et 12 oil de 
leur arrétés d execuaon h ont pas eté respectees. Si ie navire est un 
bateau de plaisance ou un pateau ae pêche, ie propnetaire, i'affréteur, Ie 
L'estionnaire ou 1 exploitant du bateau de piaisance ou du bateau de 
pêche sera pum d une amenae ae d u miile francs a vingt-cmq mille 
rrancs. 

ii l'infraaion est commise entre ie coucher du soieil et ie lever du 
soieii. 1 amenae est douolée. 

En cas de recidive dans ies trois ans qui suivent la condamnaoon. ies 
amendes mennonnees a-avant peuvent étre pontes au double du 
maximum. 

§ 5, Bij onderzoek aan boord van schepen op zee mag hun veiligheid 
en de veiligheid van de scheepvaart met m het gedrang woraen 

f ebracht en mag het manene milieu aan geen onredeliik nsico woraen 
iootgesteld. Schepen kunnen daartoe worden verplicht zich naar een 

valide ankerplaats op zee te begeven en kunnen naar een haven 
woraen opgebracht.» 

Art. 67. Arhkel 18 van dezelfde wet wordt vervangen door de 
volgenae bepaling: 

« Art 18, De vlaggestaat wordt via zim diplomatieke vertegenwoor
digers onverwijld op de hoogte gebracht van de vasthouding van een 
van zim schepen en van de mogelijke maatregelen die het gevolg 
kunnen zijn van strafrechtelijke vervolgineen, ingesteld op basis van 
amkei IThs. o- = o f 

Een strafrechtelijke vervolging op basis van artikel ITHs kan niet 
meer worden ingesteld na het veistniken van een termijn van drie jaar, 
te rekenen vanat de datum waarop het misdrijf is gepleegd. 

Een strafrechtciijke vervolging op basis van artikel ITbis, % 4, 4*. 
wordt op uitdrukkelijk verzoek van de vlaggestaat geschorst, op 
voorwaarde dat de vlaggestaat binnen de zes maanden, te rekenen 
vanaf de datum van de oorspronkelijke rechtsvervolging, zelf tot de 
stratrechtelijke vervolging overgaat voor dezelfde aanklachten en rui, 
ten bewi)ze hiervan, aan de Belgische Staat een volledig dossier over ae 
zaak en de akten van rechtsvervolging ter beschikking stelt Wanneer 
de door de vlaggestaat ingestelde rechtsvervolging tot een einde is 
gebraent. wordt de geschorste rechtsvervolging in Beleie beëindigd. Na 
artrek van de door België gemaakte kosten inzake het onderzoek aan 
boord, het nemen van monsters met betrekking tot de lozing, de 
anaivse van deze monsters en het instellen van een rechtsvervolging, 
wordt de in amkel 31 vermeide borgsom vnjgegeven. 

Een strafrechtelijke vervolging in België kan met worden geschorst m 
de gevallen van lozing die aanleiding geven tot grote schade aan de 
Belgische kustbelangen of in de gevallen waann de vlaggestaat reeas 
eeraer aan een verplichting tot vervolging van een overtreding begaan 
door zijn schepen geen gevolg heett gegeven. » 

Art 68. Artikel 20. eerste lid, van dezelfde wet, wordt aangevuld als 
volgt: 

- 6' indien het schip niet beschikt over een noodplan aan boord in 
val van koolwateistoffenverontrein; 

'erdrag en amkei litis van deze wet; eeval van koolwateistoffenverontreiniging, zoais voorzien in het 
i ' 

7* indien het schip niet is voorzien van een IMO-idenbficaöenummer, 
zoals verplicht gestdd in amkel 6, vierde lid, van deze wet.» 

Art 69. Artikel 25 van dezelfde wet wordt aangevuld met het 
volgende lid: 

•• Van de inbreuken op het amkd 5 en van het verzetten tegen een 
onderzoek of het zich onttrekken aan de vasthouding, als bedoeld in 
amkei \7bis wordt proces-verbaai opgemaakt dat bewijswaarde heeft 
tot het tegendeel is bewezen. Een afschrift van dit proces-verbaai. met 
vermelding van de in deze wet voorziene strafmaat, wordt binnen de 
vierentwinog uren na de vaststelling van de inbreuk overgemaakt aan 
de kapitein, de schipper of de scheepseigenaar. » 

A l t 70. Artikel 29 van dezelfde wet wordt vervangen door de 
volgende bepaling: 

• Art 29. Met geldboete van vijfhonderdduizend frank tot één 
miljoen frank wordt gestraft de eigenaar, bevrachter, beheerder of 
exploitant van een schip waarop de bepalingen van de artikelen 5 en 12 
of de uitvoeringsbesluiten ervan niet werden nageleefd. Indien het 
schip een pleziervaartuig of een vissersvaartuig is, wordt de eigenaar, 
bevraenter, beheerder ot exploitant van het pleziervaartuig of vissers-
vaartuie gestratt met een geldboete van tienduizend frank tot vijfen-
twmngduizend frank. 

Indien de overtreding wordt begaan tussen zonsondergang en 
zonsopgang, wordt de geldboete verdubbeld. 

•to geval van herhaline binnen de lermiin van drie jaar die op een 
verooraelmg volgt kunnen de hierboven voorziene geldboetes op het 
dubbel van net maximum worden gebracht 

file:///7bis
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Est puru dune amende de dix mille francs a vingt-cinq miile francs 
le capitaine dun navire autre qu un bateau ae pecne ou de piaisance 
qui eniremt les arncies 5. 10. 11 et 12 de la presente loi ou ses arretés 
a'execunon ou qui s oppose a ce qui est snpiué dans ies arncies 14, 15 
et 17iiis ou qui n observe pas ies ooliganons y prevues. 

Est puni d'une amende de trots mille francs a vmgt anq mille francs 
le skipper ou le patron d'un bateau de pêche ou d'un bateau de 
piaisance qui enttemt I'amde S de ia presente loi, ou qui s'oppose A 
t'ouverture dune enquête ou se dérabe h lunmobilisaaon telles que 
prtvues a I'article ITWs. 

Sont pums d'une amende de deux mille francs i dix mille francs ies 
omciers du navire qui enfreignent les artides 5. 10 et 12 de la presente 
loi ou ses arrétés a'execunon, ou s'opposent aux obligations prevues 
dans Ies arndes 14, 15 et I7bis ou ne ies observem pas. » 

Art. 71. Un arade 29i>is, redigé comme suit, est insert dans la meme 
loi: 

- Art 29fris. L'artide 216bis du Code dlnstrucnon cnmmelle reiatif 
aux transacnons è I'amiable est applicable étant entenau que le 
montant minimum de la transacnon ne peut étre mféneur a un dixiéme 
de I'amenae minimum prevue par ia presente loi, augmentee des 
décimes addmonneis.» 

Art. 72. L'amde 30 de la mème loi est remplacé par la disposition 
suivante: 

• Art 30. Celui qui est conaamné A une amende en vertu de 
i'arocie 29 ou qui a consenQ 4 condute une transacnon conrormement 
i I'arnde 29f7i5 est tenu de verser ditectement vmgt pour cent du 
montant de I'amenae prononcee ou de la transaction au Fonds 
EnvironnemenL » 

Art. 73. I'arnde 31 de la mime ioi est remplacé par la disposition 
suivante; 

•> Art. 31. Lorsau'il existe des prtsompnons seneuses d'infracnon aux 
arndes 5.10,11, 12.14 et 15. le commissaue mantune peut interdire au 
capitaine ae quitter Ies ports beiges avec son navire, a moms ou une 
somme ne sou déposee a ntrc de caunonnement * la Caisse de Depot et 
de Consignation, d'un montant *gal au maximum prtvu a I'amde 29 
pour Ies miraccons, maiort des déames addibonnels. Le versement de 
cette somme peut sans occasionner de frais pour l'autonti, élre 
remplacé par une garanne bancaire, accordée par une banque établie en 
Belgique. 

Les navires QUI sont immobilises en mer ou dans les ports beiges en 
verm de I'amde ITba sont libérts aussitöt qu une somme est déposée 
1 tatre de caunonnement i la Caisse des Depots et Consignation, d'un 
montant égal au maximum prtvu 1 ramde 29 pour ies infractions, 
maiort des déames addibonnels. Le versement de cette sonune peut 
sans occasionner de frais pour i autorité, étre remplacée par une 
garanne bancaire accordée par une banque établie en Belgique. 

L'amcnde prononcee par une decision judidaire coulee en force de 
chose jugee ou la transacnon, sdon ie cas, est rtcupérte sur le 
caunonnement 

Le solde du montant est immédiatement resatué. 

Les interets de la somme consignee s'ajoutent au caunonnement » 

Art. 74. A Tarnde 32 de la méme loi sont apportées les modificabons 
suivantes: 

— 1' Le deuxieme alinea est remplacé par i alinea suivant: 

> Sont égaiement charges de rechetcher et de constater les infracnons 
en mer en venu ae l'amde 5 de ia presente loi: 

1' les commandants des bidmena et aéronets patrouilleurs de i'Etat 
et leurs preposes: 

Met gddboete van nenduizend frank tot vtir'entwmngduizend frank 
wordt gestran de kapitein van een schip ander dan een vissersvaartuic 
of een pleziervaartuig die de artikelen 5.10,11 en 12 van aeze wet ot de 
mtvoenngsbesiuiten ervan overtreedt o{ ach verzet tegen net bepaalde 
in de amkden 14, 15 en 17iiis o( zich met houdt aan de daarm 
opgelegde verplichtingen. 

Met een gddboete van drieduizend frank tot vijfentwinng duizend 
frank wordt gestraft de schipper of voerder van een vissersvaartuig of 
een pleziervaartuig die het artikel 5 van deze wet overtreedt of zich 
verzet tegen het instellen van een onderzoek of zich onttrekt aan de 
vasthouding als bedoeld in amkd 17fcis. 

Met een geldboete van tweeduizend frank tot tienduizend frank 
worden gestratt de omderen van een schip die de amkeien 5,10 en 12 
van deze wet of de uitvoenngsbesluiten ervan overtreaen of ach 
verzetten tegen het bepaalde in de amkeien 14.15 en ITiis of zich met 
houden aan ae daarm opgdegde verpuchtmgen. » 

Art. 71. Een amkd 29hs. luidend als volgt, wordt in dezelfde wet 
ingevoegd: 

« Art 29H5. Amkd 2l6bis van het Wetboek van strafvordering met 
betrekking tot de minneiiïke schikking is van toepassing met dien 
verstande dat het nunimumbearag van de minneiiïke schikking met 
mmder mag bedragen dan één nende van de bij deze wet bepaalde 
minimum gddboete. verhoogd met de opdeaemen.» 

Art. 72. Amkel 30 van dezelfde wet wordt vervangen door de 
volgende bepaling: 

• Art. 30. Diegene die wordt gestraft met een in amkel 29 bedoelde 
gddboete of instemt met de in amkd 29hs bedoelde minnelijke 
schikking, is ertoe gehouden twmng procent van het bedrag van de 
uitgesproKen geldboete of van de minnelijke schikking rechtstreeks te 
storten in het Fonds Leefmilieu. • 

Art. 73. Artikel 31 van dezelfde wet wordt vervangen door de 
volgende bepaling: 

•• Art 31. Bij emsnge vermoeaens van ovenreding van de amkeien 5. 
10,11,12.14 en 15 kan de waterscnout de kapitein vermeden om met 
zi'.n schip de Belosche havens te verlaten, tenzu in de Deposito- en 
Consienanekas ais borgsom een som wordt gestort ter grootte van het 
in amkd 29 omschreven maximum voor de overtreaingen, vethooga 
met de opdeaemen. Het storten van bedoelde som kan zonaer kosten 
voor de ovemeid worden vervangen door een bankgaranne, verieena 
door een m België gevesogde bank 

Schepen die op zee of in Bdgische havens worden vastgehouden 
krachtens amkd ITHs, worden onmiddellijk vrijgegeven naoat in de 
Deposito- en Consignanekaa als borgsom een som wordt gestort ter 
grootte van het in amkd 29 omschreven maximum voor de overtre
dingen, verhoogd met de opdeaemen. Het storten van bedodde som 
kan zonder kosten voor üe ovemeid worden vervangen door een 
bankgaranne verleend door een in Beigié gevesogde bank. 

De geldboete die is opgelegd door een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing of de minnelijke schikking, naar gelang het geval. 
wordt op de borgsom verhaald. 

Het overblijvende gedeelte wordt onmiddellijk terugbetaald. 

De rente van de in consignane gegeven som wordt bij de borgsom 
gevoegd.» 

Art. 74. In amkel 32 van dezelfde wet worden de volgende wijzi
gingen aangeoracnt: 

— !" Het tweeae lid worat vervangen door het volgende lid : 

" Zijn eveneens beiast met de opsporing en de vaststelling op zee van 
de inbreujcen op amkd 5 van deze wet: 

1' dt gezagvoerders van de patrouillevaartuigen en -vliegtuigen van 
de Staat en hun aangestdden: 
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2' les foncnonnaires et aeents de l'L'nité de Gesnon du Modèle 
•nathemanque de la Mer du ^ord; 

3' les officiers et sous-offiders de la Marine mandates par leur 
hiërarchie a eet elfet. >• 

— 2' Le troisième alinea est remplacé par la disposition suivante: 
• Les t'oncüonnaires et aeents visés è l'alinéa 2. 2', som égaiement 

charges des missions de recnerche des infractions a la Convennon qui 
som conhées aux autontés belges en vertu des accords intemaoonaux 
relanis é la surveillance aenenne de ia pollution manne. » 

— 3' L'arocle est complete par un quatnème alinea, libellé comme 
suit: 

— Les mtramons a la presente loi et 1 ses arrêtés d exécunon sont 
constatées par des proces-veroaux rediges par ceux qui ont constate les 
taits et qui tont toi lusqu a preuve du contraire. • 

Art. 7S. A l'articie 13 de la loi du 11 avnl 1989 portant approbanon 
et execution de divers Actes intemaaonaux en manere de navigation 
mantune, l'alinéa suivant est mseré avant le sixicme aunea : 

'< En cas de nsque evenmei de pollution du milieu mann de la mer 
temtonale ou de la zone économique exclusive ou lorraue la sécunté 
de la navigation dans ces zones mannes est en danger, le piopnétam 
du navirc qui a échoué ou couié a robiigaoon de renilouer l'épave, les 
débns d'épave, les gréemems. la cargaison ainsi que les substances ou 
obiets dangereux mibalement presents a bord qui ont couié et de les 
enlever du milieu mann. saui si I 'abandon est autonsé par l'autonté en 
applicanon des aiudes 25 et 26 de la loi du 20 janvier 1999 visant la 
protection du nuiieu mann dans les espaces manns sous la jundiction 
de la Belgique. > 

Art. 76. Larode 14. premier alinea, de la méme loi est complete 
comme suit: 

• f) prendre toute autre mesure nécessaire afin de protéger le milieu 
mann de la mer temtonale et de la zone économique exclusive conn* 
une évenmelle pollution.» 

Art 77. A l'artide 17 de la méme loi sont apportées les modifications 
suivantes: 

— 1* Le § 1", dernier alinea, est complete par un 5', libellé comme 
suit: 

« 5' les dommages au sens de la loi du 20 janvier 1999 visant la 
protection du milieu mann dans les espaces manns sous la mndiction 
de la Belgique.» 

— 2' Le § 5 est rempiace par la disposition suivante: 

••6 5. Est pum d'un empnsonnement de quinze lours 1 un an et d'une 
amende de cinq cents francs a deux millions de francs, ou d'une de ces 
petnes seuiement celui qui: 

1' a contrevenu aux arndes 13 A 16 de la présente loi: 

2' a contrevenu aux arrétés d'exécuQon des ancles 13 1 16 de la 
presente loi.» 

Art. 78. L'artide 85. premier alinea, de la loi du 24 décembte 1976 
relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complete comme 
suit: 

' Tbutefois, lorsque la contaminanon ou la pollution accidentelle 
survient en mer ou provient dun navire de mer. ces trais sont a charge 
de I'auieur de ladite contaminanon ou poiiuaon, coruonnement au 
aroit mtemaoonai. Dans ce cas, les oropnetaires aes navires evenmel-
-.ment imonaues sont civilement ei soudairemem restxinsables. •> 

Art. 79. L'irode 3 de la loi du 13 ium i?69 sur ie piateau connnentai 
ie la Belgique est complete comme suit: 

" § 2. Toute demande de concession ou d'autonsaoon comprend une 
emde d'inadences sur I'envuonnement qui est établie sous la respon-
-amiité et aux rrais du demanaeur, Li demanae est souuuse i une 
evaluanon des modences sur lenvironnement. 

2* de ambtenaren en agenten van de Beheerseenheid van het 
Mathematisch Model van de Noordzee; 

3' de daartoe door hun hiërarchie gemandateerde offideren en 
onderoffideren van de Manne. » 

— 2' Het derde lid wordt vervangen door het volgende: 

« De in het tweede lid. 2', bedoelde ambtenaren en agenten worden 
eveneens belast met de opsporingstaken van de overtreamgen van het 
Verdrag die volgens mtemanonaJe overeenkomsten inzake net toezicht 
vanuit de lucht van de zeeverontreinigmg aan de Belgische autonteiten 
zijn toevertrouwd. ». 

— 3' Het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als 
volgt: 

• Van de inbreuken op deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan 
woroen door dezen die ae teiten hebben vastgesteld orocessen-veroaai 
opgesteld, die bewiiswaarae hebben tot het tegendeel is bewezen. • 

Art. 7S. In artikel 13 van de wet van 11 apnl 1989 houdende 
goedkeuring en uitvoering van diverse Intemanonale Akten inzake oe 
zeevaart wordt vóór het zesde lid. het volgende lid ingevoegd: 

« Bij nsico op mogelijke verontreiniging van het manene milieu van 
de temtonale zee ot de exclusieve economische zone of in het geval de 
veiligheid van de scheepvaart in deze manene zones in gevaar worat 
gebraent, heeft de eigenaar van een vaartuig dat aan de gnmd is 
gelopen of gezonken is, de verplichting zim wrak, de wrakstukken, de 
gezonken tuigen, de lading, de aan boord aanwezige schadelijke stoffen 
of voorwerpen te lichten en uit het manene muieu te verwijderen, 
behoudens indien het achterlaten door de overheid is vergund met 
toepassing van de artikelen 25 en 26 van de wet van 20 januan 1999 ter 
bescherming van het manene milieu in de zeegebieden onder rechts
bevoegdheid van België.» 

Art. 76. Artikel 14. eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als 
volgt: 

> ei alle andere nodige maatregeien treffen ter bescherming van het 
manene miüeu van de temtonale zee en de exclusieve economische 
zone tegen mogelijke verontreiniging. > 

Art. 77. In amkel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzi
gingen aangeoracht: 

— i' § 1, laatste lid wordt aangevuld met een 5' luidend als volgt: 

• 5* schade in navolging van de wet van 20 januan 1999 ter 
bescherming van het manene milieu in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België. • 

— 2* § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling: 

• § 5. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
één laar en met een geldboete van vijOionderd frank tot twee miljoen 
frank of met één van deze straffen, degene die: 

1' de artikelen 13 tot 16 van deze wet overtreedt: 

2' de besluiten die ter uitvoering van de artikelen 13 tot 16 van deze 
wet njn genomen, overtreedt » 

Art. 78, Artikel 85. eerste lid, van de wet van 24 december 1976 
houdende budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt aangevuld als 
volgt: 

•• Wanneer de contaminatie ot accidentele verontreinigizig evenwel 
op zee plaatsvindt of atkomstig is van een zeeschip, vallen deze kosten 
ten laste van de persoon die voormelde contaminatie of verontreiniging 
heeft veroorzaakt, overeenkomsne het intemanonaai recht In dit geval 
nin de eiecnaars van de eventueel betrokken senepen ourgeruik en 
hootdcli;k aansDraKeiiik. « 

Art. 79. Arükei 3 van oe wet van 13 juni 1969 inzake het cononentaai 
plat van België, wordt aangevuld ais volgt: 

••f2. Elke aanvraag tot concessie of machtiging omvat een milieu-
effectenrapport dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid en op 
kosten van de aanvrager. De aanvraag wordt onderworpen aan een 
miiieueffectenbeoortleling. 
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L'étude d'madcnces sur lenvironnement est établie et revaluation 
des inciaences sur lenvironnement est reaüsee comormement aux 
regies relatives a la procedure, au contenu et a la tonne etablies par ie 
Roi sur proposition coniointe du mimstre qui a les Affaires economi-
ques dans ses attributions et du ministre qui a l'Environnement dans 
ses attributions. 

L'exploranon et l'exploitabon sont soumises i un eumcn continu de 
rinfluence des acnvités concemees sur les deplacements de sediments 
et sur Ie milieu mann. 

§ 3. Le ministre quï a l'Environnement dans ses attributions etnet un 
avis sur l'étuae d incidences sur lenvironnement et sur les resuitats de 
revaluation des incidences sur i'environnement. 

Les concessions, les autohsations. les proloneanons ou les renouvel-
lements ne peuvent ètre accordes que sur avis lavoraole au ministre qui 
i I Environnement dans ses attributions. 

Lore de dcmandes et demandcs de proloneanon ou de renouvelle-
ment dune concession ou autonsanon. il sera tenu compte des resuitats 
de I examen continu. 

Si l'examen continu fait apparaitre des etfets nuisibles macceptables 
des amvites concemees sur les deplacements de sediments et sur le 
milieu mann. la concession ou 1'autonsanon peut étre retiree ou 
suspendue en tout ou en parne. 

§ 4. L'exploration et l'exploitaüon sont soumises a une rcdevance. 
selon des moaalités prevues par les arrétes de concession, pour 
l'execution de l'examen continu de l'influence des activités concemees 
sur les deplacements de sediments et sur le milieu mann. 

§ 5. Le Roi cree. sur proposition coniointe du ministre qui a les 
Affaires econormques dans ses aitnbunons et du ministre qui a 
l'Environnement dans ses attributions, une commission consultative 
pour assurer ia coordination entre les administrations concemees par la 
gesnon de lexoioranon et de l'exploitanon du plateau continental et de 
la mer tcmtonaie. 

Un rapport zeneral sur les resultats de I examen continu est soumis 
1 la commission tous les trois ans. 

La commission se charge notamment des points specinques sui-
vants: 

— la coordination de l'examen des demandes de concession et la 
formulation d un avis sur ces demandes: 

— le suivi des différentes études realisées sur Tinfluence de 
I'extraction de sable sur ie plateau continental; 

— l'étude du rapport tnennal; 
— la recommandation de mesures de correcnon si une influence 

negative est constatée et 
— la formuiabon d'avis sur une politique concemant tous les aspects 

relaofs i 1'extraction de sable. 
Le Roi peut fixer les modalités de fonchonnement et les frais de 

foncoonnement de la commission. » 

Art. 80. Au tableau annexe 1 la loi orgamque du 27 décembre 1990 
creant des fonos budgétaues, i la mbnque • 25-4 Fonds Environne
ment », les mots « les reparations visécs 1 l'aröcie 40 de la loi du 
20 janvier 1999 visant la protecoon du milieu mann dans les espaces 
manns sous iiindicoon de la Belgique et les montants vises aux arti
cles 57 en 58 de la meme loi' sont insérés entre les mots « les amendes 
visées a 1 ara ei e 30 de la loi du 6 avnl 1995 relative 1 la prevennen de 
la pollution de la mer par les navires » et les mots « Nature des 
dépenses autonsees ». 

Art. 81. La loi du 26 man 1971 sur la protecoon des eaux de surrace 
canoe la poliuoon est abrogee dans la mesure ou elle s appuque a la 
mer temtonaie. 

Het milieueffectenrapport wordt opgesteld en de milieuetfectenpe-
oordeling worat uitgevoerd overeenkomsng de door de Koninc, op 
gezamenliike voordracht van de minister die de Economische fiken 
onder ziin bevoegdheid heeft en de minister die Leemulieu onder z;;n 
bevoegdheid heett, vastgestelde regels m verpand met de procedure, ae 
inhoud en de vorm. 

De exploratie en de exploitatie worden onderworpen aan een connr.u 
onderzoek naar de invloed van de betrokken acnviteiten op ae 
sedimentafzetangen en op het manene milieu. 

§ 3. De minister die Leefmilieu onder ziin bevoegdheid heeft, brenet 
advies uit over het miiieuerfectenrapport en de resultaten van ae 
milieuetfectenbeoordeling. 

Concessies, machtigingen, verlengingen of vemieuwmcen kunnen 
slechts worden toecestaan mits het eunsng advies van de minister c;e 
Leefmilieu onder r,i;n bevoegdheid heett. 

Bij aanvragen en aanvragen tot verlenging of vernieuwing van e?n 
concessie o f machtiging zal worden rekening genouaen met je 
resultaten van het continu onderzoek. 

Indien uit het continu onderzoek bliikt dat de betrokken acnviteiten 
onaanvaardbare nadelige gevolgen voor ae sedimentatzettmgen ;r 
voor het manene milieu hebben, kan de concessie of machtiging, geneei 
ot gedeelteliik, opgeheven ot geschorst woraen. 

§ 4. De exploratie en de exploitatie worden onderworpen aan een 
vergoeding volgens de modaliteiten die bepaald worden in de conces-
siebesluiten. voor de uitvoering van het continu onderzoek naar ae 
invloed van de betrokken acnviteiten op de seounentatzetangen en op 
het manene milieu. 

S 5. De Koning stelt op gezamenliike voordracht van de minister die 
de Economische Zaken onder znn bevoegdheid heert en de minister cie 
Leenrulieu onder znn bevoegdheid heett. een raadeevenae commiüie 
in om de coordinaae te verzekeren nissen de admirustranes aie 
betrokken znn bn het beheer van de exploratie en ae expioitane van net 
continentaal piat en de temtonaie zee. 

Om de dne iaar wordt een overzichtsraoport met de resultaten van 
het continue onderzoek aan de commissie voorgelegd. 

De commissie heett onder andere volgende specifieke opdrachten : 

— het coördineren van de onderzoeken van de concessieaanvragen 
en het formuleren van een advies over deze aanvragen; 

— het opvolgen van de verschillende studies die uitgevoerd worden 
naar de invloed van de zandwmrungen op het continentaal plat; 

— het onderzoek van het dhejaarlijks rapport; 

— het adviseren van comgerende maatregelen indien een negaoeve 
invloed zou worden vastgesteld en 

— het formuleren van beleidsvoorbereidende adviezen in verband 
met alle aspecten die verband houden met de zanawiniungen. 

De Koning kan de werkingsmodaliteiten en werkingskosten van de 
commissie vaststellen.» 

Art. 80. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 decem
ber 1990 houdende opnehting van begroongstondsen. wordt m de 
rubnek « 25-4 Fonds Leefmilieu » tussen de woorden « de geldboeten 
bedoeld in arakei 30 van de wet van 6 apni 1995 betrerfende de 
voorkoming van de verontreiniging door schepen » en « Aard van ae 
gemachtigde uitgaven » de woorden « het herstel bedoeld in arakei 40 
van de wet van 20 ianuan 1999 ter bescherming van het manene milieu 
in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdneid van België en de 
geldsommen bedoeld in de artikelen 57 ên 58 van dezelfde wet • 
ingevoegd. 

Art. 81. De wet van 26 nvaart 1971 op de beschemung van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging worat opgeneven, in zoverre 
ze van toepassing is op de temtonaie zee. 
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Art. 82. La ioi du 8 févner 197S portant approbation et execution de 
IJ Convention pour la prevennon de la pollution manne par les 
operanons a immersion enecruees par les navires et aeronets et des 
Annexes, taites a Oslo Ie 15 févner 1972. et du Protocoie modifiant la 
Convention. Mn a Oslo Ie 2 mars 1983, et ses arrêtés d'execuoon sont 
abrogc-s. 

lu sceau Promuieuons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue d 
de I Etat et puolice par Ie Moimeur beige. 

Donne a Bruxelles. Ie 20 janvier 1999. 

ALBERT 

Par ie Rol: 

Le Vice-Premier Mimstre 
et Mimstre de I Economie et des Telecommunications. 

E. Dl RUPO 

Le Vice-Premier Mimstre et Ministre de l'Intérieur. 
L VAN DEN BOSSCHE 

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Defense nanonale. 
J.-P. PONCELET 

Le Ministre de la Politique sciennfique. 
Y. YUEFF 

Le Ministre de ia Santé publique et des Pensions, 
M. COLLA 

Le Ministre des Affaires etrangeres, 
E. DERYCKE 

Le Ministre de i Agriculture et des Pebtes el Moyennes Entrepnses, 

K. PLN'XTEN 

Le Ministre des Transoorts, 
M. DAERDEN 

Le Ministre de la lusnee, 
T. VAN PARYS 

Le Secretaire d'Etat a la Sécunfé, a l'Integranon sociale 
et a l'Environnement, 

J. PEETERS 

Scellé du sceau de l'Etat: 

Le Ministre de la Justice, 
T. VAN PARYS 

Note 

(1) Session 1997-199S. 
Chambre des representants: 

Doonnenis. — Proiet de loi, 1595-n' 1. — Amendements. 1695-n- 2. — 
Raoport, 1695-n" 3. — Texte adopté par la commission (art. 77 de la 
ConsntuQoni, 1695-n' 4. — Texte adopté par la commission lart. 78 de 
la Consntunonl, 1695-n' 5. — Texte aaomé en séance piemere et 
transmis au senat (art. 78 de la ConsatuDoni, 1695-n' 6. 

Art. 82. De wet van 8 februari 1978 houdende goedkeuring en 
uitvoering van het Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van 
de zee ten gevolge van het storten vanaf schepen en luchtvaarruigen en 
van de Bijlagen, opgemaakt te Oslo op 15 tebraan 1972, en van het 
Protocol tot wiizigmg van dat Venirag, opgemaakt te Oslo op . 
2 maart 1983 en ziin uitvoenngsoesluiten. worden opgeheven. 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zii met 's Lands zegel zal worden 
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Session 1998-1999 
Documents. — Texl 

J68-n 1. 
.-limairs ae la Cliamon. — Sessions des 8 et 10 décemore 1998. 

rWumems. — Texte aoopte en seance piémére et transmis au Sénat, 
S68-n 1. 

Sénat 
Documents. — Proiet transmis oar la Chamore des representants. 

1-1194-n' I, — Proiet transmis oar ia Chamore aes representants (an 77 
de la Consntunonl. 1-1195-n' 1. 

Gegeven te Brussel, 20 januan 1999. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

De Vice-Eerste Minister 
en Minister van Economie en Telecommumcane, 

E Dl RUPO 

De Vice-terste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, 
L VAN DEN BOSSCHE 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, 
J.-P, PONCELET 

De Minister van Wetenschapsbeleid, 
Y, YUEFF 

De Minister van Volksgezondheid en Pensioen, 
M. COLLA 

De Minister van Buitenlandse Zaken. 
E DERYCKE 

De Minister van Landbouw 
en van Kleine en Middclerote Ondcmeminsen, 

K-PINXTEN 

De Minister van Vervoer. 
M. DAERDEN 

De Minister van lusnne. 
T. VAN PARYS 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 
Maatschappelijke Integrane en Leetmilieu, 

J. PEETERS 

Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van lustiüc, 

T, VAN PARYS 

Nota 

(1) Zfftiny 1997-7998. 
Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Gedrukte stukken. — Wetsontwerp, 1695-nr, 1. — Amendementen, 
1695-nr. 2. — Verslag, 1695-nr. 3. — Tekst aangenomen door de 
commissie (art. 77 van de Grondwet), 1695-nr. 4. —Tekst aangenomen 
door de commissie (art. 78 van de Grondwet), 1695-nr, 5, — Tekst 
aangenomen in plenaire verzadenng en overgezonden aan de Senaat 
(art, 78 van de Grondwet), lS95-nr. b. 

Zilfiny 1998-1999. 
Gedrukte stukken. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en 

overgezonden aan de Senaat, 186S-nr. 1. 
Handelingen ran ae Kamer. — Vergaderingen van 5 en 10 decem

ber 1998. 
SenaaL 

Documenten. —Ontwerp overgezonden door de Kamer van volks
vertegenwoordigers, 1-1194-nr, 1. — Ontwerp overgezonden door de 
Kamer van voütsvertegenwoordigen. (art. 77 van de Grondwet), 
1-1195-nr. 1. 
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F. 99 — 713 (w/msi 
28 FEVRIER 1999. — Loi modifiant Ie Code judidaire en vue de la 

protection du milieu mann dans les «paces manns sous jundic-
tion de la Belgique (1) 

ALBOH" IL Roi des Belges, 
A tous, presents et a vemr, Salut. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanchonnons ce qui suit: 

Article 1". La presente loi régie une manere visée A l'article 77 de la 
Constituaon. 

Art. 2. A I'artide 569, alinea premier, du Code judidaire est ajouti 
un pomt 31° libellé comme suit: 

• 31° i défaut d'autres dispositions attributives de competence, des 
demandes introduites en vemi de la loi du 20 janvier 1999 visant la 
protection du milieu mann dans les espaces manns sous lundicöon de 
la Belgique.» 

Art. 3. L'article 633 du méme Code est complete par un second 
alinea libellé comme suit: 

• Pour les demandes en mauére de saisies conservatoires et les voies 
d'execuDon instituées en vemi de la loi du 20 janvier 1999 visant la 
protection du milieu mann dans les espaces manns sous rundicüon de 
la Belgique, som également compétents, les iuges des saisies des 
ammdissements de Fumes, Bruges et Anvers.» 

Art. 4. Sans porter attemte aux competences des tribunaux müitai-
res, les tnbunaux de Bruxeiles, Bruges, Fumes et Anvers som compé
tents pour prendre connaissance des infractions 1 la presente loi. 

Promulguonsla présente loi.ordonnonsquellesoi revétuedusceau 
de l'Etat et publiée par Ie Monueur beige. 

Donne è Bruxeiles, Ie 28 févner 1999. 

ALBERT 

Par Ie Roi: 

L< Vice-Premier Ministre 
et Ministre de i Economie et des Telecommunications, 

E.DIRUPO 

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'lntérieur, 
L. VAN DEN BOSSCHE 

Le Vice-Prermer Ministre et Ministre de la Defense nationale, 

J-P. FONCTTET 

Le MinsitTe de la Politique saenofique, 
Y.YUEFF 

Le Ministre de la Santé publique et der Pensions, 
MCOLLA 

Le Ministre des affaires étrangères, 
EDERYCKE 

Le Ministre de rAgriculture 
et des Petites et moyennes Entrepnses, 

K.PINXTEN 
Le Ministre des Transports. 

M.DAEROEN 
Le Ministre de Ia Justice, 

T. VAN PARYS 
Le Secretaire d 'Etat 

j la Sécunté. i ITntégranon sociale et 1 l'Environnement. 
J. PEETERS 

Scellé du sceau de IXtat: 
Le Ministre de la lusnee. 

T. VAN PARYS 

N. 99 — 713 |9»/22J=l 
28 FEBRUARI 1999. — Wet tot wtjiiging van het Gerechteliik 

Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in 
de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (1) 

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen. Onze Groet 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetzeen 
volgt: 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedodd in arti
kel 77 van de Grondwet 

Art. 2. Aan arokel 569. eerte lid. van het Gerechtelijk Wetboek worat 
een punt 31° gevoegd dat luidt als volgt: 

« 31* bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van 
bevoegdheid, van de vordermgen mgeieid "krachtens de wet van 
20 januan 1999 ter beschemung van het mariene milieu in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. » 

Art. 3. Artikel 633 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een 
tweede lid dat luidt als volgt: 

« Voor de vorderingen betregende bewarende beslaeen en middelen 
tot tenuitvoerlegging ingesteld krachtens de wet van 20 januan 1999 ter 
bescherming van het manene milieu in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België, zijn de beslagrechters van de arrondis
sementen van Veume, Bnigge en Antwerpen tevens bevoegd.» 

Art. 4. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de 
militaire rechtbanken, ziin de rechtbanken van Brussel, Bnigge, Veume 
en Antwerpen bevoegd kennis te nemen van de overtredingen van deze 
wet 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden 
bekleed en door het Belpsch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel, 2S februan 1999. 

ALBERT 

Van Korungswege: 

De Vice-Eetste Minister 
en Minister van Economie en Telecommunicatie, 

EDIRUPO 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken. 
L VAN DEN BOSSCHE 

De Vice-Eerste Minister 
en Minister van Landsverdediging, 

J.-P. PONCELET 

De Minister van Wetenschapsbeldd. 
Y.YUEFF 

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, 
MCOLLA 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
EDERYCKE 

De Minister van Landbouw 
en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen, 

K.PINXTEN 

De Minister van Vervoer, 
MDAERDEN 

De Minisier van Justitie, 
T. VAN PARYS 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 
Maatschappelijke Integratie en Leemuiieu. 

J. PEETERS 

Met 's Lands zegel gezegeld: 

De Minister van Justitie, 
T. VAN PARYS 
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Note 

(1) Rifiieiico puittfruntatm: 

Chambre des representants: 
Daamena: 
1695-1997-1998: 
N* 1: Ptajtt de loi. 
N* 2 : Aoiendements. 
N* 3. Rapport de Mme Dejonghe. 
N'° 4 : Texte adoptt par la commission (artide 77 de la ConsntuDon). 

N* S: Texte adopt* par la commission (artide 78 de la Constitution). 

N* 6: Texte adopM en séance plénière et transmis au Sénat (artide 78 
de la Comnmnon'i. 

1868-1998-1999: Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat 

Armaia de la Chambrt ; 8 et 10 décembre 1998. 

Sénat: 
DatHNMti 
1-1194-1998-1999: 
N" 1: Projet transmis par ia Chambre des representant!. 

1-1195-1998-1999: 
N* 1: Projet transmis par la Chambre des representants (artide 77 de 

la Constitution). 

Nota 

(1) Paritmaitam verwijzingen: 

Kamer van volksvertegenwoordigers: 
Gedrukte stukken: 
1695-1997-1998: 
Nr. 1: Wetsontwerp. 
Nr. 2 : Amendementen. 
Nr. 3 : Verslag van Mevr. Dejonghe. 

Nr. 4: Tekst aangenomen door de commissie (artikel 77 van de 
Grondwet). 

Nr. 5: Tekst aangenomen door de commissie (artikel 73 van de 
Grondwet). 

Nr. 6: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden 
aan de Senaat (artikel 78 van de Grondwet). 

1868-1998-1999: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en 
overgezonden aan de Senaat 

Handelingen van de Kamer: 8 en 10 december 1998. 
Senaat: 

Oocuments: 
1-1194-1998-1999: 
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door Kamer van volksvertegenwoor

digers. 
1-1195-1998-1999 : 

Nr. 1 : Ontwero overgezonden door Kamer van volksvertegenwoor
digers (artikel 77 van d e Grondwet) . 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

F. 99 — 714 199/091331 

15 JANVIER 1999. — Loi relative k la C o m m i s s i o n d 'éh ide sur Ie sort 
de* bicna d c t m e n b r e i d e la C o m m u n a u l é i u i v c d e Belgique 
spo l i é i o u délaiaséa pendant la guerre 1940-1945 (1) 

ALBERT n, Roi des Belges. 
A tous. presents et a vemr, SaluL 

Les Chaxnbres ont adopté et N o u s sanct ionnons ce qui s u i t : 

A t t i d t 1". La présente loi regie une manere visée k l 'artide 78 de la 
Constitution. 

A l t 2. 0 est créé, auprés d e s services d u premier ministre. une 
«Commiss ion d'éhide sur Ie sort des biens des membres de la 
Communauté iuivc d e Bdgique spol iés o u délaissés pendant la 
guerre 1940-1945 • , d é n o m m é e d-apres la • Commiss ion d é tude ». 

La Commission d 'étude a pour miss ion d e faire touts recherche pour 
faire ia d a n * sur Ie s o i t des biens délaissés dans ces drconstances et 
d e n faire rapport a u gouvernement d a n s les d e u x ans d e sa creation. 
Elle d é p o s e n u n premier rapport intermediaire dans les s ix mois . 

Art. 3. Le mandat d e la Commiss ion d 'éh ide peut éventuei lement 
étre pto iogé par le Roi pour un tetme d e d e u x ans si. è I expiration d u 
délai de deux ans prévu k l'artide 2. al inea 2. il s'avère nécessaire que 
la Commission p o u n u i v e ses travaux. 

Art. 4. La Commiss ion d'éhide peut effectuer les traitements de 
données a caractére personnel oui sont nécessaires a l 'accompiissement 
de sa mission telle q u e l l e est défiiue a l 'artide 2. 

EHe peut notamment consotuer une banque d e données relative aux 
p e n o n n a victimes des mesures ana-juives p n s e s par les autontés 
a i leaundes . 

MINISTERIE V A N JUSTITIE 

N . 99 — 714 |99/091351 

15 JANUARI 1999. — Wet betreffende d e Studiecommiss ie betref
fende het lot van d e bez i t t ingen van d e leden van de loodse 
g e m e e n s c h a p van België , g e p l u n d e r d of achtergelaten tijdens de 
oorlog 1940-1945 (1) 

ALBERT II. Koning der Belgen, 
Aan allen die nu ziin en hierna w e z e n zullen. Onze Groet. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen voigt : 

Artikel 1. Deze w e t regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikd 78 van de G r o n d w e t 

Art. 2 . Bij d e diensten v a n d e eerste minister wordt opgencht een 
• Studiecommissie betreffende het lot v a n d e bezittingen van d e leden 
van d e Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten 
tijdens d e oorlog 1940-1945'», hierna « d e Studiecommissie » genoemd. 

Haar opdracht bestaat erin alle opzoekingswerk te verrichten o m 
o p h d d e r i n g te brengen over het lot v a n d e in die omstandigheden 
achtergelaten bezitt ingen e n d e regenng daarover verslag uit te 
brengen binnen t w e e iaar vo lgend o p haar oprichting. Zij brengt een 
eerste tussentijds verslag uit binnen z e s maanden. 

A r t 3 . Het mandaat v a n d e Studiecommiss ie kan eventued door de 
Koning worden verlengd voor een p e n o d e v a n twee jaar indien bij het 
verstrijken van d e t w e e jaar, confo im art ikd 2, tweede lid, z o u blijken 
dat het n o d i g is dat d e Studiecommiss ie haar werkzaamheden voortzet. 

Art. 4. De Studiecommissie kan d e verwerkingen van persoonsEe-
gevens v e m c h t e n welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar 
opdracht omschreven in arnkcl 2. 

Zij kan inzonderheid een gegevensbank opnehten betreffende de 
p g s o n e n die het slachtoffer zijn g e w e e s t v a n de ann-joodse maatrege
len g e n o m e n door d e Duitse a u t o n t n t e n . 



• * • 

• * * * 

Life - Nature 
ICCI 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage 2 

De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: 
achtergrondinformatie 

o Een nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: nieuwe kansen voor 
natuurbescherming. 

• Onze zee: nood aan een ecologisch verantwoord beheer. 

a Bescherming van zeegebieden: van noodzaak tot uitvoering. Een overzicht 
van de internationale achtergrond en de relevante wetgeving. 

a Studiedag met de betrokken sectoren (25 juni). 



De nieuwe wet ter bescherming van het mariene milieu: 
achtergrondinformatie 

De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu (20 januari 1999) en enkele 
ontwerpen van uitvoeringsbesluiten zorgden voor nogal wat commotie aan de kust. 

Hierbij wordt volgende informatie gevoegd: 

• De korte inhoud van de wet, de gebeurtenissen volgend op de publicatie van de wet 
en het voorstellen van uitvoeringsbesluiten, samen met de acties van België in dat 
verband worden beschreven in het bijgevoegde artikel: 

Een nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: nieuwe kansen 
voor natuurbescherming (J.Haelters) 

De tekst werd gepubliceerd: 'De Strandvlo' 19(4), oktober 1999; pp. 151-157. 

H De ecologische basis voor de bescherming van de voorgestelde gebieden, samen met 
de referenties naar het onderzoek en de mogelijke impacts van menselijke activiteiten 
in het gebied worden beschreven in: 

Onze zee: nood aan een ecologisch verantwoord beheer (R.Schallier) 

3 De wettelijke achtergrond voor het beschermen van mariene gebieden, samen met de 
evolutie (op Europees en mondiaal vlak) van de bescherming van de zee wordt 
beschreven in: 

Bescherming van zeegebieden: van noodzaak tot uitvoering. Een overzicht 
van de internationale achtergrond en de relevante wetgeving (J.Haelters) 

Deze tekst (gewijzigd) fungeerde als één van de achtergronddocumenten voor de 
overlegvergadering van de verschillende sectoren met belangen op zee en de 
overheid (provincie, BMM) in verband met de nieuwe wet ter bescherming van de 
zee, en de voorgestelde uitvoeringsbesluiten op die wet (provincie West-
Vlaanderen, Brugge, 25 juni 1999) . De tekst (gewijzigd) werd eveneens 
ingediend voor publicatie in het tijdschrift 'Leefmilieu', en zal gepubliceerd 
worden in het nummer van november-december 1999. 

O Het detailverslag van de vergadering met de betrokken sectoren wordt hier niet 
weergegeven. Enkel een beschrijving van de aanwezige sectoren en de werkwijze. Het 
detailverslag, waar LIFE-personeel aan meewerkte, maakt deel uit van de finale 
rapportering van de provincie aan de minister bevoegd voor het mariene milieu. 

De toepassing van de wet ter bescherming van het mariene milieu: 
studiedag met de betrokken sectoren (25 juni 1999). 

O Enkele relevante persberichten 
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Een nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: 
nieuwe kansen voor natuurbescherming 

De Strandvlo 19(4), oktober 1999; pp. 151-157. 



Een nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu: 
nieuwe kansen voor natuurbescherming 

Jan Haelters 

Inleiding: een nieuwe w e t 

Op 20 januari 1999 werd door het Staatshoofd een nieuwe wet ter bescherming van het 
marien milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België getekend (de 'MMM-
wet'). Deze (federale) kaderwet verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 1999. 
Het wetsontwerp was op 10 december 1998 door de Kamer aangenomen met 
eenparigheid van stemmen. Door de staatshervorming waren milieuzaken bevoegdheid 
geworden van de regio's. Daardoor waren hiaten ontstaan in de milieuwetgeving op zee 
(federale bevoegdheid) en was het noodzakelijk geworden dat een wet in verband met de 
bescherming van de zee opgemaakt werd. 

Enkele maanden na de MMM-wet werden door de wet betreffende de Exclusieve 
Economische Zone van België in de Noordzee (22 april 1999, B.S. 10 juli 1999) de zeegebieden 
onder de rechtsbevoegdheid van België, tot voordien beperkt tot de territoriale wateren 
(sinds 1987 vastgelegd op de 12 mijlszone), uitgebreid met het Belgisch Continentaal Plat. 

I. Inhoud van de w e t 

De inhoud van de MMM-wet is vooral een weergave van de internationale afspraken en 
overeenkomsten waaraan België zich moet houden, en die dus in de nationale wetgeving 
moeten opgenomen worden. Dat zijn ondermeer de Europese Vogelrichtlijn 
(vogelbescherming) en Habitatrichtlijn (bescherming van fauna en flora), het Verdrag van 
Ramsar (bescherming van waterrijke gebieden), het MARPOL-Verdrag (voorkomen van 
vervuiling door schepen), het OSPAR-Verdrag (voorkomen van vervuiling, bescherming 
van soorten en habitats) en het Verdrag van Rio (bescherming van biodiversiteit). De 
nieuwe wet is ingedeeld in verschillende hoofdstukken. De bevoegdheden van het Vlaams 
Gewest op zee worden door de nieuwe wet niet aangetast. Militaire activiteiten, 
beroepsvisserij en talrijke aspecten van de scheepvaart vallen grotendeels buiten deze wet. 
De belangrijkste punten in de wet zijn als volgt samen te vatten: 

Q Er worden een aantal algemeen aanvaarde doelstellingen en beginsels toegepast 
(hoofdstuk II). Het algemene doel van de wet is een kader te vormen voor 
maatregelen in verband met het behoud en het herstel van het marien milieu. Daarbij 
wordt met volgende beginsels rekening gehouden: 

> het beginsel van preventief handelen (voorkomen is beter dan genezen); 
> het voorzorgsbeginsel (indien redelijke bezorgdheid bestaat voor schade aan het 

milieu, is een gebrek aan overtuigend bewijs geen reden om geen maatregelen te 
nemen); 

> het beginsel van duurzaam beheer (de activiteiten van nu mogen de toekomstige 
generaties niet belasten en de natuurlijke rijkdommen niet uitputten); 

> het beginsel dat de vervuiler betaalt (de kosten voor het voorkomen en 
bestrijden van verontreiniging en voor het herstellen van schade zijn voor 
rekening van de veroorzaker); 

> het herstelbeginsel (milieuschade wordt, indien mogelijk, hersteld). 

1 



Voorts heeft iedereen die op zee een activiteit uitvoert de plicht elke mogelijke 
maatregel te nemen om vervuiling te voorkomen. 

Bepaalde mariene gebieden en soorten kunnen beschermd worden (hoofdstuk III). Het 
is een opname in de nationale wetgeving van een aantal internationale 
overeenkomsten. De mogelijkheid wordt gegeven om op zee verschillende types 
beschermde gebieden aan te duiden. Deze beschermde gebieden kunnen de status 
krijgen van integraal marien reservaat, gericht marien reservaat, speciale 
beschermingszone, gesloten zone of bufferzone. Een integraal reservaat krijgt de meest 
strikte bescherming, en de mens komt niet tussen in de natuurlijke processen. In een 
gericht reservaat kan een gepast beheer gevoerd worden. Speciale beschermingszones 
kunnen ingesteld worden voor de bescherming van bepaalde soorten of habitats. In 
gesloten zones kunnen sommige activiteiten gedurende een gedeelte van het jaar 
verboden worden. Een bufferzone tenslotte kan ingesteld worden om één van de 
voorgaande gebieden beter te beschermen. Voor reservaten moet een beheersplan 
opgemaakt worden, en over het beheer waakt een beheerscommissie. Beroepsvisserij 
wordt in een reservaat niet beperkt, tenzij op gezamenlijke voordracht van de 
minister bevoegd voor leefmilieu en deze bevoegd voor landbouw. Voor de 
scheepvaart gelden eveneens geen beperkingen, tenzij indien als 
uitzonderingsmaatregel routeringssystemen zouden ingesteld worden. 

De wet voorziet in een lijst met beschermde soorten. Voor deze soorten geldt o.a. een 
verbod op vangen, verwonden, doden, vervoeren, in bezit hebben, enz... Het is voorts 
verboden te jagen op zeevogels en zeezoogdieren, en niet-inheemse soorten in zee te 
introduceren. Zeezoogdieren die stranden of gevangen worden als bijvangst maken 
het voorwerp uit van een opvangprocedure en van maatregelen die het 
wetenschappelijk onderzoek wettelijk regelen. 

Verontreiniging en milieuverstoring worden voorkomen en beperkt (hoofdstuk IV). 
Zo is het verboden afval te verbranden op zee, en afval in zee te lozen of te storten 
(behoudens enkele uitzonderingen). Er worden maatregelen voorzien voor 
tussenkomst bij scheepsongevallen (hoofdstuk V). 

Bepaalde activiteiten worden onderworpen aan een vergunning, afgeleverd door de 
minister (hoofdstuk VI). Niet onderworpen aan een vergunning of machtiging zijn 
ondermeer de beroepsvisserij en de scheepvaart. In de wet worden bepalingen 
opgenomen in verband met de milieueffectenbeoordeling van vergunningplichtige 
activiteiten (hoofdstuk VII). 

Bij een ernstig en dreigend gevaar voor het marien milieu kunnen bepaalde 
noodmaatregelen genomen worden (hoofdstuk VIII). Schade aan het milieu moet 
hersteld worden op kosten van de veroorzaker (hoofdstuk IX). Er wordt tenslotte 
bepaald dat toezicht en controle uitgevoerd wordt, en de instanties en diensten 
bevoegd om inbreuken vast te stellen worden vastgelegd (hoofdstuk X). Ook de 
strafmaat wordt in de wet bepaald (hoofdstuk XI). 

2. De uitvoeringvan de wet 

De MMM-wet is een kaderwet. De meeste bepalingen moeten dus via een Koninklijk 
Besluit (KB) uitgevoerd worden. Een aantal van die KB's werd voorbereid door 
overheidsadministraties en consulenten die daarvoor de opdracht gekregen hadden van de 
bevoegde Staatssecretaris (Jan Peeters). De Staatssecretaris gaf op 9 maart 1999 voor de 
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gouverneur en de burgemeesters van de kustgemeenten een voorstelling van de 
bepalingen in de nieuwe wet en de gevolgen ervan. Hij gaf er eveneens een toelichting 
over het voorstel van KB in verband met het beschermen van gebieden en de mogelijke 
afbakening ervan. Drie mariene gebieden, die voor onze kust ecologisch belangrijk zijn, 
werden voorgesteld. Dat waren een gebied grenzend aan het Vlaams natuurreservaat 'De 
Baai van Heist', een gebied grenzend aan het strandreservaat te Lombardsijde, en een 
gebied ter hoogte van de Broersbank en de Trapegeer. Dat laatste gebied omvat het Potje, 
een diepere zone met een relatief hoge dichtheid en diversiteit aan benthische organismen 
en - in het voorjaar - een hoge dichtheid aan paaiende tong. Naast deze ecologisch 
belangrijke gebieden werden ook een aantal scheepswrakken voorgesteld. Deze wrakken 
(en wrakken in het algemeen trouwens) bezitten een rijke en voor onze kust unieke 
fauna. De zes wrakken werden na een selectieprocedure weerhouden uit de lijst van 
enkele honderden scheepswrakken die zich voor onze kust bevinden. Het gaat om de 
wrakken van de Birkenfels, de Garden City, de Westhinder, de Kilmore, de Waverley en de 
Lies. 

Het voorstellen van de mogelijke beschermde gebieden bracht nogal wat onrust en 
negatieve reacties teweeg, met name over de mogelijke beheersmaatregelen (waarover heel 
wat misverstanden bestonden). Een week later werd beslist om voorlopig geen besluiten 
te nemen, en het overleg tussen het kabinet Leefmilieu en de betrokken sectoren verder te 
zetten. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kreeg de opdracht het overleg met de 
betrokken sectoren te organiseren, en in september verslag uit te brengen bij de minister 
bevoegd voor leefmilieu. 

3. Bescherming van zeegebieden in België 

De nieuwe MMM-wet creëert ondermeer het kader voor de aanduiding van beschermde 
gebieden in zee. Dat is een relatief nieuw onderwerp, en naar is gebleken, een nogal 
controversieel onderwerp. Natuurgebieden aan land werden reeds tientallen jaren geleden 
opgericht. De Vlaamse overheid levert nog steeds inspanningen om de overblijvende 
duinen, en recentelijk ook stranden, als waardevolle natuurgebieden te beschermen. Een 
aantal duingebieden werd reeds lang geleden als natuurreservaat aangeduid. Heel recent 
werden ook enkele stranden als natuurreservaat aangeduid: de Baai van Heist in 1997 
(MB van 22 oktober 1997, B.S. 18 december 1997) en een gedeelte van het strand van 
Lombardsijde, als onderdeel van het grotere reservaat aan de rechteroever van de 
Ijzermonding in 1999 (MB van 3 maart 1999, B.S. 9 april 1999). 
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Na duin- en strandreservaten binnenkort zeereservaten? 

Natuurgebieden in zee zijn dus een relatief nieuw begrip, maar toch werd reeds in 
1984 (KB van 27 september 1984, B.S. 31/10/1984) door België een zeegebied 
beschermd. Dat gebeurde in uitvoering van het Verdrag van Ramsar (Iran, 1971) ter 
bescherming van internationaal belangrijke watergebieden. In het gebied in kwestie, 
de Vlaamse Banken, overwinteren elk jaar internationaal belangrijke concentraties 
vogels. Dat zijn vooral zwarte zee-eenden en futen. De Vlaamse Banken strekken 
zich uit van Oostende tot de grens met Frankrijk, van de laagwaterlijn tot 3 mijl uit 
de kust. Door de tekst van het Verdrag omvat het Ramsar-gebied enkel de zones niet 
dieper dan 6 meter bij laag tij. Voorlopig werden (nog) geen concrete 
beschermingsmaatregelen voor het gebied uitgevaardigd, en was de 
beschermingsstatus eerder preventief. 

In 1996 werd door België - in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn - het 
gebied dat de Vlaamse Banken omvat (dus ook de zones dieper dan 6 meter), 
voorgesteld om opgenomen te worden in het Europees NATURA 2000 netwerk (zie 
kaartje onder). Het kreeg de naam Trapegeer -Stroombank. Het netwerk van 
natuurgebieden moet in de toekomst de basis vormen voor het Europese milieubeleid 
i.v.m. beschermde gebieden. 
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leuwpoort 

De Panne 
o 

Besluit 

De nieuwe wet op het marien milieu vulde een groot aantal hiaten in onze wetgeving 
m.b.t. de bescherming van de zee. De wet zelf is niet controversieel. Dat bewijst de 
unanimiteit waarmee het wetsontwerp in de Kamer goedgekeurd werd. Een aantal 
voorstellen van uitvoeringsbesluiten van de wet kregen echter met heel wat tegenwind af 
te rekenen. Het gevolg daarvan is dat ze - in hun meest recente vorm - niet 
aanvaardbaar waren. Vooral de voorstellen om op zee beschermde gebieden aan te 
duiden, en de voorgestelde afbakening, stuitte op tegenstand en onbegrip. Er moet gezegd 
worden dat door de betrokken sectoren soms terechte bezwaren geuit werden. Soms 
werden echter ook onterechte beweringen de wereld ingestuurd. Het is nu wachten op de 
resultaten van het overleg met de betrokken sectoren, en op het verdere invullen van de 
kaderwet in uitvoeringsbesluiten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.... 
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De Europese Commissie steunt via haar programma 'LIFE-NATURE' een omvangrijk project 
rond integraal natuurbehoud aan de Westkust. 
Het project wordt uitgevoerd door 4 partners: 

de Vlaamse Gemeenschap afdeling Natuur, de Beheerseenheid van het Mathematisch 
Model van de Noordzee, Natuurreservaten vzw en het Wereld Natuur Fonds (WWF) 
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Onze zee: 
Nood aan een ecologisch verantwoord beheer 

Ronny Schallier 

i. Mariene ecologie van de Belgische kust 

Een gevarieerd habitat als bron van biodiversiteit 

Het gebied van de Kustbanken wordt gekenmerkt door een afwisselende reeks geulen en 
zandbanken die nagenoeg evenwijdig liggen aan de kustlijn, wat overeenstemt met de 
richting van de getijdenstroming. Deze zandbanken liggen binnen 3 tot 5 zeemijl van de 
laag-laagwaterlijn. De Oostkust is over het algemeen slibrijker dan de Westkust, door 
andere stroomsterktes en de nabijheid van de Westerschelde. 

De Kustbanken langs de Westkust, die zich uitstrekken van de Franse grens tot aan 
Oostende, zijn respectievelijk de Smalbank, de Trapegeer, de Broersbank, de 
Nieuwpoortbank, de Balandbank en de Stroombank. Het Potje, het Westdiep, de Kleine 
Rede en een deel van de Grote Rede vormen de reeks van geulen in dit kustgebied. Het deel 
van deze banken en geulen van de laagwaterlijn tot 3 mijl uit de kust, kent een bijzondere 
ecologische waarde en werd door België voorgesteld als Natura 2000 gebied. De diepte van 
dit gebied varieert sterk, van nog geen halve meter (toppen van Trapegeer en Broersbank) 
tot meer dan 10 meter beneden GLLWS in de diepere geulen (Westdiep tot 15 meter). Ook 
de helling van de flanken en de stromingen die het gebied overheersen zijn sterk 
uiteenlopend. Hoewel de sedimenten voornamelijk bestaan uit goed gesorteerd fijn zand, 
kunnen toch sterke verschillen optreden tussen de banktoppen, hun flanken en de geulen. 
Het gebied van de Kustbanken langs de Westkust, met zijn sterk afwisselende reliëf, 
sedimentsamenstelling en stromingspatronen, vormt de basis voor een karakteristiek en 
ecologisch waardevol habitat. 

Zeezoogdieren zoals de gewone zeehond en de bruinvis zijn de laatste vijftig jaar nagenoeg 
verdwenen aan onze kust. Vrij recent werden wel terug enkele dolfijnen en zeehonden 
waargenomen, wat aantoont dat internationale beschermingsmaatregelen resultaten begin 
op te brengen en dat het gebied van de Kustbanken een potentieel habitat voor hen is. 
Meer nog, deze dieren zijn de toppredatoren voor een dergelijk kustecosysteem. Ondanks 
deze recente waarnemingen is er echter nog geen sprake van een vaste populatie 
zeezoogdieren aan onze kust. 

Een internationaal belangrijk gebied voor tal van zeevogels 

Een uitgebreide en grondige studie van het Instituut voor Natuurbehoud heeft aangetoond 
dat de zuidelijke Noordzee, waar de Belgische zeegebieden deel van uitmaken, talrijke 
vogelsoorten telt in internationaal belangrijke aantallen (Offringa et ai, 1995). De 
Belgische kustwateren vormen vooral een belangrijk overwinteringsgebied voor de zwarte 
zee-eend, futen, duikers en alkachtigen. Zwarte zee-eenden zijn talrijk voorkomende 
wintergasten langs de Westkust. Ze drijven er in grote groepen op het zeeoppervlak. Hun 
voedsel bestaat voornamelijk uit tweekleppige schelpdieren (halfgeknotte strandschelp 
Spisuia subtruncata, rechtgestreepte platschelp Tellina fabula, witte dunschaal/Ifara alba). 
Futen overwinteren vaak in grote aantallen dichtbij de Westkust tijdens strenge winters, 
in groepjes rustend op het zeeoppervlak. Hun dieet bestaat uit haring, grondels en 
borstelwormen. Ook alken en zeekoeten zijn algemeen voorkomende wintergasten op de 
Vlaamse Banken en Kustbanken. Ze komen meestal alleen voor of soms in kleine groepjes, 
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drijvend op het zeeoppervlak. Ze jagen op kleine vis (zandspiering, sprot) en invertcbraten. 
De zeekoet wordt trouwens algemeen beschouwd als een goede indicatorsoort van 
biologisch waardevolle gebieden, omdat ze zelf hun vis vangen en actief concentraties vis 
opzoeken. Overwinterende duikers vormen kleine groepjes in de ondiepe kustgebieden. 
Hun voedsel bestaat uit grondels en juveniele haring en kabeljauw. 

Hoewel de Belgische zeegebieden vooral in het winterhalfjaar de grootste aantallen 
zeevogels herbergen, worden ze in het zomerhalfjaar ook bevolkt door broedende sternen 
en meeuwen. De kustwateren rond de haven van Zeebrugge, met inbegrip van de Baai van 
Heist, vormen dan een belangrijk fourageergebied voor de plaatselijke sternenkolonie. 
Enkele duizenden visdiefies bvb., die in de zomer in het Zwin en in de haven van 
Zeebrugge broeden en zich op zee voeden met kleine vis en invertebraten. 

Een rijk en divers bodemleven als onmisbare schakel in de voedselketen 

Diverse rapporten van de Universiteit Gent hebben aangetoond dat vooral de fijnzandige 
Kustbanken langs de Westkust een rijk en divers bodemleven herbergen. Deze 
macrobenthos-gemeenschappen bereiken de hoogste densiteit en biomassa van de 
Belgische zeegebieden (Degraer & Vinex, 1995, 1997). Dit macrobenthos' vormt een 
belangrijke voedselbron voor demersale vissen zoals grondels, tong, pladijs, steenbolk, 
wijting, en kabeljauw, voor zeevogels zoals de zwarte zee-eend, en voor schaaldieren of 
crustaeeën zoals de grijze garnaal en de gewone zwemkrab (Whitehead et al, 1986; 
Leopold et aZ., 1995; Leopold et aZ., 1996; Piet et aZ., 1998; VynckeetaZ., 1998; Degraer et 
aZ., 1999). Het gebied herbergt vooral rijke populaties van tweekleppige schelpdieren (vnl. 
halfgeknotte strandschelp, maar ook rechtgestreepte platschelp en witte dunschaal). 
Dergelijke rijke populaties kunnen daarenboven dienst doen als natuurlijke 
aanrijkingsbron voor andere, omringende zeegebieden (zie verder). Daarnaast komen 
vooral de aasgarnalen (behorend tot hyperbenthos-), die een belangrijke schakel vormen in 
de mariene voedselketen (o.a. voedsel voor grondels en juveniele platvissen), en de 
commercieel belangrijke griize garnaal (behorend tot epibenthos3), heel algemeen voor in 
de kustwateren. 

Het is algemeen gekend dat deze rijke bodemfauna een belangrijke, centrale schakel vormt 
in het mariene voedselweb, tussen enerzijds de primaire productie in de waterkolom en de 
recyclage van gesedimenteerd organisch materiaal (als voedsel), en anderzijds de \issen en 
zeevogels (als predatoren). Het benthos staat echter niet enkel en alleen rechtstreeks in 
verband met de waterkolom als een deel van de voedselketen. Vele bodemdieren en 
demersale vissen kennen namelijk vrij rondzwevende, planktonische larvale of juveniele 
stadia, en kunnen op die manier via deze korte verblijftijd in de waterkolom verder 
gelegen gebieden bereiken en koloniseren. 

Een paaigrond en kraamkamergebied voor commerciële rissoorten 

De kustwateren langs de Frans-Belgische grens vormen één van de belangrijkste 
paaigronden voor de tong. De paaiperiode van de tong is temperatuurgebonden, en vindt 
plaats in de lente (maart-april). In de daaropvolgende zomer en herfst vervullen de 
Kustbanken een kraamkamerfunctie voor de juveniele tong, waarvan het voedsel 
voornamelijk bestaat uit borstelwormen en tweekleppigen. De ondiepe Kustbanken langs 
de kust vervullen bovendien niet alleen voor de tong een rol als kraamkamerfunctie, maar 

' Macrobenthos: fauna groter dan 1 mm, die leeft in de zeebodem. 
- Hyperbenthos: fauna tussen 1 en 5 mm, die vlak boven de zeebodem leeft (tot 1 m boven zeebodem). 
1 Epibenthos: fauna groter dan 5mm, die vlak boven de zeebodem leeft (tot 1 m boven zeebodem). 
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ook voor tal van andere vissoorten, zoals pladiis, schar en kabeljauw (Borremans, 1987; 
Daan et aZ., 1990; Rijnsdorp et aZ., 1992). 

Intertidale stranden met een niet te onderschatten ecologische waarde als 
dynamische brug tussen zee en duinen 

Het intertidaal gebied aan de Belgische kust bestaat uit brede, fijnzandige en eerder 
beschutte zandstranden. Hoewel de stranden op het eerste zicht nagenoeg 'verlaten' lijken, 
is hun ecologische waarde niet te onderschatten. De bodemfauna die het hoofd kan bieden 
aan dit extreme biotoop (blootstelling aan lucht, extreme temperatuurverschillen, extreme 
variaties in zoutgehalte) komt er in hoge densiteiten voor. Zo is het macrobenthos - met 
in het bijzonder de borstelwormen - massaal aanwezig in de bodem van het hogere 
strandgedeelte. Dit benthos vormt het voedsel voor talrijke vogelsoorten (zoals 
drieteenstrandloper), en voor juveniele platvissen (zoals pladijs) die samen met het 
opkomend getij naar het strand migreren. Los daarvan is een zandstrand ook een typische 
rustplaats voor zeehonden. 

De zandstranden vormen bovendien een dynamische overgang tussen de zeegebieden en de 
duinstrook. Deze drie habitats samen - kustwateren, strand, en duingebied - vormen een 
dynamisch en divers kustecosysteem dat typisch is voor de zuidelijke Noordzee. 

Als voorbeeld van zo'n dynamisch geheel en de hieraan gebonden ecologische waarde, kan 
de Baai van Heist worden geciteerd. Dit recent opgericht strandreservaat gelegen tegen de 
oostelijke havenmuur van de haven van Zeebrugge wordt momenteel beschouwd als het 
belangrijkste zeereephabitat van de Belgische kust, kent een ecologisch waardevol 
intertidaal gebied (vanwege diversificatie van substraat, nl. zandstrand en havenmuur), en 
fungeert als rustplaats, hoogwater-vluchtplaats, fourageergebied, overwinteringsgebied en 
broedgebied voor tal van vogelsoorten (Devos et al, 1995). Ook zeehonden werden er al 
rustend op het strand waargenomen. 

2. Mogelijke vormen van bedreiging voor de zeegebieden 

Verontreiniging afkomstig van rivieren en atmosfeer 

De kustwateren zijn al decennia lang onderhevig aan verontreiniging afkomstig van 
rivieren en atmosfeer door een continue toevoer van ondermeer zware metalen, pesticiden, 
koolwaterstoffen en nutriënten. 

Aangezien de verontreiniging van de Noordzee via de rivieren en de atmosfeer 
grensoverschrijdend is, wordt deze problematiek op internationaal vlak aangepakt. Dit 
gebeurt ondermeer in het kader van het OSPAR Verdrag (Verdrag ter voorkoming van 
mariene verontreiniging, B.S. 31 januari 1998) en in het kader van de 
Noordzeeconferenties, waar België aktief aan deelneemt en waar concrete maatregelen en 
doelstellingen worden overeengekomen. Deze internationale aanpak heeft al tot opvallende 
resultaten geleid. Zo gingen de Noordzeelanden een verbintenis aan om hun toevoer van 
36 gevaarlijke stoffen naar de Noordzee met 50 % (en zelfs met 70 % voor de meest 
gevaarlijke stoffen) te verminderen tussen 1985 en 1995; deze vooropgestelde 
reductienormen werden ook grotendeels behaald (MNZ, 1995). De drie gewesten zijn in 
ons land bevoegd voor de toepassing van de betrokken maatregelen. 
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Verontreiniging afkomstig van schepen 

In de Belgische zeegebieden bestaat een reëel en aanzienlijk risico op (grote) accidentele 
olieverontreinigingen ten gevolge van scheepvaartongevallen (Schallier, R., 1998). De 
Belgische territoriale zee en Exclusieve Economische Zone (EEZ) grenzen immers aan het 
Nauw van Calais, één van de drukst bevaren gebieden ter wereld. Door de geringe diepte in 
het Kanaal en de Zuidelijke Noordzee, worden de grote schepen gekanaliseerd in een 
centrale, diepe scheepvaartroute (Noordhinder TSS) en een smalle aftakking doorheen de 
Belgische zeegebieden richting Westerschelde (Westhinder TSS), Ook de nagenoeg 
dagelijkse illegale operationele olielozingen door schepen vormen een ernstige bedreiging 
voor het marien milieu. Zeevogels, die gemakkelijk in aanraking kunnen komen met een 
olievlek, zijn de meest voor de hand liggende slachtoffers (vb. Offringa & Meire, 1997). 
Zwarte zee-eenden, futen en alkachtigen zijn extreem gevoelig aan olieverontreiniging, 
vooral vanwege hun levenswijze: zee-eenden en futen overwinteren in groep en al drijvend 
aan het oppervlak, alkachtigen ruien tijdens de overwinteringsperiode. Naast 
olieverontreiniging vormen ook accidentele of operationele lozingen van chemicaliën en 
het storten van allerhande ladingen en afval, die aan boord van schepen worden vervoerd, 
een reële bedreiging voor de Belgische kustwateren. 

Door de goedkeuring van het MARPOL-Verdrag (B.S. 24 mei 1984) en de uitvoering ervan 
in de Wet van 1995 (B.S. 27 juni 1995) werden belangrijke wettelijke stappen gezet ter 
voorkoming en beteugeling van illegale scheepslozingen. In de nieuwe Wet ter 
bescherming van het mariene milieu van 1999 (B.S. 12 maart 1999) is elke vorm van 
rechtstreekse lozing in zee verboden, en wordt meer rechtsbevoegdheid toegekend aan 
België als kuststaat (tot EEZ) en havenstaat (uitgebreide onderzoeksmogelijkheden). In 
geval van een accidentele verontreiniging wordt in de Wet van 1999 de kapitein objectief 
aansprakelijk gesteld voor elke vorm van schade (principe van de vervuiler betaalt) en is 
België als kuststaat bevoegd om zelf de nodige interventiemaatregelen te nemen. 

Al sinds 1991 worden in het kader van het Bonn Akkoord regelmatige controlcvluchten 
op zee uitgevoerd met een speciaal uitgerust vliegtuig voor het opsporen van illegale 
lozingen. In de nabije toekomst zal een Kustwacht worden opgericht, die zal toezien op de 
naleving van de wettelijke bepalingen op zee. Ook in de havens worden regelmatige 
(technische en documentaire) inspecties uitgevoerd ('Port State control'). 

Verstoring aan het zeeoppervlak door de scheepvaart 

De Belgische zeegebieden worden gekenmerkt door een hoge scheepvaartintensiteit (zie 
hoger). Ondanks het feit dat de grote schepen langs de grote scheepvaartroutes varen, 
varen vele andere schepen (zoals ferries, jachten, zeilboten, en vissersvaartuigen) ook 
buiten deze grote routes en vaak langs de kust, afhankelijk van hun bestemming. 

Van de zeevogels die aan de Westkust leven zijn vooral de grote groepen zwarte zee-
eenden erg gevoelig aan verstoring: als een vaartuig in de buurt komt, vliegen de zee-
eenden massaal op en vormen een wijde cirkel rond het schip, wat hen veel (kostbare) 
energie doet verbruiken. Dat vermindert hun overlevingskansen tijdens de winter. Ook 
zeezoogdieren zoals de gewone zeehond blijken bijzonder gevoelig te zijn aan verstoring 
door de scheepvaart (Thiel et al, 1992). 

De negatieve impact van boomkorvisserij op het ecosysteem van de Noordzee 

De visserij heeft een aanzienlijke impact op de verschillende ecosystemen van de Noordzee. 
Hoewel reeds intens werd gevist in de Noordzee sinds het begin van de twintigste eeuw, 
heeft de technologische vooruitgang (schepen met steeds krachtigere dieselmotoren. 
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moderne navigatie-apparatuur, ontwikkeling van nieuwe, meer renderende 
visserijtechnieken zoals industriële visserij en boomkorvisserij) voor een groeiende impact 
op het marien milieu gezorgd (Lindeboom & De Groot, 1998). Dit leidde ondermeer tot 
problemen van overbevissing, het zeldzaam worden of verdwijnen van kwetsbare 
vissoorten in intens beviste gebieden, verstoring van de zeebodem met veranderingen in 
bodemstructuur, en merkbare langetermijnsveranderingen van het benthos in de 
Noordzee, zoals o.a. een daling van de biodiversiteit door schade aan lang levende 
benthische soorten, en een bevoordelen van opportunistische soorten, zoals poiychaeten en 
crustaceën (Kröncke, 1995; Lindeboom, 1995; Bergman & Hup, 1992; Svelle et al, 1997; 
Lindeboom & De Groot, 1998). 

Belgische en Nederlandse vissers hebben zich vooral gespecialiseerd in de boomkorvisserij. 
De Belgische zeegebieden worden gemiddeld drie tot vier maal per jaar bestreken door 
sleepnetten die in de bodem binnendringen (North Sea Task Force, 1993; Svelle et al., 
1997). Zowel de Nederlandse als Belgische vissersvloten mogen volgens het Benelux-
Verdrag binnen de drie mijlszone opereren. Voor boomkorvaartuigen geldt er een 
beperking tot 300 pk. Door problemen van overbevissing en protest van Belgische vissers, 
werd in 1998 een tijdelijke maatregel uitgevaardigd die de eerste drie mijlszone afsluit 
voor de tongvisserij met boomkorvaartuigen van meer dan 70 bruto ton. 

De gemeenschappelijke visserijpolitiek is het beleidsinstrument waarmee de Europese Unie 
de visserij en de aquacultuur beheert. Tot op heden wordt de nadruk vooral gelegd op het 
duurzaam beheer van commerciële vispopulaties: naast het bepalen van de totale 
toelaatbare vangsten (TAC's), die worden verdeeld onder de Lidstaten, past de 
gemeenschappelijke visserijpolitiek ook het concept van gesloten gebieden toe om 
vispopulaties te beschermen. In 1997 vond een interministeriële vergadering plaats te 
Bergen (Noorwegen) inzake de integratie van visserij en milieu-aangelegenheden, waarbij 
een ecosysteembenadering van het visserijbeleid werd overeengekomen. De bevoegde 
ministers van alle Noordzeelanden en vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap 
namen deel aan deze vergadering. Bij de uitvoering van deze (vrij recente) 
ecosysteembenadering is het de bedoeling dat de nadruk wordt gelegd op de studie van de 
functie, productiviteit en biodiversiteit van mariene ecosystemen, met het oog op een 
duurzaam behoud van het marien milieu. 

Verstoring van zeebodem door zand- en grindwinning en andere activiteiten op zee 

Allerhande activiteiten op zee zoals zand- en grindwinning, baggerwerken, werken voor 
het leggen van kabels en pijpleidingen, tot het plaatsen van vb. platformen of het laten 
ontploffen van mijnen, kunnen plaatselijk nefaste invloeden hebben, vooral door 
verstoring van de zeebodem, met verandering in de structuur van het substraat, 
aantasting van de plaatselijke benthosgemeenschappen, of toename van gesuspendeerde 
sedimentpartikelen in de waterkolom. Afhankelijk van de duur en/of het repetitief 
karakter van de activiteit, kan de impact van tijdelijke aard zijn of aan de basis liggen van 
langetermijnsveranderingen. 

Om die reden worden bovenvermelde activiteiten en hun effecten op het marien milieu 
opgevolgd. Dergelijke activiteiten worden tevens onderworpen aan een voorafgaande 
vergunning of machtiging van de bevoegde federale overheid, die zich hiervoor baseert op 
een milieu-effectenrapport (Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene 
milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, B.S. 12.03.1999). 
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3. De oprichting van mariene beschermde gebieden: een noodzaak 

Verschillende argumenten kunnen worden aangehaald om op de noodzaak te wijzen van 
mariene beschermde gebieden: 

1. Behoud/beheer van een Noordzeehabitat en de biodiversiteit die kenmerkend is 
voor dit type habitat; 

2. Verwerven van inzicht in de natuurlijke trends van het marien ecosysteem (in 
het bijzonder van benthos) in een onverstoord gebied (Lindeboom, 1995); 

3. Een kans geven aan langlevende benthossoorten, m.a.w. de mogelijkheid 
scheppen voor een toename en herstel van de biodiversiteit in dit aangetaste 
habitat; 

4. Beantwoorden van de vraag welke anthropogene impact het meest het marien 
milieu beïnvloedt : vb. eutrofiëring en pollutie t.o.v. \isserij en exploitatie 
(Lindeboom, 1995); zonder mariene beschermde gebieden is dit onderscheid zeer 
moeilijk te maken (Kröncke, 1995); 

5. Bestuderen van de langetermijneffecten van visserij (Lindeboom, 1995; 
Kröncke, 1995); 

6. Behoud/beheer van benthospopulaties die als voedsel kunnen dienen voor 
zeevogels in tijden van voedselschaarste of verstoring (Degraer et al., 1999), en die 
dienst kunnen doen als natuurlijke aanrijkingsbron voor andere, omringende 
zeegebieden (Done & Reichelt, 1998); 

7. Creëren van mariene beschermde gebieden als middel ter vrijwaring van voor 
visserij belangrijke ecosystemen (Svelle et ai, 1997; Done & Reichelt, 1998); een 
leefbare en duurzame visserij is immers afhankelijk van de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van mariene natuurlijke bronnen, die op hun beurt afhangen van 
de toestand van het mariene milieu (European Commission, 1999); 

8. Creëren van een rustgebied voor zeezoogdieren en overwinterende zeevogels 
door het wegnemen of beperken van de verstoring van zeeoppervlak door de 
scheepvaart; 

9. Creëren van de mogelijkheid tot een natuurlijk herstel van de zeebodem door 
het wegnemen of beperken van de verstoring van de zeebodem: 

door een beter en doelgericht beheer van de boomkorvisserij, die de 
bodem fysisch verstoort met benthos- en juveniele vissterfte als gevolg, en die 
kan resulteren in aanzienlijke bijvangsten van benthos, juveniele vissen en 
niet-commerciële vissen (Lindeboom, 1995; Svelle et ai, 1997). Dit kan een in 
overleg overeengekomen, tijdelijk of permanent verbod van deze visserij in 
zorgvuldig geselecteerde deelgebieden inhouden; 
door verbod of beperking van andere economische activiteiten, zoals o.a. 
het leggen van kabels en pijpleidingen, zand- en grindexploitatie (zie hogerl. 
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Bescherming van zeegebieden: van noodzaak tot uitvoering 
Een overzicht van de internationale achtergrond 

en de relevante wetgeving 

Jan Haelters 

Inleiding 

Tot voor enkele tientallen jaren werd de zee door de mens met weinig respect 
behandeld. Daardoor ontstonden steeds meer milieuproblemen. De talrijke met olie 
besmeurde vogels, dode zeehonden, het verdwijnen van bruinvissen, tuimelaars, 
roggen en haaien, aangespoelde vuilnis en dalende visbestanden gaven aan dat er iets 
mis was. De zichtbare aantasting van het milieu gaf aanleiding tot een groeiende 
politieke wil iets te ondernemen. Dat resulteerde op zijn beurt in het ontstaan van de 
geschikte instrumenten: een aantal fora waaronder het mogelijk is maatregelen te 
nemen die de natuur beter beschermen. De meeste van deze fora zijn nog zeer jong. 
Ze moeten nog uitvoering krijgen, of zelfs nog vertaald worden in nationale 
wetgeving. Hierbij willen we kort ingaan op de achtergrond en de inhoud van de fora 
die het mogelijk maken gebieden aan te duiden waar een aangepast beheer de 
natuurwaarden beter kan beschermen. Het is duidelijk dat het aangepast beheer in 
deze gebieden slechts één van de middelen is om het doel te bereiken. Via de hieronder 
vermelde fora zijn meestal nog andere maatregelen mogelijk, terwijl bescherming van 
het mariene milieu nog door tal van andere wettelijke instrumenten kan gebeuren. Er 
wordt kort uitgelegd hoe België zijn verplichtingen i.v.m. beschermde gebieden naleeft. 

I. Zijn de natuurlijke rijkdommen van de zee oneindig? 

Gedurende lange tijd was men van oordeel dat het niet nodig was de zee te 
beschermen. Haar natuurlijke rijkdommen leken immers oneindig groot. 
Visbestanden leken onuitputtelijk. Men was ervan overtuigd dat het immense volume 
van de zee om het even welke vervuiling onbeperkt zou kunnen blijven slikken. De zee 
stond symbool voor vrijheid. Langzamerhand heeft de mens op een pijnlijke manier 
moeten ervaren hoe beperkt die vrijheid is. Het staat vast dat in de zuidelijke Noordzee 
bepaalde leefgebieden en de populaties van een groot aantal soorten aangetast zijn 
onder invloed van allerhande menselijke activiteiten. Sommige soorten zijn zelfs 
volledig verdwenen. 

2. Bescherming van de zee: nationale of internationale politiek? 

Instrumenten en maatregelen om de zee efficiënt te beschermen zijn veel later 
gekomen dan deze voor de bescherming van het land. Onderzoek van de zee en van 
haar natuurlijke rijkdommen is immers veel moeilijker. De schoonheid van de zee is 
minder gemakkelijk toegankelijk. Bovendien maakt het internationaal karakter van de 
zee de wetgeving complex. Vervuiling afkomstig van allerhande activiteiten heeft een 
internationale oorsprong en heeft grensoverschrijdende gevolgen. Koopvaardijschepen, 
zowel operationeel als accidenteel een mogelijke bron van verontreiniging, hebben 
recht op onschuldige doorvaart. Tot vrij recent bestond nog zeer veel onenigheid over 
de toegang tot de zee voor vissersschepen van verschillende naties: tot hoe ver kan een 
land op zee zijn rechten laten gelden? Het probleem van de gebiedsverdeling stelde zich 
eveneens nadat waardevolle grondstoffen op en in de zeebodem aangetroffen werden. 
De verdeling van de natuurlijke rijkdommen gaf meer dan eens aanleiding tot 
conflicten en zelfs oorlog. 
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Een rationeel gebruik van de zee vereist overeenkomsten tussen staten. Ook voor 
natuurbehoud en het instellen van beschermde gebieden, zelfs binnen territoriale 
wateren, zijn internationale afspraken noodzakelijk. Een volledig nationale 
zoutwaterpolitiek voeren is niet mogelijk. Het grote nadeel van het afsluiten van een 
internationale overeenkomst is dat het meestal een langzaam proces is. 

3. Bescherming van vogeipopulaties in waterrijke gebieden 

Een eerste aanzet tot het instellen van natuurgebieden op zee was het Verdrag van 
Ramsar1 in verband met de bescherming van internationaal belangrijke 
watervogelgebieden. Dat kwam er vooral omdat men wereldwijd moerassen 
drooglegde, waardoor typische vogelpopulaties bedreigd werden. Andere habitats- die 
van belang zijn voor bepaalde watervogels konden onder dit Verdrag eveneens 
aangeduid worden. Het gebied tussen Oostende en De Panne, van de laagwaterlijn tot 
3 zeemijl uit de kust3 kreeg als 'De Vlaamse Banken' de status van Ramsar-gebied. 
Onderzoek had immers aangetoond dat er jaarlijks internationaal belangrijke aantallen 
zwarte zee-eenden overwinteren. Inmiddels is gebleken dat het gebied 's winters ook 
voor relatief grote concentraties futen een toevluchtsoord biedt. Daarnaast komen hier 
kleinere aantallen eidereenden, grote zee-eenden, duikers, zeekoeten en alken voor. 
Hoewel dit gebied reeds jaren geleden aangeduid werd en België het Verdrag van 
Ramsar bijna 25 jaar geleden ondertekende, werden nog steeds geen concrete 
beheersmaatregelen uitgevaardigd. Vooral verstoring kan voor zwarte zee-eenden en 
duikers een negatieve invloed hebben. Het zijn immers vogels die bij benadering reeds 
van zeer ver opvliegen. In de harde wintermaanden verkleint elke nutteloze 
energieverspilling de kans te overleven. Een ander groot probleem vormt de 
chronische olieverontreiniging. Zelfs kleine olievlekken kunnen voor deze vogels, die 
in groepen op het wateroppervlak zitten, een echte ramp betekenen. Het 
Ramsarverdrag houdt voor de Partijen de verplichting in 'het behoud van watergebieden 
en ivaten-ogels te bevorderen door het stichten van natuurresen-aten (...)' (art.4). 

4. Vervuiling en overbevissing: nood aan overleg? 

Sedert het begin van de jaren '70 is men er zich steeds meer van bewust geworden dat 
de ondiepe Noordzee een betere bescherming verdiende. De chronische vervuiling via 
rivieren en havens, de vervuiling afkomstig van baggerwerken, van het winnen van 
fossiele brandstoffen of van de scheepvaart, dumping en verbranding op zee, de 
overbevissing,... dienden op een efficiënte manier aangepakt te worden. Verregaande 
internationale afspraken waren dringend nodig. Daarover werd voor het eerst 
gedebatteerd tijdens de verschillende Noordzeeconferenties4. De intentieverklaringen 
van de ministers tijdens deze conferenties zijn niet wettelijk bindend. Toch wordt er 
veel aandacht aan geschonken en belang aan gehecht. Naderhand werden een groot 
aantal van de doelstellingen trouwens opgenomen in andere, bindende fora. Tijdens de 
eerste conferenties stond het probleem van de vervuiling centraal. Stilaan werden 
andere aspecten met betrekking tot de bescherming van de zee steeds belangrijker. 

1 Verdrag van Ramsar (Iran), 2/2/1971, getekend door België op 19/3/1975. De datum van 
inwerkingtreding was 4/7/1986 (B.S. 12/4/1979, 29/4/1986). 
- De habitat van een dier- of plantensoort is de leefomgeving, bepaald door biotische en abiotische 
factoren, waar de soort voorkomt. 
1 K.B. van 27/9/1984 (B.S. 31/10/1984). Door de tekst van het Verdrag vallen enkel de zones niet 
dieper dan 6 meter bij laag tij onder de beschermingsstatus. 
* Conferenties in Bremen (1984), Londen (1987), Den Haag (1990) en Esbjerg (1995). De volgende 
conferentie zal plaatsvinden in Noorwegen (2002 ?). 
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Het visserijbeleid werd opgenomen in een gezamenlijke Europese politiek3. Hierin 
probeert men ondermeer via technische maatregelen en quota's de chronische 
overbevissing tegen te gaan en visbestanden te herstellen. Andere maatregelen zijn het 
eventueel tijdelijk weren van bepaalde technieken en grote vissersvaartuigen uit 
kwetsbare gebieden zoals kustzones. Het volledig afsluiten van gebieden voor visserij 
werd in het visserijbeleid (nog) niet opgenomen, hoewel dit reeds lang geleden als 
nuttige beheersmaatregel voorgesteld werd (ref.). 

5. Een leefbare visserij in een gezond ecosysteem 

In 1997 vond in het kader van de Noordzeeconferenties een belangrijke tussentijdse 
samenkomst plaats van de ministers van landbouw en milieu". In een gezamenlijk 
wetenschappelijk rapport7 wordt erkend dat de bestaande visserijdruk - ondanks de 
gezamenlijke politiek - te hoog is en dat vele vissoorten overbevist worden (o.a. kabel
jauw en pladijs). Andere vissoorten (o.a. roggen en haaien) zijn in de Noordzee, of in 
bepaalde gebieden ervan, vrijwel verdwenen. Men stelt in het rapport eveneens dat de 
ene visserijtechniek schadelijker is voor het milieu dan de andere. Wetenschappers zijn 
het erover eens dat het niet mogelijk is in de zuidelijke Noordzee nog een gebied te 
vinden waar de bodem zijn originele staat, met specifieke fauna en flora behouden 
heeft. Door overbevissing en het gebruik van de boomkor zijn een aantal bodemdieren 
nagenoeg verdwenen. Een verarmde gemeenschap met opportunistische soorten 
kwam ervoor in de plaats. In de intentieverklaring van de ministers" lezen we dat ze 
de algemene belangen van het ecosysteem meer zullen betrekken in het beheer van 
menselijke activiteiten. Verder stellen ze dat het voorzorgsbeginsel toegepast moet 
worden. Dit beginsel houdt in dat men niet moet wachten tot de wetenschappelijke 
beivijzen op tafel liggen vóór men maatregelen neemt, wanneer gegronde vermoedens 
bestaan dat schade toegebracht wordt aan het milieu. Eén van de intenties van de 
ministers is stappen te ondernemen om habitats en levende natuurlijke rijkdommen te 
herstellen en beter te beschermen. Een belangrijke maatregel die men daarbij voor 
ogen heeft is het instellen van permanent of tijdelijk beschermde of gesloten gebieden. 

6. Bescherming van soorten en ecologisch belangrijke gebieden in Europa 

De Europese Gemeenschap ontwikkelt sinds de top van Parijs in 1972 een gezamenlijke 
milieupolitiek. In 1973 werd een eerste Milieu Actie Programma voorgesteld. Voor de 
betere bescherming van bedreigde vogelsoorten werd in 1979 de Vogelrichtlijn9 

aanvaard. Naast algemene maatregelen worden Lidstaten verplicht om Speciale 
Beschermingszones aan te duiden die voor een aantal bedreigde vogelsoorten belangrijk 
zijn. In 1992 werd de Habitatrichtlijn10 uitgevaardigd, waardoor de Lidstaten 
verplicht zijn voor bepaalde habitats (Habitatrichtlijn Annex I) en bedreigde planten en 
dieren (Annex II) beschermde gebieden in te richten. De vogelrichtlijngebieden zullen 
samen met de toekomstige habitatrichtlijngebieden in het verenigd Europa een 
coherent ecologisch netwerk vormen van speciale beschermingszones. Dit 'NATURA 
2000 netwerk' zal de ruggengraat vormen voor de Europese milieupolitiek in verband 
met de bescherming van soorten en habitats. Aangezien Europese Richtlijnen bindend 

' Verordening (EEG) 3760/92 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de 
aquacultuur 
" Bergen (Noorwegen), 13-14 maart 1997 
r Svelle M.. Aarefjord, H., Heir, H.T. & 0verland, S. (eds.), 1997. .Assessment report on fisheries and 
fisheries related species and habitats issues. Ministry of Environment, Norway 
0 Statement of Conclusions of the Intermediate Ministerial Meeting on the Integration of Fisheries 
and Environmental Issues, 13-14 March 1997, Bergen, Norway. Ministry of Environment, 
Norway 
" Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand 
10 Richtlijn 92/43/ EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en 
flora 



zijn voor de lidstaten, moeten ze vertaald worden in de nationale wetgeving. De 
provisies van de Habitatrichtlijn werden opgenomen in de nieuwe wet ter bescherming 
van het marien milieu van 20 januari 199911. 

7. Belgische verplichtingen in Europa 

In de lijst van de prioritair te beschermen gebieden van de Habitatrichtlijn12 vinden we 
ondermeer 'permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken'. 
Gezien de grote densiteit en diversiteit van het dierenleven onder water, en het belang 
voor overwinterende vogels, werd het gebied van Oostende tot de grens met Frankrijk, 
van de laagwaterlijn tot 3 mijl uit de kust door België voorgesteld om deel uit te 
maken van het NATURA 2000 netwerk. België aanvaardt daarmee de verplichting om 
voor dit gebied een beheersplan op te maken. In dat plan moeten de meest 
aangewezen maatregelen opgenomen worden die dit gebied de nodige bescherming 
bieden en er een verdere aantasting van de natuurwaarden voorkomen. Alle Europese 
landen hebben een lijst van gebieden ingediend, en hebben het proces opgestart om 
beschermingsmaatregelen in te stellen. Nederland duidde ondermeer de Waddenzee, de 
Oosterschelde en grote delen van de Westerschelde aan. Het zeegebied aansluitend bij 
de Delta werd eveneens voorgesteld (onder voorbehoud) als beschermd gebied13. 

kostende 

ieuwpoort 

De Panne 
o 

Kaart: Afbakening van het voorgestelde habitatrichtlijngebied 'Trapegeer-Stroombank'. De 
zones in dit gebied die niet dieper zijn dan 6 meter bij laagtij vormen het Ramsar-gebied 
'De Vlaamse Banken'. 

" B.S. 12/3/1999. Voor bepaalde domeinen moet de uitvoering van deze kaderwet nog gebeuren. 
12 Tipen natititrlijke habitats (...) naarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is' 
11 Zie Osicck, E.R., 1998. NATURA 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden. In: 
De Levende Natuur jg. 99(6), themanummer: Vogel- en Habitatrichtlijn, pp. 224-231. 
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8. Bescherming van gebieden: van kustwateren tot zee en oceaan 

Het Verdrag met betrekking tot de bescherming van de noordoost-Atlantische Oceaan 
en aanpalende zeeën (OSPAR-Verdrag)'4 was oorspronkelijk gericht op het 
verminderen van de vervuiling van de zee afkomstig van bronnen op land en op zee. 
Onder dit Verdrag werd in 1998 een nieuwe Bijlage15 aanvaard in verband met het 
beschermen van soorten en habitats. Dat zal ondermeer gebeuren door het oprichten 
van een netwerk van beschermde gebieden. Onder het OSPAR-Verdrag is het mogelijk 
om binnen en buiten de territoriale wateren van de verdragsluitende partijen 
beschermde gebieden aan te duiden 

België ratificeerde ASCOBANS'6, de Overeenkomst inzake de instandhouding van de 
kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee. Verdragsluitende partijen 
verplichten zich ondermeer tot het uitvoeren van een grondig onderzoek van gestrande 
dieren en van dieren die per ongeluk gevangen werden, en tot een gezamenlijke 
evaluatie van de gezondheidstoestand van de populaties. Dit forum laat eveneens toe 
dat gebieden afgebakend worden waar maatregelen specifiek gericht op de 
bescherming van kleine walvisachtigen van kracht zijn. 

Het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties17 ontstond door een groeiende 
belangstelling voor de rijkdommen van de zee. Door technologische ontwikkelingen 
werd het mogelijk deze steeds grondiger te exploiteren. Dat gaf aanleiding tot talrijke 
geschillen tussen staten over de eerlijke verdeling van deze rijkdommen. Hoewel 
milieubescherming niet echt aan de basis lag van dit universeel Verdrag, komen toch 
talrijke milieuaspecten aan bod in een apart hoofdstuk. Om het marien milieu te 
beschermen kunnen Staten om het even welke relevante maatregel nemen binnen hun 
£-\cZusieve Economische Zone, en dus niet enkel binnen de territoriale wateren1". 

Men is wereldwijd bezorgd over de snelle teloorgang van de verscheidenheid aan 
levende organismen. Om deze teloorgang een halt toe te roepen werd door de meeste 
landen het Verdrag inzake Biodiversiteit19 ondertekend. Hierin benadrukt men het 
belang van het behoud en het duurzaam gebruik van de levende natuur. Dit Verdrag 
biedt eveneens de mogelijkheid om een netwerk van beschermde gebieden op te richten. 

Besluit 

Men is het er in talrijke internationale fora over eens dat de zee een betere bescherming 
nodig heeft. Er werd te lang een beleid gevoerd dat gebaseerd was op economische 
belangen op korte termijn en op louter politieke overwegingen. Stilaan moet een 
beleid van uitbuiting, met vooral kwantiteit als doelstelling, plaats ruimen voor een 
beleid gericht op rationele uitbating. De overtuiging groeit dat voor het duurzaam 
beheer van de natuurlijke rijkdommen van de zee, ook het vrijwaren van de 
leefomgeving en de bescherming van niet commerciële soorten absoluut noodzakelijk 
zijn. De zee werd eeuwenlang gebruikt als handelsweg, stortplaats voor afval, militair 

14 Het OSPAR-Verdrag (1992) voor de bescherming van het mariene milieu van de noordoost-
Atlantische Oceaan werd van kracht op 25/3/1998 (wet van 11/5/1995, B.S. 31/1/1998). Het 
vervangt de Verdragen van Oslo (1972) en Parijs (1974). 
" Bijlage V en AppendLx 3: The protection and conservation of the ecosystems and biological diversity of 
the maritime area. 
10 New York, 17 maart 1992, B.S. 20/10/1993 
17 Of 'UNCLOS', Montego Bay, 10/12/1982. Het Zcerechtverdrag en de Overeenkomst ter 
uitvoering van deel XI werden goedgekeurd bij wet van 18/6/1998 (B.S. 16/9/1999. De eerste van 
de Zeerechtconferenties die leidden tot UNCLOS werd gehouden in 1958 (Genève). 
18 De EEZ van België omvat het zeegebied binnen de grenzen van het continentale plat, aansluitend 
op de territoriale zee (wet van 22/4/1999, B.S. 10/7/1999). 
'" Conferentie van de Verenigde Naties, Rio de Janeiro. Het Verdrag werd ter ondertekening 
geopend op 5/6/1992. Het werd goedgekeurd bij wet van 11/5/1995 (B.S. 2/4/1997). 
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oefenterrein, recreatiegebied en ontginningsgebied voor levende en niet levende 
rijkdommen. Eindelijk krijgt ze in diverse internationale politieke fora ook erkenning 
als belangrijk natuurgebied. Men beseft de laatste jaren meer en meer dat het 
aanduiden van beschermde gebieden één van de waardevolle middelen is om het doel te 
bereiken. Dat doel is uiteindelijk het bewaren van het biologisch evenwicht van een 
ingewikkeld ecosysteem, waarvan kustzones, zeeën en oceanen een zeer belangrijk deel 
uitmaken: de biosfeer. 



Bijlage 
J.Haelters 

I. Vissoorten die ovcrbevist worden (werden) in de Noordzee 
en/of de zuidelijke Noordzee 

Haring 
Makreel 
Kabeljauw 
Schelvis 

Clupea harengus 
Scomber scombrus 
Gadus morhua 
Melanogrammus aeglefinus 

Koolvis 
Pladijs 
Tong 

Pollachius \irens 
Pleuronectes platessa 
Solea solea 

2. Diersoorten die zeldzamer of zeer zeldzaam geworden zijn, of 
helemaal verdwenen zijn aan de Belgische kust, de zuidelijke 
Noordzee en/of de Noordzee (onvolledig) 

1 Oester 
Purperslak 

Zeeprik 
Rivierprik 
Hondshaai 
Kathaai 
Ruwe haai 
Gladde haai 
Doornhaai 
Zeeëngel 
Stekelrog 
Gladde rog 
Vleet 
Pijlstaartrog 
Steur 

Ostrea edulis 
Nucella lapillus 

Petromyzon marinus (*) 
Lampetra fluviatilis (*) 
Scyliorhinus canicula 
Scyliorhinus stellaris 
Galeorhinus galeus 
Mus telos mustelus 
Squalus acanthias 
Squatina squatina 
Raja clavata 
Ra/a montagui 
Raja batis 
Dasyatis pastinaca 
Acipenser sturio (*) 

Elft 
Zalm 
Zeeforel 
Houting 
Spiering 
Paling 
Schelvis 
Smelt 
Zandspiering 

Alosa alosa (*) 
Salmo salar (*) 
Salmo trutta {*) 
Coregonus oxyrhinchus (*) 
Osmerus eperlanus (*) 
Anguilla anguilla (**) 
Melanogrammus aeglefinus 
Hyperopias lanceolatus 
Ammodvtes tobianus 

Grote pieterman Trachinus draco 
Tonijn 
Heilbot 

Tuimelaar 
Bruinvis 
Zeehond 

Thunnus thwnus 
Hippoglossus hippoglossus 

Tursiops truncatus 
Phocoena phocoena 
Phoca vitulina 

(*) Voortplanting in zoet water 
(**) Zoet water, voortplanting in zee 

3. Habitats die verdwenen of sterk aangetast zijn 

Mosselbanken, oesterbanken 

4. Enkele bronnen 

Gilson, G., 1935. Recherches sur la destruction du jeune poisson par la pêche crevettière sur 
les cötes de Belgique. Annales de ITnstitut d'Etudes Maritimes, Belgique, Mémore 3, 72pp. 

North Sea Task Force, 1993. North Sea Quality Status Report. Oslo and Paris 
Commissions, London, 1993. 

Door de Oslo en Parijs Commissie werden de problemen waarmee het milieu van de 
Noordzee te maken had samengevat in de zgn. Quality Status Reports. Er wordt 
ondermeer in beschreven welke vissoorten overbevist werden, welke soorten vrijwel 
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verdwenen zijn tijdens deze eeuw, welke habitats aangetast zijn, enz. Verder 
worden in deze rapporten de hoeveelheden, de bronnen en de gevolgen van 
allerhande polluenten beschreven. Er worden aanbevelingen gegeven over 
maatregelen die genomen moeten worden. 

Poll, M., 1947. Faune de Belgique: poissons marins. Patrimoine du Musée royal d'Histoire 
naturelle de Belgique, Bruxelles, 452 pp. 

Rappé, G. & E. Eneman, 1988. De zeevissen van België. De Strandwerkgroep, Oostende, 79 
pp. 

Svelle M., Aarefjord, H., Heir, H.T. & Overland, S. (eds.), 1997. Assessment report on 
fisheries and fisheries related species and habitats issues. Ministry of Environment, 
Norway. 



Bijlage 2 

Gebieden die voorgesteld uerden (eventueel onder voorbehoud) als gebied van 
communautair belang onder de Habitatrichtlijn (naar: Osieck. E.R.. 1998. Vogel- en 
Habitatrichtliin: hoekstenen van het Europese milieubeleid. De levende natuur jg. 99. 
themanummer Voeel- en Habitatrichtliin). 

definitief 
onaer voorbehoud 
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De toepassing van de wet ter bescherming van het mariene milieu: 
studiedag met de betrokken sectoren (25 juni 1999) 



De toepassing van de wet 
ter bescherming van het mariene milieu: 

Studiedag met de betrokken sectoren (25 juni 1999) 

Op 25 juni werd een studiedag gehouden over de toepassing van de wet ter bescherming 
van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en de 
instelling van beschermde mariene gebieden in de Noordzee. Op deze studiedag waren 
vertegenwoordigers van de overheid aanwezig, samen met vertegenwoordigers van 
betrokken sectoren. De studiedag werd belegd door de gouverneur van West-Vlaanderen 
Paul Breyne, in opdracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, en vond plaats in de 
gebouwen van de provincie op de Markt te Brugge. 

In zijn openingstoespraak benadrukte de gouverneur het belang van de zee voor West-
Vlaanderen. Een groot gedeelte van de inwoners van deze provincie woont aan zee, en de 
zee heeft een niet te onderschatten sociaal en vooral economisch belang voor de provincie 
(denken we bijvoorbeeld aan de havens, de visserij en het toerisme). In zijn toespraak 
benadrukte de gouverneur eveneens het belang van het milieu, een belang dat voor alle 
sectoren primordiaal is voor hun voortbestaan. 

Na een inleiding werd de vergadering opgedeeld in werkgroepen, elk geleid door de 
voorzitter die bijgestaan werd door een secretaris. 

• Werkgroep energiedistributie en communicatie 
Voorzitter: G. Pichot (BMM) 
Secretaris: B. Lauwaert (BMM) 

• Werkgroep havenactiviteiten en scheepvaart 
Voorzitter: dhr. Carly (Ministerie van verkeer een infrastructuur) 
Secretaris: M. Di Marcantonio (BMM) 

• Werkgroep watersport 
Voorzitter: F. Martens (Ministerie leefmilieu) 
Secretaris: T. Jacques (BMM) 

a Werkgroep beroepsvisserij 
Voorzitter: A. Vermoortel (Ministerie van middenstand en landbouw) 
Secretaris: R. Schallier (BMM) 

• Werkgroep recreatieve visserij 
Voorzitter: dhr. De Rammelaere (provincie West-Vlaanderen) 
Secretaris: J. Haelters (BMM) 

Als achtergrond werd ondermeer het document: 'Bescherming van zeegebieden: van noodzaak 
tot uitvoering; een overzicht van de internationale achtergrond en de relevante wetgeving' 
overgemaakt aan de deelnemers. Dit document werd aangevuld met een kaart met de 
voorgestelde gebieden in Nederland1 en met een overzicht van bedreigde en verdwenen 
soorten en habitats in de zuidelijke Noordzee. 

1 Aangepast naar Osieck E.R,, 1998. Vogel- en Habitarichtlijn: hoekstenen van het Europese 
milieubeleid. De Levende Natuur jg. 99, themanummer. 
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De voorzitter van elke groep had vooraf een document ontvangen met de achtergrond en 
evolutie van de wet ter bescherming van het marien milieu, samen met een beschrijving 
van het doel van deze studiedag en een lijst met de opdrachten. In het document werd 
gewezen op de internationale verplichtingen en politieke engagementen van België i.v.m. 
het milieubeleid op zee. Verder werd gewezen op de nieuwe wet, en de mogelijkheid 
beschermde gebieden aan te duiden. Om misverstanden te vermijden werd nogmaals 
herhaald dat beroepsvisserij enkel kan beperkt worden via gezamenlijke voordracht van de 
minister bevoegd voor landbouw en deze bevoegd voor leefmilieu. 
Scheepsrouteringssystemen kunnen enkel ingesteld worden na een in Ministerraad overlegd 
besluit. 

Meer specifiek werd gewezen op het voorstel van België aan de Europese Commissie om het 
gebied 'Trapegeer - Stroombank' op te nemen in het NATURA 2000 - netwerk. 

Het doel van de studiedag was een zo goed mogelijke schets te maken van elke activiteit, 
van de omvang, het aantal personen dat erbij betrokken is, het economische en socio-
culturele belang, enz. 

Elke groep diende: 

• zijn eigen activiteiten te beschrijven en te inventariseren, 
• het socio-economisch belang te beschrijven, 
ü een beschrijving te geven van het meest belangrijke zeegebied voor de 

betreffende activiteit, en de kenmerken van het zeegebied die voor de activiteit 
meest belangrijk zijn, 

• een aanduiding te geven van eventuele conflicten met andere gebruikers van de 
zee, 

Q voorstellen te formuleren voor een efficiënte(re) bescherming en het duurzaam 
behoud van zeegebieden. 

Deelnemers kregen tenslotte de kans hun opmerkingen te geven over de nieuwe wet op het 
mariene milieu en de voorstellen in verband met het oprichten van mariene beschermde 
gebieden. 

Na de beperkte vergadering werd plenair door de voorzitter of de secretaris van elke groep 
een beknopt, objectief overzicht gegeven van de resultaten van het overleg, en van de 
voorstellen voor maatregelen die door de verschillende sectoren, of door deelnemers aan één 
van de werkgroepen geformuleerd werden. De meer uitgebreide verslagen van elke 
werkgroep maken deel uit van het verslag dat door de provincie op 15 september 1999 
overgemaakt werd aan de Minister bevoegd voor leefmilieu (federaal). 
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Enkele relevante persknipsels i.v.m. de nieuwe wet 
en de voorstellen voor de bescherming van gebieden 



• NIEUWPOORT ;,-. £." ; beschermd moeten worden als 
natuurgebied. Wedstrijden voor 

De offshorewedstrijd. die tij- motorvaart zullen er verboden 
dens het weekend van 18,19 en worden. Een offshore wedstrijd 
20 juni zou plaatsvinden voor aan onze kust kunnen we dus 
de Nieuwpoortse kust. gaat niet vergeten», zegt Steven 
door. De Vlaamse Vereniging Desloovere, directeur van de 
voorWatersport (WW) heeft VVW. Volgens Desloovere zal 
van de administratie van heel de kusteconomie lijden on
staatssecretaris voor Leef- der de restricties. «Het is iro-
milieu Jan Peeters een negatief nisch dat het schieten naar vlieg-
advies gekregen. Voor de for- tuigjes op het militair kamp wel 
mule 1-race op zee waren al ongestoord kan verder gaan», 
twaalf boten ingeschreven. zegt hij. Toch geeft de VVW de 

moed nog niet helemaal op. «We 
«De zone voor het militair kümp zullen nu nog een officiële aan-
in Lombardsijde behoort tot de vraag richten aan staatssecreta-
gcbicdcn die volgens Leefmilieu ris Peeters persoonlijk.» - SID 

Het Laats te Nieuws, 30 j a n u a r i 1999 

Jetski-verbod in 
aiie Vlaamse 
badplaatsen 
BREDENE — Jetski's blijven 
verboden aan de Vlaamse kust. 
Gisteren viel bij de kustburge-
meesters een brief in de bus 
waarin provinciegouverneur 
Paul Breyne alle kustgemeenten 
vraagt om het totaal jetski-ver
bod in hun poUtlereglement op 
te nemen. 
Daarmee officialiseert de West-
Vlaamse provinciegouverneur 
het eerder door hemzelf en de 
kustburgemeesters ingenomen 
standpunt Volgens hen zijn jet
ski's te lawaaierig en onveilig. 
Het Bredense gemeenteraadslid 
Jacques Deroo, die campagne 
voerde om jetski's ook aan de 
Vlaamse kust toe te laten, zegt 
niet te zullen opgeven.— ÉS. 

Het Laats te Nieuws, 2 4 februar i 1999 
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Kust krijgt drie mariene reservaten 
BRUGGE • frank Devos 

De overheid zal voor de Vlaamse kust drie gerichte mariene 
reservaten afbakenen. Het gaat om Broers ter hoogte van De 
Panne, Baland tussen Nieuwpoon en Oostende en de Baai 
van Heist. Ook zes se heepswrakken worden een marien 
reservaat. Dit kadert in de nieuwe wet ter bescherming van 
het milieu in de zeegebieden. Staatssecretaris van leefmilieu 
en veiligheid Jan Peeters kwam dit gisteren toelichten aan de 
kustburgemeesters en de gouverneur. 

Die wel beoogt het behoud van 
de eigen aard. biodiversiteit en 
ongeschonden karakter van het 
mariene milieu. Daartoe worden 
maatregelen genomen tot bescher
ming ervan en tot herstel van 
schade en milieuverstoring. De 
wet is unaniem goedgekeurd door 
Kamer en Senaat en verschijnt 
eerstdaags in het Staatsblad. 
De wet houdt onder meer in dat 

een aantal activiteiten voortaan 

veigunningsplichtig wordt. Voor
beelden zijn burgerlijke bouwkun
de, industriële, commerciële en 
publicitaire activiteiten, en het op
hogen van de bodem. Activiteiten 
zoals beroepsvisserij, scheepvaart, 
niet-winstgevende individuele ac
tiviteiten zoals zwemmen, zee-on-
derzoek en bevoegdheden van het 
Vlaams Gewest zijn niet vergun-
ningsplichtig. 
Verder wordt een aantal maatre

gelen genomen tegen onder meer 
otielozing en verbranding op zee, 
waarbij het principe geldt van „de 
vervuiler betaalt". Schepen heb
ben voortaan ook de plicht inci
denten te melden en de overheid 
kan instructies opleggen en een 
borgsom eisen. 

Een belangrijk onderdeel is de 
afbakening via aanvullende Ko
ninklijke Besluiten van gerichte 
mariene reservaten. Daarbij wil de 
overheid, binnen een zone van 
drie mijl in zee vanaf de laagwa-
terlijn, een aantal gebieden en 
zeewrakken afbakenen en be
schermen omwille van hun waar
de voor de fauna en flora. 

Een eerste gericht marien reser
vaat is dat van Broers ter hoogte 
van De Panne. Dat sluit aan bij net 
strand tussen de Franse grens en 
Kokrijde, inbegrepen een buffer
zone van vierhonderd meter zee-
waam de basislijn. Tot aan de 
Franse grens is er een kleine zone 

• -v 
waar alle activiteiten verboden 
zullen zijn Die Broers-bank staat 
twee, drie keer per jaar droog bij 
zeer laag tij en vormt daardoor 
een uitzonderlijke zone. 

Ben tweede gericht marien reser
vaat is dat van Baland tussen 
Nieuwpoon en Oostende. Een 
klein gedeelte daarvan paalt aan 
het strand ter hoogte van Lom-
bardsijde, waar ook een gelijkaar
dige bufferzone is aangeduid van 
vierhonderd meter. Op de Ba
land-bank verblijft in de winter 
een groot aantal wilde eenden. 
Daar hoopt de overheid een rust
plaats te creëren voor zeevogels 
en ook zeehonden. 
Een derde reservaat is dat van de 

Baai van Heist. Dat is gelegen aan 
de oostzijde van de oostelijke 
strekdam van de Zeebrugse ha
ven. 
Van de ongeveer 220 zeewrak

ken voor de Vlaamse kust worden 
er eveneens zes een marien reser

vaat Het gaat om de Ues, die pal 
voor Oostende vrij dicht bij de 
kustlijn ligt, de Waverley, West-
hinder. KUmore, Garden City en 
Blrkenfels. In een straal van 
SSO meter rond die wrakken zul
len de activiteiten streng worden 
beperkt 

De nieuwe wet bepaalt wat er in 
die gebieden al dan niet is toegela
ten. Wel toegestaan zijn beroeps
visserij, scheepvaart, wetenschap
pelijk onderzoek, beheersmaatre
gelen, toezicht en controle en mili
taire activiteiten. De wet omvat 
wel de mogelijkheid om in die 
reservaten een aantal activiteiten 
te beperken of te verbieden. Om 
de andere bepalingen van de wet 
uit te voeren wordt nog gewerkt 
aan andere reglementeringen. Zo 
wil de overheid bepaalde zeezoog-
dieren en vogelsoorten volledig 
beschermen, alsook de procedure 
voor het veikrijgen van de nodige 
vergunningen of machtigingen. 

Verbod op offshore-races 
BRUGGE 

Staatssecretaris Jan Peeters bevestigde gisteren 
dat hij denkt aan een verbod op offshore-races in 
een beschermde zone tussen Oostende en de 
Franse grens. Daarin vallen de gerichte mariene 
reservaten van Broers en Baland. Alhoewel dit 
nog moet gebeuren via aanvullende Koninklijke 
Besluiten is het duidelijk dat de Grote Prijs van 
België In het water valt. De gemeentebesturen 
van Nieuwpoort. Koksijde en Middelkerke heb
ben daarom beslist de geplande wedstrijd af te 
voeren. * '"J • 

Sportvissers i. 
Alhoewel scheepvaart en beroepsvisserij in de 

gerichte mariene reservaten toegelaten blijven, 
stipuleert de wet de mogelijkheid een beperking 
of zelfs verbod in te voeren. Over de beroepsvis-

serij wordt momenteel overleg gevoerd met de 
sector en de minister van Landbouw. Staatsse
cretaris Peeten denkt aan een verbod in de Baai 
van Heist en de omgeving van de zes wrakken. 
Bedoeling is alvast een beheersplan op te stellen 
met het oog op een duurzaam beheer. 
Voor de scheepvaart wordt overleg gepleegd 

met de bevoegde administratie om in die reser
vaten beperkingen op te leggen. Daarmee wil 
men de zones van platvissen (tong) en bepaalde 
vogelsoorten beschermen. Offshore-races en 
sportvisserij zijn er in elk geval uitgesloten. 
Voor de sportvissers zijn wel bufferzones aan

gewezen, waarin bepaalde activiteiten wel zijn 
toegelaten. Het gaat om de traditionele gamaai-
visserij te voet of te paard, de hengelsport en de 
strand visserij, op voorwaarde dat er geen war-
reinetten en vislijnen met haken worden ge
bruikt. Ook wordt het uitzetten van vistuigen 
met schepen beperkt (FDV) 
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Het Laatste Nieuws, 
19 maart 1999 

Staatssecretaris 
wil nu toch overleg 

met alle partijen 
DE PANNE - Na het aanho
ren van de grieven tijdens de 
protestvergadering van 
woensdagavond beloofde 
volksvertegenwoordiger Jo-
han Vande Lanotte om bij 
staatssecretaris voor Leel-
milieu Jan Peeters te pleiten 
vooroverleg. «Wc kunnen al
leen lot een goed resultaat ko
men als we de verschillende 
partijen samenbrengen voor 
een gesprek», stelde Vandc 
Lanotte. 
Intussen heeft de volksverte
genwoordiger de vraag voor
gelegd aan Jan Peeters en die 
ging akkoord. «Staatssecre
taris Peeters heeft gouverneur 
Paul Brcyne gevraagd om 
rond de uitvoeringsbesluiten 
van de Wet op het Mariene 
Milieu een uitgebreid overleg 
te organiseren met alle be
trokken sectoren. Van dit 
overleg zal de gouverneur te
gen 15 september'99een rap
port overmaken aan de staats
secretaris. Zolang komen er 
geen uitvoeringsbesluiten die 
betrekking hebben op de 
scheepvaart, de visserij en het 
zeilen», liet Vande Lanotte 
gisteren weten. -SID 

Het Volk, 11 maar t 1999 Het Laatste Nieuws, 
19 maart 1999 
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Peeters belooft uitgebreid overleg 
PROTEST VAN RECREANTEN 

De Panne/Koksijde 
Nieuwpoort 

De samenkomst van ruim 250 
strandvissers, sportvissers en 
zeilers woensdagavond in het 
gemeentelijk auditorium van 
De Panne heeft al onmiddellijk 
resultaat opgeleverd. Deze re
creanten wilden ten overslaan 
van SP-volksverlegenwoordi-
ger Johan Vande Lanotte hun 
ongenoegen uiten over de ver
bodsbepalingen die op til zijn in 
het kader van de goedgekeurde 
Wet op het Mariene Milieu. Ze 
kregen daarbij de steun van 
burgemeester-gastheer Willy 
Vanheste, het voltallige sche
pencollege van De Panne en de 
burgemeesters van Koksijde en 
Nieuwpoort. 

Johan Vande Lanotte be
loofde de materie onmiddellijk 
bij zijn partijgenoot aan te kaar
ten. Als antwoord op de vraag 
van Vande Lanotte, kondigde 
Peeters gisteren in de Kamer 
aan dal er eerst nog een uit
gebreid overleg komt met alle 
kustsecloren vooraleer uitvoe
ringsbesluiten worden geno
men over de instelling van zee-
reservaten. Hij heeft intussen 
gouverneur Paul Breyne opge
dragen een overleg- en consul
tatieronde te organiseren met 
alle belanghebbende partijen en 

organisaties. Op 8 maart was er 
overigens al overleg met de 
kustburgemeesters. Dat wordt 
nu uitgebreid. 

Van dit overleg zal de gouver
neur legen 15 september een 
rapport aan de staatssecretaris 
overmaken. Zo
lang dit niet af is, 
komen geen uit
voeringsbesluiten 
die betrekking 
hebben op de 
scheepvaart, de 
visserij (sport- en 
beroepsvisserij) 
en het zeilen. De 
publicatie van de 
wet op 12 maart heeft wel on
middellijke gevolgen voor de 
bescherming van onze zee
gebieden tegen enkele zeer ver
storende activiteiten. Zo wordt 
onmiddellijk een verbod van 
kracht op hel storten, verbran
den en het direct lozen in zee. 
Ook de scherpe controlemaat
regelen voor olieveronlreini-
gingen op zee worden onmid
dellijk van kracht. 

Paniek 
Norbert Desiere, stichter-se

cretaris van Yachting Club 
Pannevissers, schetste woens
dagavond een beeld van de vra
gen die bij bepaalde bepalingen 
rijzen. 

„Die veroorzaken paniek bij 

Wachten met 
uitvoerings

besluiten 
voor 

zeereservaten 

sportvissers, recreatieve vaar-
ders, strandvissers", vertelde 
Norbert Desiere. 

Vande lanotte benadrukte in 
zijn antwoord dat de wet door 
alle partijen werd goedgekeurd. 
„Het is spijtig dat het belang-

rijksie aspect 
van de wel, 
onder meer 
de vergun
ningsplicht 
voor com-
merciüle ex
ploitatie en 
bescherming 
van de 
Noordzee, in 

diskrediet wordt gebracht door 
een nevenluik, met name de 
creatie van die mariene reserva
ten voor onze kust", maakte hij 
duidelijk. Hij gaf toe dat som
mige maatregelen die in be
paalde ontwerp-KB's staan 
hem ook verrassen. Iedereen in 
de zaal was het er overigens 
mee eens dat zeilen geen nega
tieve ecologische invloed op 
het milieu kan hebben. 

Het moet duidelijk gesteld dal 
de gestemde kaderwet in de af
gebakende gebieden zaken 
zoals kustvisserij, zeilen, sur
fen en zwemmen niet verbiedt. 
Daar zijn uitvoeringsbesluiten 
voor nodig. Wat kustvisserij 
betreft, wil Peeters bijvoor
beeld met de betrokken sector 

Het gemeentelijk auditorium van Do Panne zat woensdagavond stampvol met ruim 250 strandvissers, sportvissers en zeilers. 

eerst een beheersplan voor de 
afgebakende gebieden opstel
len. Dat overleg zal nu ook met 
de recreanten gebeuren. ../nats 

rond ieder dossier en ieder 
wetsvoorstel leven ook rond de 
concrete invulling van die uit
voeringsbesluiten binnen de 

betrokken administraties uit- manier naar buiten sijpelende, 
eenlopende meningen", stelt voorstellen van KB's die voor 
Vande Lanotte. Het zijn nu pre- paniek zorgden, 
cies die, op een ongelukkige —Serge Huyghe 
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Life - Nature 
ICG 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage 3 

Strandvisserij: het vervolg 

a Inleiding 

a Persbericht 

• Ontwerpreglement strandvisserij (AWZ, DZ, AMINAL, BMM) 

o Reglement aanvaard in Bredene 



Strandvisscrij: het vervolg 

Het document i.v.m. strandvisscrij (zie jaarrapport 2) heeft blijkbaar zijn effect gehad. De 
meeste ingewijden (zelfs strandvisserijkringen) erkennen dat er een probleem is en dat 
misbruiken bestaan. Men is het er over eens dat daarvoor een oplossing moet gevonden 
worden. Men is het er echter niet unaniem over eens dat een reglementering de juiste 
oplossing is. Vooral in strandvisserijkringen wil men de problemen aanpakken door een 
'mentaliteitsvvijziging' teweeg te brengen bij de strandvisser. Toch kunnen bepaalde 
misbruiken en methoden die algemeen toegepast worden en schadelijk zijn voor de na tuur 
niet aangepakt worden door een mentaliteitswijziging alleen. Veel instanties zijn akkoord 
met de voorgestelde maatregelen en zijn het er over eens dat een eenduidig reglement 
noodzakelijk is voor de hele kust. De praktische uitvoering daarvan bleek niet zeer 
eenvoudig. Na overleg met diverse betrokken instanties en met een juriste leek een 
gemeentelijk reglement (eenduidig voor de hele kust), de beste oplossing. 

Een ontwerp van gemeentereglement, opgesteld door de heer J.Maes, eerste schepen van de 
gemeente Bredene en volksvertegenwoordiger, werd op 1 februari 1999 opgestuurd naar alle 
kustgemeenten en naar de Vlaamse minister van openbare werken. Dat voorstel was echter 
tot stand gekomen zonder overleg met de betrokken ministeries, en bood op verschillende 
punten geen oplossing voor de bestaande problemen. Op 8 maar t werd door 
Natuurreservaten een persbericht verspreid, waarin aangedrongen wordt op overleg van de 
betrokken instanties vóór een reglement,zoals voorbereid door J.Maes aanvaard wordt. 

Het ontwerpreglement van J.Maes werd besproken op 18 maart 1999 tijdens een 
vergadering waar de Vlaamse Gemeenschap afdeling Waterwegen Zeewezen (AWZ), de 
Dienst voor de Zeevisserij van het ministerie van middenstand en landbouw (DZ) en de BMM 
aanwezig waren. Het ontwerp werd hier en daar grondig gewijzigd en de nieuwe versie 
werd overgemaakt aan het kabinet van het ministerie van openbare werken. De 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen werd vervolgens gevraagd dit ontwerpreglement 
over te maken aan alle gemeenten. 

In september echter werd het originele ontwerp van de heer J.Maes toch opgenomen als 
gemeentereglement van Bredene, dit tot verwondering en ongenoegen van de bevoegde 
instanties. Op 29 oktober tenslotte werd een overlegvergadering georganiseerd door J.Maes 
te Bredene, waarbij opnieuw dezelfde instanties op uitgenodigd werden, samen met AMINAL 
en twee strandvissers. Er werd uitleg gegeven over het reglement van Bredene, en er werd 
gesteld dat dit het verste was dat men zou gaan in de reglementering. Hoewel het reglement 
een aantal positieve punten bevat, gaat het op bepaalde andere (vb. geen verbod op 
warrelnetten) niet ver genoeg volgens de milieuadministraties. Het overleg leidde niet tot een 
overeenstemming. Het valt nu af te wachten of het reglement van Bredene nageleefd zal 
worden, door hoeveel andere gemeenten het zal opgenomen worden in de gemeente
reglementering, en wat de gevolgen zullen zijn. 

Bijgevoegd: 

Q Persbericht van Natuurreservaten van 8 maart 1999 
Q Ontwerpreglement strandvisscrij, zoals herwerkt op de vergadering van 18 maart 

1999 (AWK, met advies van DZ en BMM). 
• Reglement aanvaard in de gemeente Bredene. 



Persbericht verspreid door Natuurreservaten vzw, kustwerkgroep 
8 maart 1999 

Een eenduidige reglementering voor strandvisserij dringt zich op 

Naar aanleiding van het ontwerpreglement strandvisserij dat dhr. Jacky Maes (Vlaams 
Volksvertegenwoordiger, SP) op 1 februari 1999 naar alle kustgemeenten heeft 
opgestuurd, dringt de Kustwerkgroep van Natuurreservaten vzw nog eens aan op overleg 
tussen alle betrokken instanties om tot een eenvormige en eenduidige reglementering te 
komen. 

Het ontwerpreglement van dhr. Maes is geen oplossing voor de problemen van 
strandvisserij. Op vrijwel alle stranden aan de Belgische kust wordt de (recreatieve?) 
strandvisserij beoefend, onder meer met vaste netten. In deze netten geraken echter 
regelmatig zeezoogdieren, zoals de gewone zeehond, verstrikt. Niettegenstaande 
strandvisserij in principe als individueel en recreatief moet beschouwd worden, kunnen 
we ons, gezien het grote aantal beoefenaars en de intensiteit waarmee dit gebeurt, 
afvragen in hoeverre het hier nog om een "hobby" gaat. De vis wordt vaak via het 
zwarte circuit verhandeld. Daarnaast komt door het plaatsen van metalen palen de 
veiligheid van de waterrecreanten in het gedrang. 

Juridisch is er vrijwel geen reglementering om deze vorm van visserij te beperken 
(uitgezonderd enkele gemeentereglementen). Er zijn geen vergunningen vereist voor deze 
soort visserij. De enige beperking die wordt opgelegd is art. 33 van het Belgisch 
Kustreglement (beperking van vissen tot max. 150 meter vanaf de laagwaterlijn). 

Bovenstaande reglementering is echter niet voldoende en een striktere regelgeving dringt 
zich dan ook op. Dit kan via een uitbreiding van het Kustreglement waarbij rekening 
gehouden wordt met het rapport "Strandvisserij en visserij met vaste netten aan de 
Belgische kust" van de BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee). Dit 
document werd door de BMM voorbereid in oktober 1998, en kwam tot stand in 
samenwerking met AMINAL afd. Natuur, Natuurreservaten vzw. en het WWF. In dit 
document worden o.a. de overtredingen van strandvissers en de conflicten met 
natuurbescherming beschreven. 

Namens de Kustwerkgroep, 

Guido Vandenbroucke 
Kustwerkgroep 

De Blankaart 
lepersesteenweg 56 
8600 woumen 
Tel. 051/54.52.44 
Fax 051/54.57.85 
Blankaart.NR@bitserv.com 

Sophie Vanroose 
Stagiaire Maatsch.assistent 

mailto:Blankaart.NR@bitserv.com


Het Laatste Nieuws, 9 maart 1999 

Natuurreservaten wil reglement 
voor strandvisserij 

• DE PANNE/NIEUWPOORT 

De Kustwerkgroep van Natuurreservaten VAV dringt aan op een een
duidige reglementering voor de strandvisserij. «Op vrijwel alle stran
den aan de kust doen mensen aan strandvisserij. Dat gebeurt onder 
meer met vaste netten. Maar in deze netten geraken regelmatig zee-
zoogdieren zoals zeehonden verstrikt», weet Guido Vandenbroucke 
van Natuurreservaten vzw. 
Vandenbroucke heeft ook bedenkingen bij het recreatieve aspect 
van de strandvisserij. «Door het groot aantal beoefenaars en de in-
tensiviteit waarmee dit gebeurt, vragen we ons af in hoeverre het 
hier nog omcenhobby gaat. De vis belandt vaak op de zwarte markt. 
Daarnaast komt door het plaatsen van metalen palen de veiligheid 
van de waterrecreanten in het gedrang», vervolgt hij. 
Natuurreservaten pleit voor overleg tussen alle instanties om zo tot 
een duidelijke reglementering te komen. - SID 



ONTWERPREGLEMENT STRANDVISSERIJ 

Artikel 1. Als strandvisserij wordt beschouwd het vissen door 
middel van passief vistuig op het strand en alle voorbereidende 
activiteiten die hiertoe worden uitgevoerd (vb. plaatsen van 
staken, ankers e.d.). 

Artikel 2. Het gebruik maken van een kunstwerk (vb. 
strandhoofd) voor strandvisserij is verboden. 

Artikel 3. Het inbrengen in zee van warrelnetten is verboden 
evenals de plaatsing ervan op het strand. Alleen het gebruik 
van volgende soorten vistuigen is toegelaten: 
- fuikvormige netten; 
- platte ingegraven netten; 
- lijnen met haken, beperkt tot 10 haken per lijn (een lijn met 
10 haken wordt beschouwd als één vistuig. 

Artikel 4. Het aantal vistuigen per strandvisser bedraagt 
maximaal vier. 

Artikel 5. Strandvisserij kan slechts plaatsvinden in zones die 
door de gemeentelijke overheid worden vastgesteld en in de 
periode tussen 1 oktober en 31 mei. 

In zones die gereserveerd zijn voor andere activiteiten, is 
strandvisserij verboden. 

Artikel 6. De activiteit van strandvisserij is onderworpen aan 
een vergunning, die jaarlijks wordt afgeleverd door de 
gemeente. De vergunning, die persoonlijk .is en niet 
overdraagbaar moet tesamen met de identiteitskaart, bij het 
uitoefenen van de strandactiviteit steeds kunnen worden 
voorgelegd aan de bevoegde instantie. 

Artikel 7. De staken, ankers of andere tuigen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismateriaal moeten: 
- elk afzonderlijk voorzien zijn van een identificatienummer. 
Het identificatienummer is het nummer dat vermeld is op het 
jaarlijks door het gemeentebestuur af te leveren 
registratiebewijs voor standvisserij. Er mag enkel aan 
strandvisserij gedaan worden met het eigen registratienummer. 

- elk afzonderlijk op afdoende wijze gesignaleerd worden door 
middel van één of meer goed zichtbare gele merken of boeien. 

Artikel 8. De staken, ankers of andere tuigen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismateriaal en het eraan vastgemaakte vistuig, dienen op het 
tijdstip van laagtij droog te liggen. 



Het Laatste Nieuws. 9 maart 1999 

Natuurreservaten wil reglement 
voor strandvisserij 

• DE PANNE/NIEUWPOORT 

De Kustwerkgroep van NatuurreservatenvTw dringt aan op een een
duidige reglementering voor de strandvisserij. «Op vrijwel alle stran
den aan de kust doen mensen aan strandvisserij. Dat gebeurt onder 
meer met vaste netten. Maar in deze netten geraken regelmatig zee-
zoogdieren zoals zeehonden verstrikt», weet GuidoVandenbroucke 
van Natuurreservaten vzw. 
Vandenbroucke heeft ook bedenkingen bij het recreatieve aspect 
van de strandvisserij. «Door het groot aantal beoefenaars en de in-
tensiviteit waarmee dit gebeurt, vragen we ons af in hoeverre het 
hier nog om een hobby gaat. De vis belandt vaak op de zwarte markt. 
Daarnaast komt door het plaatsen van metalen palen de veiligheid 
van de waterrecreanten in het gedrang», vervolgt hij. 
Natuurreservaten pleit voor overleg tussen alle instanties om zo tot 
een duidelijke reglementering te komen. - SID 



ONTWERPREGLEMENT STRANDVISSERIJ 

Artikel 1. Als strandvisserij wordt beschouwd het vissen door 
middel van passief vistuig op het strand en alle voorbereidende 
activiteiten die hiertoe worden uitgevoerd (vb. plaatsen van 
staken, ankers e.d.)-

Artikel 2. Het gebruik maken van een kunstwerk (vb. 
strandhoofd) voor strandvisserij is verboden. 

Artikel 3. Het inbrengen in zee van warrelnetten is verboden 
evenals de plaatsing ervan op het strand. Alleen het gebruik 
van volgende soorten vistuigen is toegelaten: 
- fuikvormige netten; 
- platte ingegraven netten; 
- lijnen met haken, beperkt tot 10 haken per lijn (een lijn met 
10 haken wordt beschouwd als één vistuig. 

Artikel 4. Het aantal vistuigen per strandvisser bedraagt 
maximaal vier. 

Artikel 5. Strandvisserij kan slechts plaatsvinden in zones die 
door de gemeentelijke overheid worden vastgesteld en in de 
periode tussen 1 oktober en 31 mei. 

In zones die gereserveerd zijn voor andere activiteiten, is 
strandvisserij verboden. 

Artikel 6. De activiteit van strandvisserij is onderworpen aan 
een vergunning, die jaarlijks wordt afgeleverd door de 
gemeente. De vergunning, die persoonlijk .is en niet 
overdraagbaar moet tesamen met de identiteitskaart, bij het 
uitoefenen van de strandactiviteit steeds kunnen worden 
voorgelegd aan de bevoegde instantie. 

Artikel 7. De staken, ankers of andere tuigen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismateriaal moeten: 
- elk afzonderlijk voorzien zijn van een identificatienummer. 
Het identificatienummer is het nummer dat vermeld is op het 
jaarlijks door het gemeentebestuur af te leveren 
registratiebewijs voor standvisserij. Er mag enkel aan 
strandvisserij gedaan worden met het eigen registratienummer. 

- elk afzonderlijk op afdoende wijze gesignaleerd worden door 
middel van één of meer goed zichtbare gele merken of boeien. 

Artikel 8. De staken, ankers of andere tuigen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismateriaal en het eraan vastgemaakte vistuig, dienen op het 
tijdstip van laagtij droog te liggen. 



Artikel 9. De maaswijdte en de grootte van de vis is deze die 
door de technische Europese reglementering genomen is in het 
kader van het gemeenschappelijk visserij beleid. Ondermaatse 
vis, die gevangen werd, moet onmiddellijk terruggeplaatst 
worden in zee-. 

Artikel 10. De netten en de lijnen moeten tenminste één maal in 
vierentwintig uur geledigd worden. 

Artikel 11. De strandvissers mogen de andere gebruikers van het 
strand (hieronder wordt begrepen de bevoegde overheid) niet 
hinderen. 

Artikel 12. Naar aanleiding van kusthengelwedstrijden of andere 
manifestaties waarbij de strandvisserij een hinder zou kunnen 
vormen, kan door de burgemeester beperkingen op de verordening 
worden opgelegd of afwijkingen worden toegestaan voor zover 
deze niet in strijd zijn met andere wetgevingen. 

Artikel 13. Overtreders moeten de onreglementair geplaatste 
staken, ankers en alle gebruikte materialen voor het vastmaken 
van netten, lijnen met haken of enig ander toegelaten 
vismareriaal, samen met de eventueel eraan gekoppelde vistuigen 
bij de eerste aanmaning van de politie of de bevoegde 
ambtenaren van de overheid verwijderen. Bij weigering, bij 
dreigende gevaarsituaties, of bij niet aantreffen van de 
eigenaar of gebruiker, kunnen de vistuigen met 
bevestigingsmateriaal op bevel van de burgemeester of 
ambtshalve én op kosten van de overtreder verwijderd worden en 
in beslag genomen. Eventueel kan de vergunning worden 
ingetrokken. Dezelfde regeling geldt voor de strandvissers die 
op gemotiveerde grond door de politie of de bevoegde ambtenaren 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden aangemaand 
om hun geplaatste vistuigen met bevestigingsmateriaal te 
verwijderen. 

Artikel 14. Vistuigen en bevestigingsmateriaal die niet 
voorzien zijn van een identificatienummer of die buiten de 
toegelaten tijd opgesteld staan, worden als achtergelaten 
beschouwd en ambtshalve weggenomen door de gemeentediensten, op 
kosten van de overtreder indien deze kan geïdentificeerd 
worden. 

Artikel 15. De vergunning waarvan sprake in artikel 6, kan ten 
allen tijde worden ingetrokken door de vergunningverlenende 
overheid, zonder recht op schadevergoeding. 

Artikel 16. Onverminderd de toepassing van hogere straffen 
voorzien in andere wetgevingen of reglementen terzake, worden 
de inbreuken op onderhavige verordening bestraft met 
politiestraffen. 



G E M E E N T E — ~ B R E D E N E 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

Openbare zitting van 15 september 1999 

Aanwezig : Willy Vanhooren, burgemeester-voorzitter; 
Jacky Maes, Willy Versluys, Erwin Feys, Roger Opstaele en Steve Vandenberghe, schepenen; 
Gilbert Vanleenhove, Luk Van Canneyt, Frans Praet, Rudi Debeuckelaere, Jacques Deroo, 
Doris Vermoortel, Christel Vandewalle, Gerrit Bauwens, Henri Croos, Lionel Clybouw, Jackie 
Delannoye, Tania Janssens, Fred Delrue, Brigitte Pyra, Berlinda Willaert, Rita Beuselinck-
Everaert en Willy Vandenbussche, raadsleden; 
Femand Devos, secretaris. 

Punt 5 : Vaststelling van een politieverordening op de strandvisserij. 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het besluit dd. 15 september van de gemeenteraad, houdende vaststelling van een politieverordening op de 
strandvisserij; 

Met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Luk Van Canneyt, Christel Vandewalle, Brigitte 
Pyra, Rita Beuselinck-Everaert en Willy Vandenbussche) 

BESLUIT: 

Artikel 1 Als strandvisserij wordt beschouwd het vissen met netten of lijnen vanaf het strand of een kunstwerk in een 
zone gelegen tussen de hoogwaterlijn en de denkbeeldige lijn gelegen 150 meter zeewaarts van de laagwaterlijn. 

Artikel 2 De strandvisserij is verboden op die plaatsen waar een vaartuig zee mag kiezen aangeduid door de 
ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen. Deze zones worden aangeduid door middel van oranje of gele boeien. 

Artikel 3 De strandvisserij is verboden in de zones die door de gemeenteoverheid gedurende de periode 1 juli - 31 
augustus als badzone worden aangeduid. 
Deze zones worden aangeduid door middel van oranje of gele boeien en borden met pictogram. 
Dit verbod geldt over de volledige lengte van het strand en de zee tussen de golfbrekers van bedoelde zone. 

Artikel 4 De strandvisserij is verboden in de zone die geconcedeerd werd voor surfsport of zeilsport, zijnde de zone ten 
westen van post 1 Turkeyen. Deze zone wordt aangeduid door middel van oranje of gele boeien. 

Artikel 5 Het plaatsen op het strand van staken, ankers of andere gebruikte materialen voor het vastmaken van netten, 
lijnen met haken of enig ander vismateriaal is verboden van 15 juili tot en met 15 september. 



Artikel 6 De staken, ankers of andere tuigen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismatenaal moeten : 
• elk afzonderlijk voorzien zijn van een identificatienummer. Het identificatienummer is het nummer dat vermeld is 

op het jaarlijks door het gemeentebestuur af te leveren registratiebewijs voor strandvisserij. Er mag enkel aan 
strandvisserij gedaan worden met het eigen registratienummer. 

• elk afzonderlijk op afdoende wijze gesignaleerd worden door middel van één of meer goed zichtbare gele merken of 
boeien. 

Indien de staken geel geschilderd zijn en tenminste anderhalve meter boven het strandniveau uitsteken moeten ze niet 
meer afzonderlijk beboeid of gemerkt worden. 

Artikel 7 De maximum lengte van de zone die het geheel der tuigen vor strandvisserij per persoon mag innemen 
bedraagt maximaal 100 meter. De lengte wordt gemeten evenwijdig met de waterlijn, en wordt als aaneengesloten 
beschouwd. Elke individuele visser mag slechts één zone innemen. Het is de strandvisser verboden tuigen voor 
strandvisserij te plaatsen, in een zelfde breedtezone waar reeds netten of lijnen voor strandvisserij zijn uitgezet. 

Artikel 8 De staken, ankers of andere tuigen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander 
vismateriaal en het eraan vastgemaakte vistuig, dienen met laagtij droog te liggen. 

Artikel 9 Het kruien is slechts toegelaten vanaf twee uur voor laagtij. 

Artikel 10 De netten en de lijnen moeten tenminste één maal in vierentwintig uur gelicht worden. 

Artikel 11 Het hinderen van strandvissers die op regelmatige wijze de strandvisserij beoefenen is verboden. 

Artikel 12 Naar aanleiding van kusthengelwedstrijden of andere manifestaties waarbij de strandvisserij een hinder zou 
kunnen vormen, kan door de burgemeester beperkingen op de verordening worden opgelegd of afwijkingen worden 
toegestaan voor zover deze niet in strijd zijn met andere wetgevingen. 

Artikel 13 Overtreders moeten de onreglementair geplaatste staken, ankers en alle gebruikte materialen voor het 
vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander vismateriaal, samen met de eventueel eraan gekoppelde vistuigen 
bij de eerste aanmaning van de politie of de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
verwijderen. 
Bij weigering of bij niet aantreffen van de eigenaar of gebruiker binnen de 24 uur, kunnen de vistuigen met 
bevestigingsmateriaal op bevel van de burgemeester of ambtshalve, en op kosten van de overtreder verwijderd worden 
en in beslag genomen. 
Dezelfde regeling geldt voor de strandvissers die op gemotiveerde grond door de politie of de bevoegde ambtenaren 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden aangemaand om hun geplaatste vistuigen met 
bevestigingsmateriaal te verwijderen. 

Artikel 14 vistuigen en bevestigingsmateriaal die niet voorzien zijn van een identificatienummer of die buiten de 
toegelaten tijd opgesteld staan, worden als achtergelaten beschouwd en ambtshalve weggenomen door de 
gemeentediensten, op kosten van de overtreder indien deze kan geïdentificieerd worden. 

Artikel 15 Onverminderd de toepassing van hogere straffen voorzien in andere wetgevingen of reglementen terzake, 
worden de inbreuken op onderhavige verordening bestraft met politiestraffen. 



Gedaan in bovenvermelde vergadering, 
Namens de raad, 

De secretaris, 
(wg) Femand Devos. 

De voorzitter, 
(wg) Willy Vanhooren. 

Voor eensluidend afschrift, 
Bredene, 20 september 1999 
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Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage 4 
Zeevisserij in het LIFE-gebied: 

Overzicht van de waargenomen overtredingen 

a Beschrijving 

a Overzicht van de plaats van de overtredingen 

a Persbericht 



Zeevisserij in het LIFE-gebied: 
Overzicht van de waargenomen overtredingen 

J.Haelters 
1. Inleiding 

Tijdens campagnes voor LIFE werden regelmatig •\risseriiovertredingen waargenomen. Bij 
campagnes in samenwerking met de Dienst Zeevisserij werd daarvoor door die dienst 
systematisch een proces verbaal opgemaakt. Visserijovertredingen die waargenomen 
werden zonder de aanwezigheid van een ambtenaar van de Dienst Zeevisserij aan boord 
van de RIB 'TUIMELAAR' (BMM), werden gemeld aan die dienst. In één geval kwamen 
bevoegde ambtenaren onmiddellijk na de melding ter plaatse, werd een PV tegen 
onbekenden opgemaakt, en werd het •\ristuig in beslag genomen. 

Een kaart met een overzicht van de posities van de waargenomen inbreuken wordt in 
bijlage 1 aan deze tekst gegeven. 

2. Overzicht en beschrijving van de waargenomen overtredingen 

16 maart 1999 

Op positie 51e08'.07N, 002°30 .39E en 5r07'.98K, 002o30,.07E worden twee velgen van 
autowielen, gemarkeerd met enkele boeien, aangetroffen. Dergelijke markeringen (foto 1) 
zijn typisch voor illegale warrelnetten, uitgezet door sportvissers. Het is vreemd dat geen 
netten vastgemaakt zijn aan de velgen. We hebben geen dreganker aan boord, en er 
wordt beslist dit volgende keer mee te nemen. Misschien zijn de boeien een markering 
van de relatieve positie van de netten. De boeien en de velgen worden meegenomen. 

Foto 1: Velg en boei: markering van illegale netten? (foto ICCI) 

! 



30 maart 1999 

Voor dag en dauw wordt vertrokken uit Nieuwpoort. Er is een ambtenaar van de Dienst 
Zeevisserij aan boord. Net buiten de haven stuiten we op een eerste schip. Het blijkt te 
gaan om een Nederlands schip, dat aan het vissen is op tong. De positie van het schip is 
51o09'.79N, 002o39'.56E. Het schip meet 83 BT. De toegelaten max imum bruto 
tonnenmaat voor schepen die op tong vissen in het gebied van 3 mijl is 70 BT'. De 
controleur gaat aan boord en verzoekt de schipper de visserijactiviteit te staken en de zone 
onmiddellijk te verlaten. Even later wordt een ander Nederlands schip betrapt op positie 
51o07'.16N, 002o33'.93E. Ook dit schip vist op tong en het meet zelfs 106 BT. De 
schipper verlaat met veel tegenzin, en na een discussie via de boordradio, de drie 
mijlszone. Van beide overtredingen wordt PV opgemaakt door de Dienst Zeevisserij. Het 
blijkt dat het tweede schip al eerder door het toezichtsvliegtuig gesignaleerd werd binnen 
de zone van 3 zeemijl. Via controle van de logboeken kan nagegaan worden of het schip 
op dat moment ook op garnaal, dan wel op tong aan het vissen was. 

Door de BMM werd een persbericht verspreid i.v.m. de waarneming van deze illegale 
visserij in de zone die door België voorgesteld werd als NATURA 2000 gebied (bijlage 2). 
Uit andere persberichten blijkt dat het niet de eerste dergelijke overtreding is die hier 
vastgesteld werd door de bevoegde instanties. Niet enkel Nederlandse schepen werden in 
dit gebied betrapt op deze overtreding. 

6 augus tu s 1999 

In Belgische wateren wordt nabij De Panne een Frans warrelnetvaartuig waargenomen. 
Het schip vaart, bij het opmerken van de TUIMELAAR die op volle snelheid vanuit zee 
komt, onmiddelijk terug naar Frankrijk, zonder daarbij vaart te minderen als de 
TUIMELAAR in de buur t komt. Het vermoeden bestaat dat het vaartuig illegaal netten 
geplaatst heeft in Belgische wateren, maar deze worden niet aangetroffen. De 
waarneming wordt gemeld aan de Dienst Zeevisserij-. 

25 augus tu s 2 999 

Nabij De Panne worden diverse boeien van (vermoedelijk) illegale warrelnetten 
waargenomen door de opvarenden van de TUIMELAAR op, en in de buur t van positie 
51o07'.38N, 002°3r .40E. De Dienst Zeevisserij wordt op de hoogte gebracht, en komt 
een uur later ter plaatse. Op vraag van de Dienst Zeevisserij assisteren de opvarenden van 
de TUIMELAAR bij het bovenhalen van wat inderdaad illegale warrelnetten zijn (foto 2). 
De totale lengte van de netten bedraagt ongeveer 1.800 meter. Ongeveer 600 meter net 
wordt door de TUIMELAAR in de haven binnengebracht (foto 3). De HINDERS II (Dienst 
Zeevisserij), en de ALBATROS (Marine), die eveneens ter plaatse kwamen, nemen twee 
andere netten van 600 meter lengte aan boord. Door de Dienst Zeevisserij wordt proces 
verbaal tegen onbekenden opgemaakt3 . 

1 KB van 26 mei 1998, tot wijziging van het KB van 14 augustus 1989 
- Volgens Verordening EC 3760/92 mogen Franse vaartuigen in Belgische wateren enkel op haring 
vissen tussen 3 en 12 mijl. Op haring wordt niet gevist met warrelnetten. 
1 Een inbreuk op het KB van 4 augustus 1981 (politie- en scheepvaartreglement) en het KB van 14 
augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het 
beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten. Volgens Verordening EC 
1381/87 moeten markcerboeien van netten voorzien zijn van letter en nummer van het vaartuig 
waartoe ze behoren. 

2 
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Foto 2: Ophalen van illegale warrelnetten op 25 augustus 1999 vóór De Panne (foto ICCI) 

Foto 3; Ongeveer 600 meter illegaal warrelnet aan boord van de TUIMELAAR (foto ICCI) 
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9 september 1999 

Tijdens een reportage voor de VRT wordt een kiein bootje (type zodiac) waargenomen 
nabij de Trapegeer. De twee opvarenden van het bootje halen een warrelnet boven4. De 
Dienst Zeevisserij wordt op de hoogte gebracht. 

13 oktober 1999 

Tijdens een tocht met de TUIMELAAR wordt een traject gevaren parallel met de kust, van 
Nieuwpoort naar Oostende, op ongeveer een halve mijl van de laagwaterlijn. Tijdens dit 
traject wordt een opname gemaakt van de acthiteit van recreatieve garnaalvissers (zie 
bijlagen deel zee 7). Bij het varen langs éen van de scheepjes merken we plots commotie 
op aan boord. Er worden ten minste twee plastiek zakjes overboord gegooid. Blijkbaar is 
men in de waan dat de TUIMELAAR een \isserijcontroleopdracht aan het uitvoeren is. De 
opvarenden van de TUIMELAAR slagen erin om net op tijd de zinkende zakjes uit het 
water op te vissen. De zakjes bevatten een zeer kleine hoeveelheid vis, die door de 
garnaalvisser illegaal bijgehouden werd (foto 4). 

1999 (fotoICCl) 

Alle vis behoort tot soorten waarvoor een quotum bepaald werd, en die dus niet door 
recreatieve garnaalvissers mogen bijgehouden worden5. De inhoud van de zakjes was als 
volgt;! tong, 1 tarbot, 1 haring, 9 wijting, 2 schar 

•* Een inbreuk op het KB van 4 augustus 1981 (politie- en scheepvaartreglemcnt) en het KB van 14 
augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het 
beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten 
5 KB van 28 maart 1996. 

4 
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De tong, de tarbot en één van de scharren leven nog, en worden terug in zee geplaatst. De 
tarbot was 23 centimeter lang. De Dienst Zeevisserij werd op de hoogte gebracht. 

Een andere overtreding die waargenomen wordt, is dat veel te dicht bij het strand gevist 
wordt. De afstand tot de laagwatcrlijn van de vissers moet tenminste 200 meter 
bedragen". Dat was in enkele gevallen veel minder (tot enkele tientallen meters uit de 
kust). Enkele van de bootjes kwamen zelfs tot op de hoogte van kruiers. 

3. Besluit 

Het is duidelijk dat visserij een invloed heeft op het milieu, en dat visserijovertredingen het 
milieu schade toebrengen. Visserij is dus niet enkel een zaak voor het ministerie van 
landbouw. De ministers bevoegd voor milieu en landbouw verklaarden in 1997 trouwens 
samen, naar aanleiding van de intermediare ministeriële meeting in het kader van de 
Noordzeeconferentics, dat leefmilieu meer moet betrokken worden in de visserijpolitiek7. 

De hierboven vermelde waarnemingen van illegale visserij, en de sporen ervan, zijn slechts 
het topje van de ijsberg. De BMM is niet bevoegd voor het vaststellen van visserij-
inbreuken, en voert dus niet autonoom gericht controles uit. Bij afwezigheid van een 
ambtenaar van de Dienst Zeevisserij zijn de beschreven overtredingen eigenlijk toevallige 
waarnemingen tijdens andere opdrachten op zee. Gerichte controles zouden 
waarschijnlijk nog meer inbreuken op de wetgeving blootgelegd hebben. Bij de 11 
campagnes met de TUIMELAAR op zee in 1999 was drie maal een controleur aan boord. 
Daarbij werden twee maal inbreuken vastgesteld. Bij de overige acht campagnes werd vijf 
maal min of meer toevallig diverse vormen van illegale visserij vastgesteld. 

Het blijkt dat nog steeds illegale netten geplaatst worden in de zone van het voorgestelde 
NATURA 2000-gebied. De karakteristieken van het gebied lenen zich uitstekend voor het 
plaatsen van die netten: het gebied is voor het grootste deel ondiep en er is relatief weinig 
scheepvaart. Bovendien grenst het gebied met Frankrijk, waardoor ook Franse vissers 
overtredingen begaan. Het gebied is tenslotte relatief rijk aan vis. 

Het blijkt dat recreatieve garnaahissers af en toe overtredingen maken op de 
reglementering i.v.m. quota. Quotumvis die ze vangen moeten onmiddellijk teruggegooid 
worden. Dit reglement is voor sommige vissoorten eigenlijk absurd, daar ze de vangst 
bijna nooit overleven. Dit is zo voor bijvoorbeeld sprot, haring en wijting. Veel vissen die 
teruggegooid worden vallen bovendien ten prooi aan meeuwen. Het reglement moet 
vooral voorkomen dat gericht gevist wordt op vis in plaats van op garnaal met deze 
fijnmazige netten. De vangst van vis is meestal gering. Het is voor de visser heel 
verleidelijk om bijvoorbeeld tong, die in de winkel 500 tot 800 frank per kilogram kost, 
niet terug te gooien. Veel sportvissers hebben dan ook speciale bergruimtes aan boord om 
vis te verstoppen voor de controleurs. Ook hier geldt dat de pakkans klein is, en de boetes 
het risico waard maken om vis mee te nemen. Misschien zou het beter zijn ook hier (zie 
het voorstel voor het reglement op strandvisserij) een systeem van vergunning te 
introduceren. Het is heel menselijk dat men dure, lekkere vis met tegenzin teruggooit. 
Het risico een vergunning kwijt te spelen bij het vastellen van een overtreding, en zo zijn 
hobby niet meer te mogen uitoefenen, kan eventueel een grotere invloed hebben op de 
visser om uiteindelijk de wet na te leven, dan een betaalbare boete of een waarschuwing. 

'' KB van 4 augustus 1981 (politie- en schcepvaartreglcment) 
Statement of Conclusions of the Intermediate Ministerial Meeting on the Integration of Fisheries and 

Environmental Issues, 13-14 March 1997, Bergen, Norway. Ministry of Environment. Norway 
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Gevangen vis en garnaal moet voor eigen gebruik zijn, en mag niet verhandeld worden8 . 
Dat dit toch af en toe voorkomt is een publiek geheim. In de late zomer en de vroege 
herfst van 1999 was veel garnaal aanwezig vóór de kust. De weersomstandigheden 
waren perfect en de visserij-activiteit was dan ook intens. De vangsten van sportvissers 
waren uitstekend. Uit zeer betrouwbare bron vernamen we bijvoorbeeld dat een 
sportvisser uit Zeebrugge in één maand tijd 28 maal uitgevaren was. Elke dag had hij 
tussen de 80 en 100 kg garnaal aan land gezet... 

Zoals waargenomen begaan ook professionele boomkorvaartuigen gebiedsovertredingen. 
Die overtredingen gebeuren vooral 's nachts, daar de controle dan moeilijk is. 
Luchttoezicht, overdag de meest efficiënte manier om gebiedsoverschrijdingen vast te 
stellen, is 's nachts heel moeilijk. Het is namelijk (voorlopig nog) vrijwel onmogelijk 's 
nachts schepen te identificeren. Toezicht vanop zee kan weliswaar de schepen en h u n 
activiteit identificeren, maar is veel trager. Bovendien is het mogelijk om eventueel één 
schip te betrappen, maar mogelijke andere overtreders kunnen via de VHF gewaarschuwd 
worden van de op gang zijnde controles. Terwijl in het verleden de boetes relatief laag 
waren, en de reders of schippers dus weinig risico liepen, is dit nu door een recente 
wetgeving veranderd. Schepen kunnen nu bij het betrappen op een overtreding 
gemakkelijker opgebracht worden in een haven en daar aan de ketting gelegd worden, 
vistuig kan gemakkelijker in beslag genomen worden en de boetes liggen hoog. De 
bevoegdheden om overtredingen vast te stellen werden uitgebreid9. 

4- Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van de plaats waar de overtredingen vastgesteld werden 

Bijlage 2: Persbericht van de BMM naar aanleiding van de vastgestelde overtreding op 
30 maart 1999 

3 KB van 28 maart 1996 
' Wet van 22 april 1999 betreffende de Exclusieve Economische Zone van België in de Noordzee; MB 
van 16 september 1999 tot aanwijzing van overheidspersonen (...) 
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BMM 
BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN Brussel. 30 03 I 999 
DE NOORDZEE 

PERSBERICHT 

NEDERLANDSE VISSERS IN VERMOEDELIJKE 
OVERTREDING VOOR DE BELGISCHE KUST -
Milieudiensten en visserij wacht werken samen 

De BMM deelt mee: 

Deze morgen. 30 maart 1999, rond 7 uur heeft het kleine marien-
toezichtsvaartuig de 'TUIMELAAR' van de Beheerseenheid 
Mathematisch Model Noordzee (BMM), in opdracht van de Federale 
diensen voor het leefmilieu, twee Nederlandse vissersvaartuigen 
betrapt in de driemijlszone voor onze kust. Vermoedelijk waren de 
twee schepen illegaal op tong aan het vissen. Een agent van de Dienst 
Zeevisserij van het Federale ministerie voor landbouw was aan boord 
van het milieutoezichtsbootje en heeft beide vissersvaartuigen, de 
'JOHANNES LARS" en de 'CORNELIS WILLEM', ter plaatse 
geïnspecteerd. De vaartuigen hebben een bruto tonnemaat van 
respectievelijk 106 en 83 ton. Hun schippers beweren echter dat zij 
geregistreerd zijn voor respectievelijk 69 en 66 'Gross Registered Ton". 
De tongvisserij met schepen van meer dan 70 bruto tonnemaat is 
verboden in de driemijlszone. Eén van de verdachte overtreders lag in 
het "POTJE", een marien gebied waarvan de BMM beweert dat 
dringend een beheersplan nodig is om de visserijactiviteiten beter af te 
stemmen op het ecologisch vermogen van het gebied. 

ClPfRSOONi/yKlUfElPfRSBfR/CHT CORNELIS WILLEM DOC 

De BMM is het departement "Beheer van het mariene ecosysteem" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Federale 
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Ecologisch belang van wrakken: 
beschrijving van de activiteiten in het kader van LIFE 

J.Haelters & A.Norro 

I. De nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu 

In uitvoering van de nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu werd voorgesteld 
een aantal wraksites als beschermd gebied aan te duiden. De keuze van de wrakken was 
gebaseerd op ecologische gegevens (verzameld tijdens interviews met een aantal duikers) 
en praktische overwegingen. Gezien de perikelen rond de uitvoering van de nieuwe wet, 
werd het effectief aanduiden van wrakken uitgesteld. 

Ook rond het voorstellen van bescherming van wrakken waren enkele misverstanden 
ontstaan. Het is echter duidelijk dat: 

1) het voorstellen van de wrakken niet gebeurd was op basis van archeologische of 
historische gronden, maar op ecologische; 

2) het niet de bedoeling was om duikactiviteiten te verbieden op deze wrakken, 
maar enkel om, tenminste op deze wrakken, duikers bepaalde regels i.v.m. het 
respect voor de natuur te doen naleven; 

3) door het aanduiden van enkele wrakken als beschermd gebied een aantal andere 
activiteiten op en rond het wrak gereglementeerd moesten worden. 

2. Duikactiviteiten 

Opnieuw werd gedoken op enkele wrakken in de buurt van het LIFE-gebied (zie eveneens 
de bijlagen aan het eerste jaarverslag van het project). Het is waarschijnlijk dat de 
ecologie van deze wrakken weinig of niet afwijkt van deze aanwezig vóór de Belgische 
kust. Toch heeft elk wrak zijn eigen karakter, met eigen opvallende diersoorten. Omwille 
van het feit dat deze duiken echter uitgevoerd werden vanaf een commercieel uitgebaat 
vaartuig, kon geen keuze van duikwrak gemaakt worden door de medewerkers aan het 
LIFE-project. Het was daarentegen wel interessant het gedrag waar te nemen van de 
gemiddelde Noordzeeduiker, en van de schipper die de duikers naar het wrak brengt. 
Deze schipper kon bijvoorbeeld niet aanvaarden dat enkele zeer kleine noordzeekrabben 
door een duiker aan boord genomen werden, en gooide ze zelf terug. Een nogal kleine 
zeekreeft daarentegen werd wel meegenomen. 

Tijdens de duiken werd een eerste inventaris gemaakt van het meest opvallende 
dierenleven op de wrakken. Opvallende waarnemingen waren deze van leng, vlaswijting 
en gehoornde slijmvis. Deze vissoorten worden als tamelijk zeldzaam beschouwd aan 
onze kust. Het blijkt dat ze zeker niet zeldzaam zijn in en om wrakken. Dat geldt 
trouwens voor tal van andere soorten. Een biologisch onderzoek, waarbij stalen genomen 
worden, zal tientallen andere soorten aan het licht brengen, met daarbij vele nieuw voor 
onze kust. Uit een grondig ecologisch onderzoek kan het belang blijken van wrakken 
voor de diversiteit van de ondiepe zuidelijke Noordzee, met zijn overwegend zandige 
bodem. 
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Dc fauna van dc zeebodem in de onmiddellijke nabijheid van een wrak kan nuttig zijn als 
referentie voor een relatief natuurlijke zeebodem. Deze referentie is noodzakelijk om de 
impact van bepaalde bodemverstorende activiteiten in te schatten. Het probleem van het 
tekort aan gebieden met een onverstoorde zeebodem werd ondermeer aangehaald tijdens 
dc tussentijdse samenkomst van de ministers verantwoordelijk voor visserij, en deze voor 
milieu, die gehouden werd in 1907 in het kader van dc Noordzeeconfcrentics'. In studies 
m.b.t. dc impact van boomkorvisscrij op de bodemstuctuur en de bodemfauna werden in 
het verleden reeds wraksites als relatief onverstoorde referentiegebieden gebruikt2 

Literatuur i.v.m. de ecologische rijkdom van wrakken in de zuidelijke Noordzee is schaars. 
In het kader van dit onderzoek werden enkele studies, uitgevoerd door een Nederlands 
studiebureau, geraadpleegd1 

Bijgevoegd: overzicht van de fauna waargenomen tijdens duikactiviteiten in het kader van 
LIFE en een eerste weergave van dc ecologie van bepaalde soorten. 

Het leven op en rond wrakken (hier de Trifels) is uitbundig in 
vergelijking met de omliggende, zandige zeebodem (foto: A.Norro). 

1 Zie: Svelle M., Aarefjord, H., Heir, H.T. & Overland, S. (eds.), 1997. Assessment report on fisheries 
and fisheries related species and habitats issues. Ministry of Environment, Norway 
" Zie bijvoorbeeld: Lindeboom. E. & De Groot. S.. 1998. The effects of different types of fisheries on the North Sea 
and Irish Sea benthic ecosystems. NIOZ-rappon 1998-1. Den Burg. Texel 
1 Waardenburg, H., 1987. De fauna op een aantal scheepswrakken in de Noordzee in 1987. Bureau 
Waardenburg, Culemborg, december 1987 
van Moorsel, G., Sips, H. & Waardenburg, H., 1989 De fauna op en rond wrakken in dc Noordzee in 
1988. Bureau Waardenburg, Culemborg, november 1989 
Van Moorsel, G., Waardenburg, H. & van der Horst, J., 1991. Het leven op en rond scheepswrakken en 
andere harde substraten in de Noordzee (1986 t/m 1990) - een synthese. Rapport 91.19, Bureau 
Waardenburg, Culemborg 
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SP£C/£S PHYLUM 

ECHINODERMATA 

[Asterias rubens 

lOphiotrix fragilis 

jPsammecfiinus miliaris 
CHORDATA 

(Tunicata 
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(Pisces 
Trisopterus Luscus 
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X: aanwezig (eventueel aantal exemplaren); XX: talrijk, XXX: zeer algemeen 

De vet gedrukte soorten uit de lijst komenbij voorkeur voor in habitats met harde substraten. Ze 
zullen zelden ergens anders aangetroffen worden. Een aantal andere soorten, zoals de steenbolk, 
de vlas wijting, kabeljauw,... komen weliswaar ook boven een zandbodem voor, maar zijn duidelijk 
'geconcentreerd' aanwezig nabij en in een wrak. 

Deze lijst is zeer onvolledig, en mag niet aanzien worden als een biologisch onderzoek van de 
wrakken. Er werden geen stalen genomen. Enkel wat geobserveerd werd tijdens de duik, werd na 
de duik neergeschreven. 
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Zeczoogdiercn en zeevogels: 
Overzicht waarnemingen en activiteiten 

J.Haelters 

I. Zeevogels 

Strandingen 

Tijdens de winter van 1998 - 1999 werden door het Instituut voor Natuurbehoud (IN; 
Jan Seys en Jeroen Van Waeyenberghe), met technische steun van het LIFE-ICCI 
personeel, opnieuw tellingen uitgevoerd van aangespoelde zeevogels. Verse kadavers 
werden verzameld voor inwendig onderzoek. Naast deze strand-tellingen werden door 
het IN tellingen op zee uitgevoerd tijdens BELGICA-campagnes. 

Tijdens de eerste helft van de winter werden zeer weinig vogels gevonden op de stranden. 
Vanaf februari 1999 werden veel noorse stormvogels {Fulmaris glacialis) gemeld, samen 
met een groot aantal zeekoeten (Uria aalge). Andere soorten waren relatief zeldzaam. 
Volgens de gegevens van het IN blijkt dat verzwakte zeekoeten dichter bij de kust 
waargenomen worden dan gezonde dieren. Dit wordt bevestigd met waarnemingen 
gemaakt tijdens LIFE campagnes in het vroege voorjaar. Verschillende keren konden we 
zeekoeten heel dicht benaderen op enkele honderden meters van het strand. 
Waarschijnlijk ging het om verzwakte, ten dode opgeschreven dieren. De autopsieën van 
een aantal verzamelde dieren bevestigden dat een aantal zeekoeten inderdaad zeer 
verzwakt was (koudestress en gebrek aan voedsel). De belangrijkste doodsoorzaak van 
zeekoeten is naast natuurlijke sterfte, sterfte als gevolg van olieverontreiniging. 

Bijkomende tellingen in het kader van LIFE 

Op 17 december 1998 werd een telling van zeevogels uitgevoerd met behulp van een 
toezichtsvliegtuig (vlucht 98177). Over het LIFE-gebied en omliggende zandbanken 
werden diverse parallelle tracks gevlogen. Aan boord verrichtte ornitoloog Jürgen Van 
Praet de waarnemingen, met naast hem een andere medewerker aan het LIFE project die 
simultaan een opname maakte van de geografische posities. 

Naast deze georganiseerde telling werden systematisch waarnemingen genoteerd tijdens 
andere campagnes in het teken van dit project, dit zowel met het vliegtuig als met de RIB 
'TUIMELAAR'. Dode zeevogels die aangetroffen werden op zee werden verzameld voor 
wetenschappelijk onderzoek (vb.: zie foto 1). 

2. Zeezoogdieren 

2.1. Qewone en Qrijze zeehonden 

Rehabilitatie en vrijlating 

In 1999 werden, met assistentie van het LIFE-projectteam, een aantal zeehonden die in 
1998 strandden aan de Belgische kust, en vervolgens in National Sea Life verzorgd 
werden, vrijgelaten. De plaats waar de gewone zeehonden (Phoca vitulina) vrijgelaten 
worden, is nog steeds de Westerschelde. Daar bevindt zich reeds een kleine kolonie. Het 
vrijlaten gebeurt in overleg en met technische steun van de Nederlandse overheid. Aan de 
Belgische kust is (nog) geen geschikte plaats waar zeehonden volledig ongestoord kunnen 
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aan land komen. Op 10 maart 1999 werden 4 zeehonden vrijgelaten in de Westerschelde 
(foto 2), en op 6 mei 1999 nog eens 2. Tenslotte werden op 30 november 1999 nog eens 
2 zeehonden vrijgelaten. Alle dieren waren voorzien van een merkplaatje en (onderhuids) 
van een chip. 

Op 29 april 1999 werden voor het eerst gerevalideerde zeehonden (3) vrijgelaten in België. 
Deze opmerkelijke gebeurtenis, druk bijgewoond door de pers, vond plaats op het strand 
van Heist, net naast het strandrescrvaat. Het ging hierbij om grijze zeehonden 
(Halichoerus giypus), een soort die de laatste jaren algemener wordt in de zuidelijke 
Noordzee en er de gewone zeehond wat lijkt te verdrukken. Daarom is het dier niet echt 
welkom in Nederland, en diende dus een andere plaats van vrijlaten gekozen te worden. 
Na de vrijlating te Heist werden de dieren niet meer waargenomen. 

Waarnemingen en strandingen 

De talrijke waarnemingen van zeehonden werden door de BMM bijgehouden in een 
database. Enkele gewone zeehonden hielden zich een tijd lang op in de havens van 
Oostende en Nieuwpoort. Vrijwel dagelijks werden door het publiek waarnemingen 
doorgegeven. Tijdens de zomer van 1999 werden slechts enkele (3) huilers in National 
Sea Life binnengebracht. Na het grote aantal van 1998 had men zich er voorbereid op 
eenzelfde aantal. Enkele dood aangespoelde dieren werden verzameld, en overgebracht 
naar een wetenschappelijke instelling waar een autopsie verricht werd en weefselstalen 
genomen werden. Van die weefsels worden de gehaltes aan polluenten bepaald. 

Informatiefolder zeehonden 

In 1998 waren heel wat jonge zeehonden aangespoeld aan onze kust. De reactie van het 
publiek tegenover deze 'huilers' was niet steeds correct geweest (zie ICCI jaarrapport 2). 
Om het publiek beter te informeren over deze inheemse diersoort, en om hen in te lichten 
over welke instanties bij strandingen van zeehonden, en zeezoogdieren in het algemeen, 
geïnformeerd moeten worden, werd bijgevoegde folder verspreid. 

Het is vaak de lokale overheid die eerst verwittigd wordt door het publiek. Om de politie
diensten en de brandweer van de kustgemeenten op de hoogte te brengen van wat ze het 
best doen bij de stranding van een levende zeehond - en een zeezoogdier in het algemeen -
werd door National SeaLife Blankenberge op 12 juni 1999 een informatievoormiddag 
georganiseerd. De LIFE-folder (weliswaar een kladversie) werd er voorgesteld. 

Op 4 augustus werd het grootste gedeelte van de folders, waarvan er 10.000 gedrukt 
werden, door de BMM/KBIN verspreid aan de kust bij: 

Q alle kustgemeenten (toeristische diensten, brandweer, politie, reddingsdienst) 
Q het Marien Ecologisch Centrum te Oostende 
• het Zwin te Knokke 
• het Noordzeeaquarium te Oostende 
• National Sea Life te Blankenberge 

Daarnaast werden nog een aantal folders verspreid door AM1NAL (natuurwachters, 
informatiecentra,...) en de andere partners van het project. 

In bijlage worden gevoegd: 

• de informatiefolder, 
Q de begeleidende brief die de kustgemeenten ontvingen. 
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2.2. Bruinvissen 

In 1999 werden opvallend veel dode bruinvissen aangetroffen op Belgische stranden. 
Terwijl enkele jaren geleden nog 'enkele' (2 tot 5) strandingen per jaar gemeld werden, 
spoelden tussen 1 februari 1999 en 10 november 1999 liefst 13 bruinvissen aan. Het lijkt 
erop dat alle strandingen, zelfs van dieren in verregaande staat van ontbinding, nu 
gemeld worden aan de bevoegde instanties. Daarbij wordt vaak verwezen naar de LIFE-
publicatie i.v.m. strandingen (zie ICCI-jaarrapport 1). De tussenkomst bij de 
aanspoelingen werd in de meeste gevallen gecoördineerd door het LIFE-projectteam, in 
samenwerking met Dr. J. Van Compel en National Sea Life Blankenberge. Opvallend was 
het relatief hoge aantal verse, jonge dieren (minder dan 1 jaar oud; vb.: foto 3), en de 
stranding van een pasgeboren jong in juni. De jonge dieren stierven waarschijnlijk een 
natuurlijke dood, maar het wetenschappelijk onderzoek werd nog niet afgerond. Een 
toename van bruinvissen werd eveneens waargenomen in Nederlandse wateren1 De 
gegevens laten voorlopig nog niet toe echte conclusies te trekken in verband met een 
eventueel herstel van de populatie van de bruinvis in de zuidelijke Noordzee. Daarvoor is 
een grondiger studie van de migratiepatronen van de bruinvis en van de populatie in de 
hele Noordzee noodzakelijk. 

2.3. Andere soorten 

Met behulp van het interventiematerieel dat permanent beschikbaar is te Oostende werd 
op 4 februari 1999 een levende witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) van het strand 
geëvacueerd (foto 4) en overgebracht naar het gespecialiseerde opvangcentrum te 
Harderwijk (Nederland). Daarbij werd aan het LIFE-personeel steun verleend door 
werknemers van National Sea Life Blankenberge en lokale overheidsdiensten. De 
opmerkelijke stranding van deze noordelijke soort was de eerste geregistreerde in België". 
Een soortgenoot van dit dier stierf tijdens de zomer van 1999 in de haven van Duinkerke 
(Frankrijk), en een andere witflankdolfijn was eerder dit jaar in Zeeland (Nederland) 
gestrand. Het voorkomen van deze soort in de zuidelijke Noordzee is zeer ongewoon, en 
de plotse toename (toeval?) wordt zo goed mogelijk gedocumenteerd. De verzamelde 
dieren worden zo grondig mogelijk onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van 
pathogenen en op de gehaltes aan polluenten. 

Een andere opmerkelijke stranding was deze van een klapmuts (Cystophora cristata), een 
zeehondensoort die normaal nabij het noordelijk pakijs voorkomt. Strandingen van deze 
soort werden nog niet eerder gedocumenteerd in België. De enige waarneming tot nogtoe 
was die van een volwassen dier in binnenwateren meer dan 10 jaar geleden. Het jonge 
diertje dat in het najaar strandde verkeerde in een relatief goede gezondheid. Het werd 
opgehaald door, en overgebracht naar National Sea Life Blankenberge, waar het terug op 
krachten kan komen. Als het dier overleeft, zal het waarschijnlijk in het voorjaar van 
2000 vrijgelaten worden. Gezien het meest zuidelijke punt van zijn verspreidingsgebied 
bij IJsland ligt, werd nog niet beslist waar de vrijlating zal plaatsvinden. 

1
 ADDINK, M.J. & SMEENK, C, 1999. The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch coastal waters: 

analysis of stranding records for the period 1920-1994. Lutra 41, pp. 55-80 
WITTE, R., BAPTIST, H., BOT, P., 1998. Increase of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Dutch 
sector of the North Sea. Lutra 40(2), pp.33-40. . 
- KERCKHOF, F. & HAELTERS, J., 1999. Eerste stranding deze eeuw van een witflankdolfijn Lagenorhynchus 
acutus (GRAY, 1828) op de Belgische kust. De Strandvlo 19(2), pp. 105-107. 
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Foto 1: Roodkeelduiker (Garia stellata), waarschijnlijk verdronken in een visnet, 
verzameld ten noorden van de Trapegeer zandbank tijdens een LIFE-campagne met de 
TUIMELAAR op 16 maart 1999 (foto ICCI). 

Foto 2: Het vrijlaten van vier gerevalideerde gewone zeehonden {Phoca vitulina) op 10 
maart 1999 (Westerschelde, Nederland; foto ICCI). 
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Foto 3: Eén van de jonge (ongeveer 9 maanden oude) bruinvissen (Phocoena phocoena) die 
in het voorjaar van 1999 aanspoelden (Bredene, 22 maart). De verwondingen aan de 
staart zijn ante-mortem, en waren geïnfecteerd. Het diertje was sterk vermagerd (foto 
ICCI). 

Foto 4: Witflankdolfijn {Lagenorhynchus acutus) gestrand in februari 1999 en met behulp 
van het interventiematerieel overgebracht naar het opvangcentrum te Harderwijk (foto 
Norbert Minne). 
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Infosessie over 
zeehondenopvang 
BLANKENBERGE nemen ze meestal contact op 

met politie, rijkswacht of brand-
In het National Sea Life Cen- weer. Om de situatie goed te 

tre komen vanmorgen, zater- kunnen inschatten, hebben de 
dag, vertegenwoordigers van Sea Life-medewerkers een aan-
de politie,rijkswacht en ,, tal broodnodige gegevens.nor 
brandweer van alle .Vlaamse dig; Ze iviDen onder meer weten 
kustgemeenten samen. De be- of de "zeehond zwemt, her dier 
doeling van de informatie-ses- gewond is en óf de moeder in de 
sie is afspraken te maken over buurt is. Daarom is het nuttig 
de opvang van zeehonden. dat de mensen de betrokken 
Voor de toeristen komt er deze instanties de nodige informatie 
zomer een speciale brochure, meegeven. 

Het Belgisch Mathematisch 
Sinds maart 1998 heeft het Sea Model (BMM), de afdeling van 

Life Center een zeehondenop- de federale overheid die zich 
vangcentrum. In acht maanden bezighoudt met het mariene 
tijd zijn niet minder dan zeven- ecosysteem, stelde in samen-
tien jonge zeehonden opgevan- werking met de vzw Natuurre
gen, verzorgd en inmiddels servaten, Aminal, WWF en Nati-
weeruitgezetinzee. Vanaf eind onal Sea Life de brochure Zee-
juni kunnen weer drukke tijden hond in nood samen. De folder 
aanbreken voor het reddings- wordt deze zomer massaal ver
team. De jonge pups zijn dan spreid langs de kust. Door de 
namelijk drie tot vier weken oud nauwe samenwerking met alle 
en dus zeer kwetsbaar. bevoegde instanties kunnen 
Wanneer wandelaars een zee- zeehondjes dus zeker zijn van 

hond waarnemen op het strand, een perfecte opvang. (PPK) 

Het Nieuwsblad, 12-13 juni 1999 



BMM 
BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN 
DE NOORDZEE 

Oostende, de 4.8.99 

Aan de kustgemeenten 

Contact 
J.Haelters Geachte, 

E-mall 
J.Haelters@mumm.ac.be 

Betreft 
Strandingen jonge zeehonden 

Referentie 

In antwoord op 

Het aanspoelen van jonge zeehondjes aan onze kust is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen. De laatste jaren stijgt het aantal zeehondjes dat 
hier terecht komt. Zeehonden zijn wettelijk beschermde diersoorten, en 
het is gebleken dat de reactie van het publiek bij strandingen niet steeds 
correct is. Om het publiek, en ook de lokale overheden beter in te lichten 
over wat moet gebeuren in dergelijk geval werd door de BMM (federale 
overheid), AMINAL (Vlaamse overheid), WWF (Wereld Natuurfonds) 
en Natuurreservaten vzw een infofolder voorbereid. 

BijUge(n) 
400 mfofolders 

Mogen wij u vragen deze folder, waarvan er in bijlage 400 gevoegd 
werden, te verspreiden binnen uw gemeente? We stellen voor dat het 
overgrote deel ter beschikking gesteld wordt van de toeristische dienst. 
en dat daarnaast ook politie, brandweer en reddingsdienst een aantal 
folders ontvangen. 

BMM-Meetdienst Oostende 
3e & 23e Limeregimentsplein 
B-8400 Oostende 
België 
Telefoon + 32 59 70 01 31 
Fax + 3 2 59 70 49 35 
http;//www.camme.ac.be 

Gezien het feit dat de eerste zeehonden reeds aanspoelden, en er een 
aantal andere gesignaleerd werden voor de kust, is het belangrijk dat deze 
informatie zo vlug mogelijk verspreid wordt. Indien u nog meer folders 
wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met Jan Haelters. BMM 
Oostende, op telefoonnummer 059/70.01.31. 

We willen u alvast bedanken voor uw bereidwillige medewerking. 

Hoogachtend, 

i. o. G.Pichot 
Hoofd BMM 

C \AAFORMS\BRIEFNEW. WP 

De BMM is het depanement Beheer \an het mariene ecosysteem" van het Koninklijk Belgisch Instituut \Oür Natuurwetenschappen Federale diensten 
.au wetenschappelnke. technische en culturele aangeie^jnneden 

mailto:J.Haelters@mumm.ac.be
http://www.camme.ac.be
file:///AAFORMS/BRIEFNEW


Act i v i te i ten op zee: kwant i f icat ie en enkele resul taten 

1. Inleiding 

Tijdens de besprekingen van de nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu is 
nogmaals gebleken dat een goede kennis van wat reilt en zeilt op zee zeer belangrijk is. 
Een kwantificatie is noodzakelijk, zowel spatiaal als temporeel. 

Een kwantificatie werd uitgevoerd tijdens de studiedag i.v.m. de nieuwe wet en de 
uitvoeringsbesluiten op 25 juni 1999. Deelnemers konden uitleggen, tot in detail, wat 
hun activiteit inhoudt, waar en wanneer ze die activiteit uitvoeren, en wat de intensiteit is 
(vb. hoeveel personen de activiteit uitvoeren of wat de economische implicaties zijn). 
Daarnaast werden met de TUIMELAAR en het toezichtsvliegtuig B02 enkele campagnes 
uitgevoerd met het doel de activiteiten in het LIFE-gebied te bepalen. Daarbij werd 
dezelfde methodologie gevolgd als beschreven in het tweede LIFE-jaarrapport, bijlagen deel 
zee. 

2. Enkele voorbeelden 

Hierbij worden enkele voorbeelden van resultaten gegeven. De opnames van de 
activiteiten tijdens campagnes met de Tuimelaar moeten beschouwd worden als 
momentopnames. De gegevens van de positie (en de koers: niet op het kaartje 
aangegeven) van de fast-ferry werden verzameld tijdens enkele vluchten met het 
toezichtsvliegtuig. 

1) Kwantificatie van zeilactiviteiten op 29 augustus 1999 (Tuimelaar; zie kaart 1) 

Op deze zonnige zondag in de zomervakantie valt heel wat zeilactiviteit te 
bemerken. De wind laat het wat afweten met 1 tot 2 Beaufort. De meeste 
zeilboten die vertrekken uit Nieuwpoort gaan niet zo ver op zee. De meesten 
zeilen uit voor een dagtochtje, van de late voormiddag tot 's avonds. De 
richting die men uitvaart wordt bepaald door de windrichting en de 
getijdenstroom. Verder speelt de nabijheid van de kust een rol. In totaal 
werden in het LIFE-gebied 329 zeilboten geteld. 

2) Kwantificatie van de recreatieve garnaalvissers (met bootje en boomkor of planken) 
op 13 oktober 1999 (Tuimelaar; zie kaart 2; zie ook bijlage deel zee 4) 

De kwantificatie wordt 's ochtends tot 's middags uitgevoerd. Het is prachtig 
herfstweer; het is zonnig, de wind waait met een kracht van 1 tot 2 Beaufort. 
Door de zeer grote hoeveelheden garnaal {"de beste vangsten sinds jaren") 
bevinden zich van midden augustus tot november veel garnaalvissers voor de 
kust. Het blijkt dat ze meestal heel dicht bij het strand blijven. De meeste 
bevinden zich binnen een zeemijl uit de kust. In totaal worden in het LIFE-
gebied 37 sportgarnaalvissers waargenomen. Daarnaast zijn er vanaf het 
strand zeer veel kruiers en enkele paardenvissers actief. Op zee liggen een 
groot aantal bootjes met hengelaars voor anker. 
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In het eerste jaar dat het zeehondenopvangcentrum open 

was, diende het al op volle toeren te draaien. 

Uit het onderzoek van de levende en een aantal dood 

aangespoelde dieren bleek dat ze besmet waren met het 

MorhilU-virus, dat in 1988 een ware ravage aanrichtte 

onder de zeehonden van de Noordzee: 20.000 dieren 

kwamen toen om. Na deze epidemie is het virus 

klaarblijkelijk aanwezig gebleven binnen de 

zeehondenpopulatie. 

In november 1998 werd een eerste groep van vijf 

zeehonden na hun revalidatie in het opvangcentrum te 

Blankenberge vrijgelaten in de Westerschelde. 

De Westerschelde werd verkozen boven onze kust 

omwille van de verzekerde rust en de aanwezigheid van 

een kleine kolonie gewone zeehonden. Later werden nog 

zes gerevalideerde dieren vrijgelaten. Drie gerevalideerde 

grijze zeehonden, die eigenlijk vooral thuishoren aan 

rotsachtige kusten, werden na revalidatie vrijgelaten aan 

het strandreservaat te Heist in april 1999. 

De vrijgelaten zeehonden werden voorzien van een groen 

merkplaatje in de achterflipper en een chip die onder

huids ingebracht werd. Het merkplaatje draagt een 

volgnummer beginnend met 'BE' en de vermelding: 

'MUS.SC.NAT.BRUSSELS'. 

De zeehond: 
terug van weggeweest? 

Met het grote aantal strandingen en waarnemingen van 

volwassen dieren in 1998 lijkt het er een beetje op, maar 

zover zijn we nog niet. Opdat zich opnieuw zeehonden 

zouden vestigen aan onze kust ia er nood aan 

rustgebieden. Gezien het enorme (toeristische) belang 

van de stranden is dat voorlopig zeer moeilijk. 

Toch werken de Vlaamse en federale overheden samen 

om gebieden aan te duiden (een strook strand met 

aansluitend een stuk zee) waar de natuur de eerste 

prioriteit krijgt. Heel recent werd in Heist het eerste 

strandreservaat aangeduid, en een nieuwe wet maakt 

het mogelijk ook in zee gebieden als reservaat aan 

te duiden 

In het Reservaat van Heist werd in de zomer van 1998 

reeds een volwassen zeehond opgemerkt die heel op zijn 

gemak lag te zonnen (kop en staart omhoog). Uit het 

aantal oproepen {"Een zieke zeehond op het strand vnn 

Heist") blijkt het belang van een goede informatie van de 

strandbezoeker in verband met de levenswijze van 

zeehonden. 

Een zeehond op iiel strand heeft niet noodzakelijk hulp 

nodig! Gezonde dieren zoeken dagelijks een plaats op het 

droge op, om te rusten of een siësta te houden. 

Zeehondenpups worden op stranden of op zandbanken 

geboren. Tijdens de zomermaanden van 1998 

veroorzaakte elk jong zeehondje dat op het strand even 

wilde uitrusten ongewild een vreselijk tumult. Van 

heinde en verre kwamen de strandbezoekers aangerend 

om het schattige diertje te zien, en indien mogelijk over 

het kopje met de mooie ogen te aaien. Veel mensen 

vergeten blijkbaar dat het wilde dieren betreft die schrik 

hebben van de mens en heel gemeen kunnen bijten. 

Een zeehond op het strand: 
wat te doen? 

Een klein zeehondje dat in nood verkeert ziet er mager 

en futloos uit, heeft misschien verwondingen en kan 

relatief gemakkelijk benaderd worden. Respecteer in 

dergelijke gevallen de volgende regels: 

VEROORZAAK GEEN ONNODIGE STRESS 
LAAT HET DIER AAN LAND KOMEN. 
EN ZORG ERVOOR DAT HET PUBLIEK AFSTAND 
HOUDT 

RAAK HET DIER NIET AAN HET KAN BIJTEN 
EN EVENTUEEL ZIEKTEKIEMEN OVERBRENGEN 
OP DE MENS 

VERWITTIG 
NATIONAL SEA LIFE 

Specialisten van National Sea Life staan 24u/24u ter 

beschikking en zullen onmiddellijk ter plaatse komen. 

Het dier zal in optimale omstandigheden opgevangen 

worden. Het zal eerst in quarantaine geplaatst worden 

in het zeehondenopvangcentrum, onder toezicht van 

dierenarts John van Compel. Die zet zich reeds jaren in 

voor de bescherming van zeehonden aan onze kust. Het 

publiek kan de rehabilitatie volgen en er informatie 

inwinnen over het hoe en waarom ervan. Nadat het 

diertje hersteld is, wordt het in een buitenbad geplaatst 

om krachten op te doen vóór het opnieuw in de natuur 

vrijgelaten wordt. 

Waarnemingen van gezonde zeehomieii kunnen eveneens 

gemeld worden. Dergelijke informatie is nuttig om een 

beter inzicht te krijgen over het aantal en de 

verspreiding van 'onze' zeehonden. 



3) Positie van de snelle veerboten (catamarans) op de lijn Oostende - Dover (B02; zie 
kaart 3) 

Tijdens diverse vluchten met de B02 en campagnes met de Tuimelaar werden de 
posities en de koers van de snelle veerboten die tussen Oostende en Dover varen, 
genoteerd. In vorig verslag werd een kaart met de normale trajecten van deze 
schepen weergegeven. Eén van deze trajecten loopt door het meest ecologisch 
waardevolle deel van het LIFE-gebied. Gezien de mogelijke impact (niet nader 
bestudeerd) van deze snelle veerboten op overwinterende zeevogels werd 
nagegaan in hoeverre dat traject gevolgd wordt. 

Er was één opmerkelijke waarnemingen: op 13 maart volgde het vliegtuig een 
licht, zeer lang spoor van olie (zie op de kaart: ®), dat mogelijk afkomstig 
was van één van deze ferries. Het schip werd daarover via de VHF 
gecontacteerd. Doordat het oliespoor zeer licht was ('sheen') en dit niet met 
zekerheid met het schip zelf in relatie gebracht kon worden, werd geen PV 
opgemaakt. Door de BMM werd echter wel officieel een administratief 
havenonderzoek van het betreffende schip aangevraagd via de zeevaartpolitie 
en de zeevaartinspectie. 

Kaartjes: 

• aantal zeilboten in het LIFE-gebied (29/8/1999) 

Q aantal garnaalvissers (recreatief; 13/10/1999) 

Q snelle veerboten; enkele waarnemingen eind 1998 - 1999 
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Kaart 1 

Kaart 2 





• * • 

Life - Nature 
ICCI 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage 8 
Buitenlandse vergaderingen en bezoeken 

in het kader van LIFE 

a Bezoek Mer d'Iroise (Brest) 

a Workshop i.v.m. selectie van beschermde soorten en habitats 

a Workshop i.v.m. EcoQO's voor de Noordzee 



Inleiding op de buitenlandse vergaderingen 
en bezoeken in het kader van ICCI 

I. Bezoek Mer d'Iroise (Brest) 

In het kader van het aanduiden van mariene reservaten werd (telefonisch en per e-mail) binnen 
Europa een rondvraag gedaan bij relevante instituten en administraties. Het doel was te weten 
te komen hoe ver men in het buitenland reeds gevorderd was, en welke manier men gevolgd 
had om tot een algemene aanvaarding te komen van het begrip 'marien reservaat'.- In de buurt 
van Brest staat men op het punt een groot marien reservaat op te richten. Daarvoor had de 
overheid de steun gezocht van alle betrokken sectoren, en werd een beheersplan voorbereid. 
Daarbij hadden alle sectoren hun inbreng. Gezien de parallelle ontwikkelingen in België i.v.m. 
het aanduiden van mariene reservaten, werd een bezoek gebracht aan de 'Mission d'Iroise', de 
initiatiefnemende administratie. We brachten eveneens een bezoek aan een aantal relevante 
verenigingen, instellingen en overheden die betrokken partij zijn in de oprichting van het 'Pare 
National Mer d'Iroise'. 

De ervaringen opgedaan te Brest over de evolutie van de onderhandelingen voor het oprichten 
van een marien reservaat, en de gesprekken met betrokken partijen, bleken achteraf heel nuttig 
voor de verdere besprekingen van de uitvoering van de nieuwe wet ter bescherming van het 
marien milieu. 

2. Workshop i.v.m. de selectie van beschermde soorten en habitats (Horta) 

Voor de bescherming van mariene soorten en habitats is een internationale samenwerking 
noodzakelijk. Het is ondenkbaar dat elk land zijn eigen beleid zou voeren. De zee heeft 
daarvoor een veel te internationaal karakter. Het uitwerken van internationaal aanvaarde 
criteria voor de selectie van te beschermen soorten en habitats, is een eerste zeer belangrijke 
stap in de uiteindelijke realisatie van beschermingsmaatregelen. Tijdens deze workshop werden 
de voorlopige criteria, zoals voorgesteld te Texel (zie bijlagen deel zee van het eerste ICCI-
jaarverslag) aangepast en verder uitgewerkt. Er werd eveneens informatie uitgewisseld over de 
initiatieven in verband met het beschermen van mariene gebieden die in Europa ondernomen 
worden. Daarbij neemt de Habitatsdirectieve een zeer belangrijke plaats in. Aan de workshop 
namen vertegenwoordigers van een aantal niet-gouvernementele organisaties actief deel. 

3. Workshop i.v.m. EcoQO's voor de Noordzee (Scheveningen) 

Ecological Quality Objectives (EcoQCD's) zijn kwaliteitsobjectieven voor het marien milieu die 
men vooropstelt. Gelijkaardige objectieven bestaan reeds voor zoete oppervlaktewaters, en het 
doel van deze workshop is ze ook uit te werken voor mariene wateren. EcoOO's kunnen een 
basis en een doel vormen voor het marien milieubeleid. Er zijn algemene, brede objectieven 
nodig, zowel als gedetailleerde en operationeel te gebruiken objectieven. De methodologie 
bestaat erin eerst het ecosysteem te beschrijven in een aantal gemakkelijk te bepalen (lees: te 
kwantificeren) parameters (EcoQ.'s), en daarna de doelwaarde voor die parameters vast te 
leggen in EcoQP's. Die parameters moeten systematisch en regelmatig bepaald worden tijdens 
monitoring. Een efficiënte monitoring is een zeer belangrijk deel van het beheersplan van een 
beschermd gebied. De monitoring kan aantonen dat een bepaalde beheersmaatregel effect 
heeft, of dat integendeel bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. 



Workshop on the criteria for the selection of 
species and habitats (OSPAR) 
Horta (Azoren), 12 - 16 juli 1999 

Verslag: Jan Haelters 

I. Achtergrond 

Deze workshop werd georganiseerd ais follow-up van de workshop te Texel van 24-28 februari 
1997, waar voorlopige criteria voor de selectie van te beschermen species en habitats voorgesteld 
werden. Bescherming van soorten en habitats valt onder de nieuwe Annex (V) van het OSPAR-
verdrag (zie 05FAR strategy on the protection and conservation of the ecosystems and biological 
diversity of the maritime area, 2.2.a. en 2.2.b.). Het onderwerp wordt binnen OSPAR door de 
IMPACT groep behandeld. Nederland is lead-country. 

ASMO 1999 (Den Haag) had gevraagd om tijdens deze workshop (o.a.): 

• de Texel criteria te finaliseren aan de hand van ingediende informatie en opmerkingen; 
• informatie i.v.m. soorten en habitats die sterk bedreigd zijn samen te vatten; 
• de criteria te testen voor deze soorten en habitats; 
• een procedure te ontwikkelen om te bepalen of bepaalde soorten en habitats aan de criteria 

voldoen. 

De resultaten van de workshop zullen overgemaakt worden aan IMPACT '99. Deze workshop 
heeft raakvlakken met de workshops te Vilm (D, 1998) i.v.m. marine protected areas, en met het 
werk i.v.m. habitat classification (workshop 6-10 september te Oban, UK) en Ecological Quality 
and Ecological Qiiality Objectives (EcoQ.en EcoQ.O, volgende workshop 1-3 september 1999 te 
Schevcningen, NL). 

2. Verslag 

2.1. 71/gemeen 

De voorzitter van deze vergadering was Henk Schobben (NL, Directoraat Noordzee). Hij werd 
bijgestaan door de secretaris Bob Oudshoorn (NL). Er waren geen delegaties van Frankrijk en 
IJsland aanwezig. Een aantal NGO's namen deel. 

Na de Texel-workshop was heel weinig gebeurd met de voorlopige selectiecriteria en met de 
voorlopige lijst van soorten en habitats. Nochtans was van elke Party een lijst gevraagd van 
soorten en habitats, en waren opmerkingen op de voorlopige criteria gevraagd. Voor deze 
workshop werd heel weinig concrete en gedetailleerde achtergrondinformatie ingediend. Daardoor 
was al vlug duidelijk dat tijdens deze workshop geen lijsten zouden kunnen opgemaakt worden. 
De nadruk lag dan ook bij het finaliseren van de criteria. Een moeilijkheid daarbij was dat 
bepaalde delegaties en NGO's als resultaat van dit werk een lange lijst soorten en habitats wensten, 
terwijl andere delegaties het zeer beperkt wilden houden tot de soorten en habitats voor prioritaire 
actie. 

Voor de praktische bespreking van de Texel-criteria en de eventuele aanpassing ervan werd de 
grocpverdeeld in een groep die de criteria voor soorten (o.a. B), en één die de criteria voor habitats 
behandelde. Interscssioncel werden plenaire discussies gehouden. 
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2,2. Aanpassing' Texel-eriteria en verantwoording 

Als we de criteria, zoals ze na deze workshop bestaan, vergelijken met deze van Texel, dan blijkt 
dat heel wat wijzigingen doorgevoerd werden. De meeste criteria werden grondig aangepast, en 
een aantal criteria werd zelfs niet behouden. 

In discussie kantte B zich herhaaldelijk tegen het gebruik van exacte getallen in de criteria. In veel 
gevallen leken de voorstellen voor de getallen natte vingerwerk. Van veel soorten is de natuurlijke 
variabiliteit zeer groot, soorten zijn niet onderling te vergelijken, van de meeste soorten en 
habitats weten we heel weinig, en van het voorkomen van soorten en habitats in veel deelgebieden 
binnen het OSPAR-gebied weten we ongeveer niets. Exacte getallen kunnen zelfs tégen de 
wetenschappers gebruikt worden door politici, en zo natuurbescherming in de weg staan. Toch 
waren veel delegaties overtuigd van het gebruiksgemak van getallen, i.p.v. het gebruik van best 
experts' judgement. Tenslotte werden wel voorstellen van exacte getallen opgenomen in de criteria, 
maar dan enkel als mogelijke richtlijn {guidance) voor hun gebruik. 

Overzicht van de meeste belangrijke verschillen en de reden voor verandering: 

Habitats 

D Globally important (Texel) wordt global importance en de definitie werd licht aangepast. 
• Locally important (Texel) wordt regional importance en de definitie werd licht aangepast 

(dit betekent eigenlijk een niet gelijkmatige verspreiding binnen OSPAR). 
D Rare (Texel): voor rarity wordt in de guidance een opdeling gemaakt in 3 zones (littoraal, 

sublittoraal en bathyaal) om rekening te kunnen houden met de grote onderlinge 
verschillen in oppervlakte die deze innemen. 

3 Sensitive (Texel) wordt ongeveer behouden. Resistance (weerstand tegenover menselijke 
activiteit) en resilience (herstelcapaciteit) worden opgenomen in de definitie. 

3 Particular ecosystem importance (Texel) wordt ecological significance omdat dit een betere 
weergave is van het doel van dit criterium. 

3 Diversity (Texel) werd geschrapt aangezien dit onder ecological significance valt. 
3 Declining (Texel) wordt status of decline/threat, en wordt opgedeeld in 4 categorieën. 

Gebruik van getallen voor 'kwaliteit' in de guidance bleek onmogelijk. Decline omvat 
eveneens 'waarschijnlijkheid voor achteruitgang in de toekomst', en decline in extent naast 
decline in quality. 

Q Commercially threatened (Texel) werd geschrapt, aangezien dit onder decline valt. 

Species 

3 Globally important (Texel) wordt global importance of the OSPAR area for a species. 
3 Locally important (Texel): de definitie wordt licht aangepast. 
3 Rare (Texel): de definitie wordt licht aangepast, en de guidance grondig. B stelde dat de 

oorspronkelijke guidance hier echt absurd was; het limited number of locations (van het 
onderverdeelde OSPAR gebied) was 10 (grid squares) van 100 km x 100 km of 10 van 50 
km x 50 km of 10 van 50 NM x 50 NM of 10 van 1° x 2° LON/ LAT (!). 

U Sensitive (Texel): de definitie wordt uitgebreid. 
3 Keystone species (Texel): de definitie werd gewijzigd zodat het ecologisch belang meer naar 

voren komt. Het is duidelijk dat dit criterium nog verder ontwikkeld/gespecifieerd moet 
worden. 

3 Indicator species (Texel) werd geschrapt omdat dit omvat wordt in de definitie van 
sensitzVity. 

3 Declining (Texel) werd grondig besproken, en wordt na discussie onderverdeeld in vier 
catergorieën (voorbehoud van N). Een 'waarschijnlijke achteruitgang in de toekomst' 
wordt opgenomen. 

D /UCV criteria (Texel) werd geschrapt omdat de inhoud in andere criteria omvat wordt, en 
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omdat OSPAR niet afhankelijk zal willen zijn van andere fora. 
• Commercially threatened (Texel) werd geschrapt aangezien dit onder decline valt. 

Er werd getracht om de criteria voor de selectie van soorten en habitats en hun definities waar 
mogelijk in overeenstemming te brengen. Tijdens en na de discussies werden reeds een aantal 
soorten en habitats getest op de criteria. Het bleek dat de criteria niet op zichzelf kunnen gebruikt 
worden, maar enkel in combinatie. De criteria ecological significance en keystone bleken eigenlijk 
geen criteria op zichzelf, maar geven enkel een meerwaarde aan een habitat of soort bij het 
beschouwen van de andere criteria. Een aantal hiërarchische benaderingen werden uitgetest op 
verschillende soorten en habitats. 

2.3. De aangepaste criteria 

Overzicht van de criteria zoals aanvaard (behoudens voorbehoud) tijdens deze workshop. Er werd 
nog geen ranking voorgesteld. De definities werden hierbij weggelaten of ingekort, evenals de 
guidance. Voor de volledige tekst wil ik verwijzen naar de summary record van de meeting. 

Habitats 

Global importance of the OSPAR Area for the habitat 
Regional importance 
Rarity 

Sensitivity 

Ecological significance 

Status of decline/threat 

importance of the sub-regions of the OSPAR Area for the habitat; 
restriction to a limited number of locations or small, few and 
scattered locations in the OSPAR Area; 
houdt very sensitive en sensitive in; wordt uitgedrukt als: 

a. impact of human activities en 
b. capacity to recover; 

het belang door de ecologische processen, functies en soorten 
die deze habitat onderhoudt; voorbeelden zijn o.a. 
paaigronden, habitats met een hoge natuurlijke 
productiviteit, habitats met een functie als migratieroute,...; 
wordt onderverdeeld in tijd [historie, recent, current decline), 
omvang (regionaal, OSPAR), extent of quality en een aantal 
categorieën naargelang de ernst van decline (verdwenen tot 
waarschijnlijkheid van een ernstige achteruitgang indien 
geen maatregelen getroffen worden). 

Species 

Global importance of the OSPAR Area for a species 
Locallv important 

Rare 

Sensitive 
Keystone species 
Decline 

importance within the OSPAR Area of the regions for the species 
where a high proportion of the total population of a species 
within the OSPAR Area for any part of its life cycle is restricted 
to a small number of locations in the OSPAR Area; 
voor scssiele soorten of soorten met een beperkte mobiliteit 
betekent dit een beperkt aantal locaties, voor migrerende 
soorten wordt dit bepaald door de omvang van de populatie; 
wordt onderverdeeld in very sensitive en sensitive; 

wordt onderverdeeld in tijd (historie, recent, current decline), 
aantallen, areaal of kwaliteit (vb. populatiestructuur), en in 
de ernst van achteruitgang (verdwenen tot 
waarschijnlijkheid van een ernstige achteruitgang indien 
geen maatregelen getroffen worden). 
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3. Besluit en follow-up 

Het is duidelijk dat met deze workshop een grote stap voorwaarts gezet werd in het ontwikkelen 
en toepassen van de criteria voor de selectie van soorten en habitats. Er werd nieuwe energie in 
het proces gepompt, en hopelijk volgen binnen enkele maanden daarvan de eerste resultaten. De 
criteria van Texel werden grondig gewijzigd, en hun toepassing werd getest. De opdrachten 
vooropgesteld voor deze workshop werden slechts ten dele vervuld. De definities van de criteria 
zijn niet echt afgewerkt, en voor wat betreft de guidance is nog veel werk. Er is verder nog een 
klassificatie(systeem) voor habitats noodzakelijk. Daar bepaalde criteria belangrijker zijn dan 
andere, is er verder nog een ranking nodig, hoewel dit eventueel kan gebeuren in de toepassing 
ervan. Het praktische gebruik van de criteria keystone species en ecological significance zijn 
voorlopig niet heel duidelijk. 

Voor de concrete toepassing van de criteria moeten nog een aantal voorstellen getest worden. 
Daarna moet werk gemaakt worden van een eerste lijst van soorten en habitats die sterk bedreigd 
worden, en waarvoor dringend maatregelen nodig zijn. Deze lijst kon tijdens de workshop 
jammer genoeg niet voorgesteld worden, mede doordat de follow-up van de Texel-workshop niet 
door alle Parties even grondig uitgevoerd werd (zo hadden bepaalde parties geen prioritaire 
soorten en habitats voorgesteld, zoals dat wel gevraagd werd na de Texel-workshop en tijdens de 
voorbereiding van deze workshop). Bovendien waren geen experten aanwezig (zo die al bestaan) 
voor elke diergroep of voor habitats. Het voorbereiden van de priority list stond op de agenda, en 
moet eigenlijk dringend gebeuren. 

Het verdere testen van de criteria zal in de komende maanden uitgevoerd worden door 
ECS/ASCOBANS (onder voorbehoud) voor een aantal walvisachtigen, door N/UK voor Lophelia 
(als soort en habitat), door BirdLife International voor een aantal vogelsoorten, door WWF voor 
offshore habitats, door WWF voor een aantal vissoorten, door Ierland voor een aantal 
invertebraten en wieren, en door D voor een aantal vissoorten. Bij het testen zal gebruik gemaakt 
worden van de verschillende systemen die tijdens deze workshop voorgesteld worden. Bij deze 
systemen worden de verschillende criteria toegepast in een bepaalde volgorde en met een bepaalde 
ranking, waardoor uiteindelijk een soort of habitat ingedeeld wordt in een bepaalde categorie (zeer 
sterk bedreigd tot niet bedreigd). 

De resultaten van deze workshop en van een aantal eerste toepassingen van de criteria zullen 
voorgelegd worden aan IMPACT 99. Gezien het feit dat de Texel-criteria zeer grondig gewijzigd 
zijn, en het mogelijke toekomstige belang ervan, werd door de voorzitter voorgesteld ze te 
herdopen in de Faial-criteria. 
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Workshop on Ecological Quality Objectives 
(EcoQO's) for the North Sea 

Scheveningen 1-3 september 1999 

Verslag: Jan Haelters 

I. Achtergrond 

Deze workshop werd georganiseerd in een samenwerking tussen het secretariaat van de 
Noordzeeconferentie (als opvolging van IMM '97) en OSPAR, IMPACT, waar EcoQP's op het 
programma staan. De Noordzee werd gekozen als test-case. Het doel van deze workshop is 
het identificeren van de parameters voor EcoQO's, zonder daarvoor, in dit stadium van de 
ontwikkeling van EcoQP's, de limietwaarden of referentiewaarden vast te leggen. Noorwegen 
en Nederland zijn lead-countries. 

2. Terugblik 

Het concept van Ecological Quality (EcoQ) en EcoQO is niet nieuw. EcoQ wordt reeds 
beschreven in bepaalde parameters (zie Auality Status Reports, NSC 1990, North Sea Task 
Force, PSPAR,...). Reeds vroeg werd het idee gelanceerd om de bestaande parameters die de 
EcoQ. beschrijven te evalueren en ze te gebruiken om er milieuobjectieven voor vast te leggen. 
De eerste workshop specifiek over EcoQP's had plaats in 1992 (Bristol). Daarna werden nog 
workshops gehouden in 1993 (Geilo) en 1995 (Ulvik). In het kader van IMPACT werd een 
vragenlijst rondgestuurd (1996). Tenslotte werd in 1998 (Pslo) een workshop gehouden in 
opvolging van de IMM '97 (North Sea Conference Workshop on the Ecosystem Approach, Pslo) 
waar het onderwerp opnieuw besproken werd. 

3. Doel van EcoQO's 

Het doel van het vooropstellen van EcoQP's is een basis te vormen voor het beleid d.m.v. 
kwaliteitsobjecticven voor het milieu. Er zijn algemene, brede objectieven nodig, zowel als 
gedetailleerde en operationeel te gebruiken objectieven. De methodologie bestaat erin eerst het 
ecosysteem te beschrijven in gemakkelijk te bepalen (lees: te kwantificeren) parameters, en 
daarna de doelwaarde voor die parameters vast te leggen in EcoQO's. 

4. Deze workshop 

Aan de workshop namen een 80-tal personen deel, waaronder zowel wetenschappers, 
ambtenaren, NGP's als stakeholders. Twee documenten werden voorgesteld. Het eerste is een 
'Overview report on EcoQ. and EcoQP's' (H.R.Skjoldal, PSPAR). Het tweede document is een 
basisdocument voorbereid voor deze vergadering ('EcoQO's for the North Sea', RIKZ rapport 
99.015). Daarin worden een aantal voorstellen gemaakt voor 'nieuwe' EcoQP's voor de 
Noordzee. De workshop werd gevraagd deze voorstellen te bespreken. De groep werd verdeeld 
in subgroepen. B nam deel aan de discussies in de benthic community workgroup, die gevraagd 
werd de voorgestelde EcoQP's te evalueren met als achtergrond het benthos, en eventueel 
andere te definiëren. 
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Statement of Conclusions te herschrijven). Daarna werden pogingen ondernomen om uit de lijst 
van activiteiten en effecten de EcoQ.O's te destilleren. De belangrijkste menselijke activiteiten 
die hierbij geïdentificeerd werden waren de visserij met de boomkor en zand- en grindwinning. 
Een aantal EcoQ. vallen blijkbaar uit de objectieven, zoals declined species, threatened species... 
Op het moment dat men voor deze soorten een definitie wil formuleren, wijst B erop dat dit 
reeds gedaan werd op de IMPACT workshop te Faial, en dat een verwijzing daar naartoe hier 
volstaat, in plaats van de discussies opnieuw te openen. 

Met het oog op het formuleren van EcoOO's op verschillende niveaus, wordt het ecosysteem 
opgesplitst: 

Ecosysteem 
Gemeenschappen en habitats 

Soorten 

Op eik niveau kan onderscheid gemaakt worden in structurele en functionele aspecten. Binnen 
elk niveau kan bovendien nog een onderverdeling gemaakt worden, zodat algemene en 
specifieke EcoQO's gedefinieerd kunnen worden. 

Als we de voorgestelde EcoQO's in deze hiërarchische benadering invullen (met een aantal 
nieuw gedefinieerde), krijgen we volgend resultaat: 

ECOSYSTEEM 
functioneel: nutrients and production 

oxygen consumption 

GEMEENSCHAPPEN EN HABITATS 
diversity 
fish communities 
benthic communities 
plankton communities 
benthic habitats 
threatened and declining habitats 

treatened and declining species 
top predators (sea mammals, sea birds) 
fish (reference points for commercial species, size/age composition, 
fish species with low reproductive potential) 
benthic species 

Voor elke onderverdeling werden indicatieve waarden gezocht. Zo werden voor nutrients (o.a.) 
de chlorophyl a waarde en de verhouding N/P voorgesteld. Mogelijke referentiewaarden 
kunnen gevonden worden via tijdstrends, historische gegevens of modellering. Voor 
community structure werd de ICES benthos survey voorgesteld als een nuttige referentiewaarde. 

Het blijkt dat verschillende van de voorgestelde EcoOO's verband houden met elkaar. Zo staan 
planktonische gemeenschappen in relatie met eutrophicatie, indicatorsoorten met 
zuurstofgebrek, diversiteit en eutrophicatie, enz... 

Tenslotte werden op basis van de hiërarchische benadering een aantal algemene EcoQD's 
gedefinieerd, zoals: 

• Maintain or restore habitats that have declined significantly or are threatened by human 
impacts (eg. horse mussel beds, sea grass,...). 

Q Maintain biodiversity.... 
Q In order to secure ecological quality commercial fish stocks should be exploited in 

accordance with precautionary reference points and corresponding management plans. 

j 

structured: 

SPECIES 
structured: 



4.1. Definities 

Er word t vastgesteld dat de beide documenten een verschillende definitie geven van EcoQ. en 
EcoQO. Er is nogal wat discussie i.v.m. het opnemen van een referentiewaarde (die de 
basiswaarde vormt waarop de objectiefwaarde gebaseerd wordt) in de definitie van EcoQO. Een 
referentiewaarde is niet steeds voorhanden. Na discussie wordt overeengekomen dat "a 
reference level" meer toepasselijk is dan "the reference level". Bovendien erkent men dat het niet 
steeds mogelijk is om een referentienievieau te bepalen, en dat een meer pragmatische 
benadering soms nodig is. De aangepaste definities zien er nu dus ongeveer uit als volgt 
(hoewel dit niet expliciet op de vergadering goedgekeurd werd): 

EcoQ is an expression of the structure and function of the ecosystems, taking into account natural 
physiographic, geographic and climatic factors, as well as biological, physical and chemical 
conditions, including those resulting from human activities. 

EcoQP is the desired level of the EcoQ, relative to a reference level [where this reference level can be 
assessed]. 

4.2. De voorgestelde 'nieuwe' EcoQO voor de Noordzee 

Er werden 12 EcoQP's voorgesteld in het basisdocument: 

• Reference points for commercial fish species 
a Size and age composition of commercial fish species 
a Fish species with low reproductive potential 
• Composition offish communities 
a Sea mammals 
Q Benthic indicator species 
Q Indicators for the diversity of specific communities 
Q Benthic community composition 
Q Benthic habitats 
Q Bird indicator species 
• Nutrient budgets and production 
• Oxygen consumption in stratified waters 

Het bleek dat verschillende van de voorstellen eigenlijk geen EcoQP's waren, maar eerder 
EcoQ.'s. Er werden in discussie zelfs andere termen voorgesteld, zoals ecological quality 
standard, environmental quality objective,... Er bestond dus duidelijk geen eenduidige visie over 
wat een EcoQO is, en hoe gedetailleerd die moet geformuleerd worden. 

Diverse soorten waarvoor objectieven konden vooropgesteld worden pasten niet in één van de 
12 voorstellen (vb. bedreigde soorten, zeldzame soorten, kwetsbare soorten,...) Ook vielen een 
aantal menselijke activiteiten met impact op het ecosysteem buiten de EcoQO's (scheepvaart, 
maricultuur, . . . ) . Het bleek eveneens dat er verschillende niveaus waren: van zeer algemene 
EcoQO's tot zeer gedetailleerde. 

Er werd overeengekomen dat de EcoQO's in een hiërarchie moesten geplaatst worden, 
gebaseerd op het ecosysteem, en niet dat, zoals het nu het geval is, gestart moest worden met 
een aantal losse EcoQO's zonder bepaalde s tructuur . Het leek eveneens noodzakelijk dat brede 
objectieven moesten gedefinieerd worden, die later meer gedetailleerd uitgewerkt moeten 
worden per regio. B ging ern niet mee akkoord om eerst het LME ("Large Marine Ecosystem") 
van de Noordzee in te delen in subregio's. 
In de subgroep voor benthische ecosystemen werd geprobeerd door middel van een lijst van 
activiteiten de directe en indirecte effecten op het ecosysteem te bepalen. B stelde dat dit 
nutteloos werk was, omdat men hiermee gewoon het Assessment Report (IMM '97) herschreef 
(in de subgroep visserij meldt J.Bastinck, EC DG XIV, ongeveer hetzelfde: hier probeert men het 
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5. Besluit 

B is van oordeel dat het werk i.v.m. EcoQO's zeer traag vordert. Er werden nog steeds geen 
concrete EcoQO's voorgesteld. Soms lopen we achter de feiten aan, bijvoorbeeld in het 
proberen vast te stellen van objectieven voor het milieu (EcoQO's), waar beleidsobjectieven 
{management objectives), met alle gevolgen voor het milieu, reeds lang genomen zijn. 
Voorbeelden van management objectives zijn visserij quota, lozingsnormen, gebruik van meest 
milieuvriendelijke technieken,.... B is van oordeel dat het gemakkelijker is beleidsobjectieven 
voorop te stellen, dan EcoQO's. Zoals Niels Daan het zo mooi uitdrukte tijdens de workshop in 
Oslo i.v.m. de ecosysteembenadering (1998): "The ecosystem cannot be managed, human 
activities however, can be". Zeer dikwijls zal het wel mogelijk zijn management objectieven 
voorop te stellen, maar geen EcoQO's. Het ecosysteem is immers zeer onvoorspelbaar, het is 
geen gesloten systeem, de meeste aspecten zijn niet of zeer moeilijke te beschrijven in getallen 
(of dat zal nog zeer lang duren en stof voor nieuwe discussies vormen). 

Het bepalen van objectieven uitgedrukt als getallen, vóór maatregelen te nemen, is ook niet 
echt een toepassing van het voorzorgsbeginsel. Hoe lang zal het nog duren vóór echte 
EcoQO's, zoals in de definitie, voorgesteld zullen worden? B merkte op dat de grens tussen 
wetenschap en politiek hier vervaagt. Is het vooropstellen van een EcoQO een wetenschappelijk 
gegeven, of is het eerder een politieke beslissing? Hoe kan men een beleid voeren om 
kwaliteitsobjectieven (vooropgestelde ... toekomstige ... voorspelde ?) te bereiken? 

Het vooropstellen van EcoQO's kan echter in bepaalde gevallen ongetwijfeld zeer nuttig zijn. 
EcoQO's kunnen gebruikt worden als beleidsinstrument, om bijvoorbeeld bepaalde maatregelen 
te nemen, te evalueren, of bij te sturen. Bij het toepassen van EcoQO's zal monitoring een 
cruciale rol spelen. 

De positieve gevolgen van deze workshop zijn dat nieuwe energie in het proces van het 
ontwikkelen van EcoQO's gestopt werd. Blijkbaar hadden de stakeholders die aan de 
vergadering deelnamen niet veel bezwaar tegen het gebruik van EcoQO's. Het valt wel af te 
wachten natuurlijk wat de reactie van bepaalde groepen zal zijn als effectief gedetailleerde 
EcoQO's voorgesteld worden. Van deze workshop onthouden we verder nog dat een 
hiërarchische benadering voor EcoQO's voorgesteld werd, en dat hierbij algemene tot zeer 
gedetailleerde EcoQO's mogelijk zijn. Er werden verschillende types EcoQO geïdentificeerd: 
EcoQO's m.b.t. biodiversiteit en EcoQO's m.b.t. processen en functies van het ecosysteem. 
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Zending 'beschermde gebieden1: 
MER D'IROISE 

Brest (Frankrijk), 17-21 februari 1999 

Verslag: Ronny Schaüier en Jan Haelters 

I. Achtergrond 

In uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet op het marien milieu (MMM) wil de Belgische 
overheid beschermde gebieden aanduiden op zee omwille van natuurbehoud en -herstel. 
Naast andere activiteiten dient de beroepsvisserij, die een duidelijke invloed heeft op de 
gebieden die door de overheid bevoegd voor leefmilieu voorgesteld worden, gereguleerd te 
worden. Andere Europese landen en de Europese Commissie werden gecontacteerd om 
te informeren of men reeds ervaring had in het oprichten van mariene beschermde 
gebieden. Het bleek dat enkele gebieden in de Middellandse Zee beschermd zijn, maar dat 
men in de Noordzee eigenlijk niet zeer ver gevorderd is in het proces van afbakenen van, 
en het nemen van maatregelen in beschermde gebieden. De meest relevante plaats om te 
bezoeken en om van gedachten te wisselen bleek Brest, gelegen aan het (toekomstige) 
Pare National 'Mer dlroise'. Na het nemen van contact met plaatselijke 
verantwoordelijken werden we uitgenodigd voor een bezoek ter plaatse. 

2. Plaatsbezoeken 

2.1. Ministère de iTiménagement du Territoire et de l'Environnement 

De heren Philippe Le Nilliot en Benoit Le Goisioux waren de perfecte gastheren gedurende 
het hele plaatsbezoek. Ze contacteerden relevante personen van andere diensten en gaven 
ons hun visie over de strategie die gevolgd dient te worden bij het instellen van 
beschermde gebieden, waar een groot aantal verschillende activiteiten al dan niet in 
conflict met natuurbescherming plaatsvinden. 

2.2. Rade de Brest (in het toekomstige Pare National) 

Dit is een baai van 180 km-, die intensief gebruikt wordt voor visserij op St.-Jacobsschelp 
(Pecten maximus). In de jaren '60 werd hier nog 3000 ton St.-Jacobsschelp per jaar 
bovengehaald, maar door overbevissing, klimaatsfactoren en vervuiling verdween het 
dier nagenoeg. Vanaf de jaren '80 werd het gebied opnieuw ingezaaid met gekweekte 
juvcnieien. De vissers betalen voor een vergunning (ongeveer 15.000 F.F.), en het geld 
wordt door de visscrijvereniging gebruikt voor het opkweken en inzaaien van juvcnieien. 
Het aantal licenties is beperkt, en er zijn individuele quota voor elke visser. De 
minimummaat voor de schelp is 10.5 cm, een afmeting die bereikt wordt als de dieren 3-
4 jaar oud zijn. Er mag slechts gevist worden op vastgelegde tijdstippen. Het gebied is 
verdeeld in zones, die elk een 'stock' schelpen bevatten waarvan een gedeelte mag 
bovengehaald worden. Als de stock gevist is wordt het gebied gesloten. Gebieden waar 
jonge dieren ingezaaid zijn worden verboden visgebied voor 3 jaar, en daarna krijgt 
slechts een beperkt aantal vissers toegang. Alle maatregelen worden door de vissers 
zelf beheerd, onder advies van wetenschappers. Er is dus interne bewaking (waar alle 
vissers aan mcciverken), en geen rigoureuze controle van bovenaf. Men verliest de 
licentie als men bepaalde regels niet respecteert. Het gevolg van de maatregelen is dat er 
elk jaar een min of meer constante aanvoer is van 200 - 300 ton. Jean-Pierre Carval, 
secretaris van de visserijvereniging (Comité Local des Pêchcs Maritimes), geeft toe dat het 
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sluiten van een zone na inzaaien van juvenielen een duidelijk (positief) effect heeft op het 
benthos in het algemeen. 

2.3. Cross Corsen • Ouessant: Affaires Maritimes 

De Affaires Maritimes is het overkoepelende orgaan verantwoordelijk voor SAR (Search 
and Rescue), verkeerstoezicht (in dit geval Ouessant), toezicht en bestrijding van pollutie, 
visserijcontrole en verspreiding van informatie voor de scheepvaart. We worden 
uitstekend ontvangen door de enthousiaste directeur (Georges Denjean). De Cross is 
gelegen op een rotspunt die uitkijkt over de Mer d'Iroise. Het systeem van 
verkeersscheiding en -controle blijkt een zeer effectieve bescherming van dit ecologisch 
zeer belangrijke gebied. Men heeft het wel ingesteld nadat er een milieuramp 
plaatsgevonden had met verregaande socio-economische gevolgen (Amoco Cadiz...). De 
heer Denjean beschikt over een uitgebreide kennis over Bretagne en de zee, en kent de 
conflicten tussen de natuurbescherming en -beheer enerzijds, en de visserij anderzijds 
door en door. Een maatregel (ingesteld in 1852) die bijvoorbeeld in Frankrijk strikt 
opgevolgd wordt is het verbod om een boomkor te gebruiken binnen de 3 zeemijl uit de 
kust (de kraamkamer voor veel vissoorten). Op dit verbod gelden slechts enkele 
uitzonderingen, vb. visserij op garnaal en bepaalde platvis zoals tong tussen Boulogne en 
Duinkerke, gedurende bepaalde periodes van het jaar en mits licentie. Binnen de 3 mijl is 
warrelnetvisserij toegelaten, een visserij waarbij geen of nauwelijks schade toegebracht 
wordt aan de bodem en aan de populatie juveniele vissen. Problemen die bij 
warrelnetvisserij de laatste tijd naar boven komen zijn echter het gebruik van grote 
aantallen netten (tot 70 km per schip!), waardoor de hele kust bijna permanent afgezet 
wordt. Een mogelijke oplossing zal zijn om in de Iroise alle visserij tot 2 mijl uit de kust 
volledig te verbieden. 

3. Strategie gevolgd bij het oprichten van het Pare National 

Het uitgangspunt van de discussies is de visserij. Het is duidelijk dat visserij een zware 
druk legt op het milieu van dit gebied, en van de zee in het algemeen. .Aangezien de zee 
reeds generaties lang de leefruimte uitmaakt van vissers, beschouwen deze het als 'hun' 
gebied. Vissers kunnen moeilijk aanvaarden dat personen die ver van de zee leven 
(letterlijk en figuurlijk) hun iets opleggen, en hen eventueel iets verbieden dat ze er reeds 
generaties lang doen. Men heeft dit o.a. ondervonden in Corsica. Daar hadden studies 
uitgevoerd door wetenschappers uitgewezen welke visserijmaatrcgelen nuttig zouden 
zijn voor het ecologisch beheer van een belangrijk natuurgebied. Toen men deze 
maatregelen echter wilde doorvoeren, werden ze - hoewel ze eventueel relevant waren 
voor de visserij zelf - toch geboycot door deze sector, gewoon door het feit dat ze 'van 
bovenaf kwamen'. De vissers werden in het ontwikkelingsproces niet betrokken, wat 
volgens Le Nilliot en Le Goisioux een falen garandeert: "£r is geen keuze! Er is slechts één 
weg die men kan volgen: betrek de vissers onmiddellijk in het proces, en laat hen bepaalde 
initiatieven nemen". Enkel indien de basis (de vissers, vertegenwoordigd door hun 
organisaties) betrokken wordt hebben visserijmaatrcgelen die gericht zijn op bescherming 
van het milieu kans op succes. Wetenschappers hebben in het proces een adviserende en 
sturende functie. 

De (succesvolle) strategie die gevolgd wordt in de Mer d'Iroise was de volgende: 

Eerst werden de activiteiten in het gebied geïdentificeerd, en heeft men een beginstudie 
gemaakt. Daarna werd per sector (toerisme, duiken, zeilen, berocpsvisserij (warrclnet-, 
boomkor-, algen-, Pecten-,...) sportvisserij, ...) een vergadering belegd waarop uitgelcg 
gegeven werd, en ook van gedachten gewisseld werd over de ecologische waarde van het 
gebied. Het was zeer belangrijk de sectoren te verzekeren dat hun activiteiten nog 
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mogelijk zouden zijn na het eventuele oprichten van een marien park, maar dat 
eventueel een regulering zou ingesteld worden. Elke sector gaf aan welke van hun 
activiteiten zich afspeelden in het gebied, en welke (ook andere) activiteiten eventueel 
nuttig gereguleerd konden worden omdat ze een negatieve invloed hadden op het gebied. 
Elke sector duidde zelf een verantwoordelijke ('woordvoerder') aan, die lid werd van een 
stuurgroep voor het gebied. Van dit comité de pihtage maken naast vertegenwoordigers 
van de gebruikers van het gebied ook wetenschappers en vertegenwoordigers van 
verschillende overheden deel uit (in totaal ongeveer 50 personen). De 
vertegenwoordigers van de verschillende gebruikers zorgen voor de communicatie met 
en de informatie van hun leden. Verschillende groepen (vb. vissers) stonden eerst zeer 
afwijzend tegenover het idee van een 'Pare National'. Door hen echter onmiddellijk te 
betrekken bij het proces begrepen ze dat ze iets te zeggen hadden, en verkreeg men al 
vlug hun medewerking. Het comité de pilotage stelde een rapport op over de inrichting 
en afbakening van een park. In het rapport worden ook algemene richtlijnen voorgesteld 
voor het beheer. Doordat het rapport door de verschillende gebruikers van het gebied 
voorgesteld wordt, is het voor iedereen een beetje hun rapport, wat het aanvaarden van 
maatregelen gemakkelijker zal maken. De volgende stap in het proces is nu aan de gang: 
het inlichten en warm maken van de lokale overheden. De gebruikers zijn door hun 
betrokkenheid zelf een beetje 'trots' geworden op het gebied. Het is 'hun' gebied, waar ze 
een zekere status aan geven (Pare National). Samen hebbben ze een ecologische kaart 
gemaakt waar de natuurlijke rijkdommen visueel op aangegeven zijn. 

Een andere weg werd gevolg door het ministerie verantwoordelijk voor leefmilieu in 
Corsica. De overheid stelde er zelf een studie op, en in het eindrapport werd een aantal 
maatregelen voorgesteld. De voorstellen werden aan de verschillende gebruikers 
overgemaakt, en werden onmiddellijk - hoewel sommige voorstellen en maatregelen 
misschien wel aanvaardbaar zouden kunnen geweest zijn - de grond in geboord. Dit 
proces is volledig mislukt, enkel doordat de gebruikers van de zee niet bij het proces 
betrokken waren. Er was zo een wantrouwen ontstaan dat onmogelijk rechtgezet kon 
worden. Door het niet onmiddellijk betrekken van de gebruikers liep het proces jaren 
vertraging op. 

4. Conclusies 

Het advies van deze twee ervaren personen voor onze situatie was het volgende: 

1) Instellen van een studiegebied; 

2) Studie van de spreiding van activiteiten en studie van de ecologie; studie van 
de opbrengst van elk (deel-)gebied; 

3) Identificatie van problemen en conflicten; 

4) Maken van voorstellen voor maatregelen. 

Dit proces wordt doorlopen in een samenwerking tussen de overheid (Leefmilieu én 
Landbouw) en gebruikers, waaronder natuurlijk vissers (organisaties). Bij het maken 
van voorstellen zal blijken dat elke 'partner' toegevingen zal moeten doen. Militante 
voorstellen zullen door geen van beide aanvaard worden. Doordat de vissers van bij het 
begin betrokken partij zijn kunnen maatregelen succes hebben. Indien men een andere 
weg volgt, en maatregelen voorstelt zonder dat vissers betrokken zijn, valt te verwachten 
dat de maatregelen niet aanvaard zullen worden, en/of geen succes zullen hebben. 
Vissers zullen veel gemakkelijker praten met hun vertegenwoordigers, en hun ministerie, 
dan met buitenstaanders of andere ministeries. 



Men gaf de raad rekening te houden met volgende principes: 

Q Vermijd een wantrouwen door het onmiddellijk betrekken van de basis 
(gebruikers) bij de besluitvorming; 

• Laat de sector zelf beslissingen nemen, en speel een adviserende en coördinerende 
rol; 

Q De bescherming van een gebied berust op ecologische gegevens, maar indien 
geen, of niet niet genoeg rekening gehouden wordt met socio-economische 
factoren hebben maatregelen geen kans op succes. 

Het is bovendien nodig dat men, indien maatregelen genomen worden, zijn 
verantwoordelijkheid neemt om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de 
maatregelen voor de gebruiker van het gebied. 

Overigens kijkt men in Frankrijk uit naar 2002. Dan zal het visserijbeleid van de 
Europese Commissie (CFP) herzien worden. Men wil nu reeds tonen dat men in 
Frankrijk zelf in staat is (op nationaal vlak) om maatregelen te nemen om de 
visbestanden en de natuur te beschermen, zonder tussenkomst van Europa... 



• * • 

Life - Nature 
ICCI 

Integral Coastal Conservation Initiative 

Bijlage 9 
Publiek bewustzijn: 

verspreiding van informatie en resultaten 

• Zeevisserij van Kanaal tot Schelde (Jette, 16 januari 1999 - 7 februari 1999) 

o Watersportbeurs (Gent, 20 - 28 februari 1999) 

o Opendeurdag BELGICA (Brussel, 8 mei 1999) 



Zeevisserij van Kanaal tot Schelde 
Cultureel Centrum Jette 

In het cultureel centrum Centre Armillaire te Jette was het thema van de jaarlijkse 
tentoonstelling "Zeevisserij van Kanaal tot Schelde". Voor de tentoonstelling werden enkele 
informatieborden opgesteld met als onderwerpen de strandvisserij, de opdrachten van de RIB 
TUIMELAAR en het toezicht vanuit de lucht met de B02. Van 16 januari tot 7 februari was 
de tentoonstelling, die opgesteld werd in de vorstelijke zalen van het abtsgebouw van 
Dieleghem, vrij toegankelijk. Bezoekers maakten er kennis met de verschillende aspecten van 
zeevisserij en van het milieu en het milieubeleid m.b.t. de zee. 

• Op het infobord over strandvisserij werd een samenvatting gegeven van het LIFE-
rapport ter zake (zie bijlagen aan het tweede LIFE-rapport deel zee). Er werd 
uitleg gegeven, geïllustreerd met foto's, over de verschillende types van net die 
gebruikt worden. De mogelijke negatieve impact op het milieu werd aangeduid. 

• De informatieborden over de TUIMELAAR en de B02 gaven een overzicht van de 
uitrusting en de opdrachten van deze middelen. Het toezicht, de controle en het 
wetenschappelijk onderzoek (o.a. in het kader van het LIFE-project) waarbij deze 
middelen ingezet worden, werd toegelicht. 

Een belangrijk deel van de tentoonstelling was overigens gewijd aan de vervuiling van het 
zeemilieu, en aan het probleem van overbevissing. Daarnaast werd aandacht besteed aan de 
inspanningen van de overheid i.v.m. het milieubeleid, o.a. aan het oprichten van 
zeereservaten. 



Watersportbeurs, Flanders Expo Gent 

Tijdens de watersportbeurs te Gent (Flanders Expo), van 20-28 februari 1999, werd het 
skelet van de vinvis die op 1 november 1997 aangespoeld was te Raversijde tentoongesteld. 
De watersportbeurs werd dagelijks bezocht door duizenden personen, en het spectaculair 
gepresenteerde skelet was er zeker één van de grote blikvangers (zie foto onderaan). Op de 
informatiepanelen die onder het skelet opgesteld stonden werd het tussenkomstnetwerk voor 
gestrande zeezoogdieren voorgesteld. 

Hierbij werden de teksten van de panelen gevoegd, 
geplaatst: 

Op de panelen waren eveneens foto's 

• historische strandingen van de gewone vinvis in 1939 en 1978 
Q stranding van de vinvis in 1997 en tussenkomst van de lokale overheid (diverse 

foto's) 
a uitwendige parasieten: walvisluizen en copepoden (Penella) 
• autopsie (diverse foto's) 
Q verwijdering van de resten van het strand na de autopsie 
Q prepareren van het skelet 
• walvissenzaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 



Oostduinkerke, november 1939 
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De gewone vinvis 

Het hier tentoongestelde skelet is dat van een gewone 
vinvis, één van de grootste diersoorten op aarde. De gewone 
vinvis is een zeezoogdier dat behoort tot de groep van de 
baleinwalvissen. In tegenstelling tot tandwalvissen - zoals de 
bruinvis, de dolfijnen en de potvis - hebben baleinwalvissen 
geen tanden. De vinvis zeeft met behulp van baleinen kleine 
kreeftjes en visjes uit het water. Ooit werden er jaarlijks 
duizenden gewone vinvissen afgeslacht door walvisvaarders, 
maar de soort geniet nu volledige bescherming. 

De gewone vinvis is na de blauwe vinvis het grootste dier 
op aarde. Grote exemplaren kunnen een lengte van 26 meter 
bereiken (dus twee maal zo lang als dit tentoongestelde dier) en 
ze kunnen tot 80 ton zwaar worden. Gewone vinvissen 
komen in de koude tot subtropische gebieden van wereldzeeën 
en oceanen voor. De Noordzee behoort zeker niet tot de 
normale woongebied van deze soort. Het dier is in onze 
wateren een zeer zeldzame verschijning. 

Andere waarnemingen van gewone vinvissen aan onze 
kust in de 20c eeuw dateren van 1939 en 1978. In 1939 
strandde een zeer gehavend kadaver te Oostduinkerke, en in 
1978 spoelden delen van een gewone vinvis aan te Zeebrugge. 



1 November 1997... 

In de vroege ochtenduren van een mistige 1 november 
1997 werd alarm geslagen op de helicopterbasis te Koksijde. 
Een strandvisser had een gekapseisd bootje opgemerkt vlak 
voor de kust van Raversijde. Onmiddellijk werd een Seaking 
ter plaatse gestuurd. Toen een duiker langs een kabel naar 
beneden gelaten werd, bleek het grote witte voorwerp de 
buikzijde van een dode walvis te zijn. De bevoegde diensten 
werden op de hoogte gebracht. Ter plaatse aangekomen bleek 
duidelijk uit de vele parallelle keelgroeven dat het een vinvis 
betrof. Het dier lag met de buikzijde omhoog in ondiep water 
tegen een strandhoofd (foto onder). 

Toen het kadaver met de vereende krachten van 
brandweer en de inzet van zwaar materieel dichter bij de kust 
getrokken werd, en tenslotte in de vroege namiddag bij 
afgaand tij helemaal droog kwam te liggen (foto's rechts), kon 
bevestigd worden dat dit een gewone vinvis was. 

Op dat moment kon ook het onderzoek van 
gespecialiseerde dierenartsen en wetenschappers een aanvang 
nemen 



Wetenschappelijk onderzoek 

Eerst werd het dier grondig opgemeten en werd het 
geslacht bepaald. Het bleek om een zeer jong vrouwtje te 
gaan van ongeveer 13 meter lang. Het woog naar schatting 
10 tot 15 ton. Bij de geboorte meten gewone vinvissen 
ongeveer 6,5 meter. Het dier was waarschijnlijk 's nachts of de 
dag voordien gestorven. 

Hoewel uit het onderzoek bleek dat het dier zeer mager 
was, werd het door één van de talrijk aanwezige journalisten 
'Lucy' gedoopt, naar een volslanke Oostendse zangeres. 

Op de huid werden een aantal diersoorten typisch voor 
walvissen aangetroffen. Dat waren walvisluizen en een 
kreeftachtige [foto's links onder). Het dier vertoonde geen 
uitwendige letsels, buiten wat schaafwonden dat het na de 
dood opgelopen had tijdens het schuren tegen de golfbreker. 
Uit het uitwendig onderzoek alleen kon de doodsoorzaak dus 
niet bepaald worden. 

Omdat het dier kort na de dood aanspoelde was het 
kadaver zeer vers, wat een uitgebreid inwendig onderzoek 
(autopsie) toeliet 



Autopsie 

Reeds bij het begin van de autopsie bleek dat het dier vóór 
de dood in een zeer slechte lichamelijke conditie verkeerde. 
De vetlaag was slechts enkele centimeters dik: veel te weinig 
voor zo'n dier. Toen de reusachtige lever verwijderd was kwam 
de poortader, die maag en darm met de lever verbindt, 
tevoorschijn. Deze belangrijke ader was bijna volledig verstopt 
door een grote trombose. 

Van de belangrijkste weefsels (vet, spieren, lever, nier,...) 
werden stalen genomen voor microbieel onderzoek en voor de 
analyse van zware metalen, PCB's en resten van pesticiden. Uit 
het verdere onderzoek van deze weefselstalen bleek dat het 
dier waarschijnlijk overleed ten gevolge van een virale 
infectie. Het was de eerste keer dat men bij de vinvis deze 
virusinfectie als doodsoorzaak kon aantonen. 

Na de autopsie werden de resten van het kadaver 
afgevoerd, en kon men met de lastige klus van het prepareren 
van het skelet beginnen. 



Wetenschappelijk onderzoek 
van zeezoogdieren in België 

Voor het onderzoek van zeezoogdieren die in België 
aanspoelen of per ongeluk door vissers gevangen worden, 
werd een 'tussenkomstnetwerk ' opgericht. Met financiële 
steun van de Federale Overheid (onderzoek) en de Europese 
Commissie (beheer, moni tor ing) werken diverse 
wetenschappelijke instellingen, overheidsdiensten en 
gespecialiseerde vrijwilligers samen om de tussenkomst bij 
strandingen en het wetenschappelijk onderzoek te 
verzekeren. Zeezoogdieren staan aan de top van de 
voedselpiramide en geven ons zo een uitstekende indruk van 
de kwaliteit van het zeemilieu. 

De coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek 
berust bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van 
de Noordzee (BMM), een Departement van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). 



Het Koninklijk Belgisch Instituut 
Voor Natuurwetenschappen 

Het skelet dat hier tentoongesteld wordt is eigendom van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN). In de walvissenzaal van het museum van dit 
instituut kan men de skeletten van een groot aantal balein- en 
tandwalvissen bewonderen. Men leert er ook iets over de 
verschillende soorten, hun levenswijze en de walvisvaart. In 
de walvissenzaal wordt reeds een skelet van een gewone vinvis 
tentoongesteld; voor dit skelet is er voorlopig geen plaatsje 
vrij. 

Het schoonmaken, prepareren en monteren van 
walvisbeenderen is een hele klus. Dit skelet werd 
klaargemaakt en gemonteerd door skelettenpreparateur 
Jan Cools. 

Het museum van het KBIN bevindt zich in de 

Vautierstraat 29 te 1000 Brussel. 

BMM: GuIIedeile 100 ,1200 Brussel 
3C en 23 c Linieregimentsplein, 8400 Oostende 

Foto's vinvis Raversijde en teksten: J.Haelters/T. Jacques (BMM) 



Opendeurdag BELGICA 

Tijdens de opendeurdag van het oceanografisch schip "BELGICA" op 8 mei 1999 werden het 
toezichtsvliegtuig B02 en de snelle interventieboot "TUIMELAAR" voorgesteld. Op enkele 
informatiepanelen werd het publiek op de hoogte gebracht van de uitrusting en de 
opdrachten die met deze middelen uitgevoerd worden op zee. Vele duizenden personen 
bezochten het onderzoeksschip. De TUIMELAAR was voor de gelegenheid te bezichtigen op 
het achterdek van de BELGICA. 

Bijgevoegd de tekst bij de informatieborden, waarop enkele foto's aangebracht werden: 

Infobord B02: 

Q foto vliegtuig 
• foto olievlek 
Q kaart met opgespoorde olievlekken 1996 - 1998 
• lozend schip 
• videoprint laterale radar met olievlek 

Infobord TUIMELAAR: 

• foto TUIMELAAR op Broersbank 
Q foto ophalen illegale warrelnettcn 
• foto instrumentatie 
Q foto telling van zeevogels 



Luchttoezicht: de 'BC^' 

Eén van de opdrachten van de BMM (Beheerseenheid 
van het Mathematisch Model van de Noordzee) is de 
opsporing van olievervuiling op zee vanuit de lucht. 
Daartoe beschikt men over speciale apparatuur die 
ingebouwd werd in een vliegtuig van de Belgische 
Krijgsmacht (de 'BOl'). Het belangrijkste instrument 
aan boord is een 'laterale radar', waarmee 's nachts 
zowel als overdag olie op zee opgespoord kan worden 
tot 20 km aan beide zijden van het vliegtuig. Het 
vliegtuig is eveneens uitgerust met fotoapparaten, 
een video-camera en infrarood- en ultraviolet-
detectiemiddelen. 

Dat nog steeds illegaal olie geloosd wordt bewijst het 
kaartje met waargenomen olievlekken van 1996 tot 
1998. Bij de schatting van het volume wordt 
rekening gehouden met de oppervlakte van de vlek en 
met de kleur, die een indicatie vormt voor de dikte. 
Af en toe worden schepen betrapt tijdens een 
olielozing. Daarvan wordt proces verbaal opgesteld. 
De wetgeving maakt het mogelijk overtreders effectief 
te bestraffen. 

Surveillance aérienne: Ie /B02 , 

Line des missions de l'UGMM (Unité de Gestion du 
Modèle Mathématique de la Mer du Nord) est la 
detection aérienne des pollutions par hydro-
carbures en mer. Elle dispose pour ce faire d'un 
appareillage spécial qu'elle a fait installer a bord d'un 
avion des forces armées belges (Ie 'B02'). 
L'instrument principal a bord est un 'radar lateral', 
capable de détecter des nappes d'huile en mer jusqu'a 
20 km de part et d'autre de l'avion, aussi bien de iiiiil 
que de jour. On utilise aussi des senseurs video, 
infrarouge et ultraviolet et du materiel 
photographique. 

Qu'on rejette encore toujours illégalement des résidiis 
d'hydrocarbures en mer apparait clairement de la 
carte des nappes repérées entre 1996 et 1998. Pour 
estimer Ie volume on a term compte de la surface de la 
nappe et de sa couleur qui change avec l'épaisseur. 
De temps a autre, des navires occupés a effectuer un 
rejet sont ainsi pris sur Ie fait. On en dresse proecs-
verbal. La legislation permet de réprimcr ces 
infractions avec rigueur. 



DE TUIMELAAR' 

De BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch 
Model van de Noordzee) beschikt over een kleine 
interventieboot: de 'TUIMELAAR' (de naam van een 
soort dolfijn). Deze snelle RIB (Rigid Inflatable Boat) 
kan zowel autonoom als vanaf de BELGICA opereren. 
De instrumentatie aan boord bestaat ondermeer uit 
een zeer precies satellietnavigatiesysteem, een 
electronische kaart van de zuidelijke Noordzee en een 
radar. 

De Tuimelaar wordt op zee ingezet bij opdrachten in 
verband met milieutoezicht, als aanvulling van het 
toezicht vanuit de lucht. Regelmatig wordt 
meegewerkt met de Dienst Zeevisserij van het 
Ministerie van middenstand en landbouw bij 
visserijcontroles. Als aanvulling op het Belgica-
programma wordt de Tuimelaar soms gebruikt als 
platform voor wetenschappelijk onderzoek, zoals 
de studie van bepaalde zeevogelpopulaties en 
staalnames van zeewater voor diverse chemische en 
biologische analyses. 

Foto rechts: ophalen van een illegaal net 
Foto onder: onderzoek van vogelpopulaties 
Foto rechts onder: instrumentatie van de Tuimelaar 

LE TUIMELAAR' 

L'UGMM (Unité de Gestion du Modèle Mathématique 
de la Mer du Nord) dispose d'un petit bateau 
d'intervention rapide: Ie 'TUIMELAAR' ('culbuteur', 
nom flamand du grand dauphin). Ce RIB {Rigid 
inflatable boat) peut opérer de maniere autonome 
aussi bien qu'è partir du BELGICA. Son 
instrumentation consiste notamment en un système 
de navigation satellitaire ultra-précis, une cartc 
électronique de la mer du Nord et un radar. 

Le Tuimelaar est utilise en mer pour des missions de 
surveillance du milieu marin, en complément de la 
surveillance aérienne. II travaille régulièrement en 
collaboration avec Ie service de la pêche maritime du 
ministère des classes moyennes et de l'agriculturc 
pour effectuer des controles de la pêche. Eu 
complément du programme du Belgica, le Tuimelaar 
est parfois utilise comme plate-forme de recherche 
scientifique. C'est ainsi qu'il participe a l'étude des 
populations d'oiseaux de mer et a la prisc 
d'échantillons d'eau en mer pour diverses analyses 
biologiques et chimiques. 

Photo de droitc: ramassage d'itn filet illegal 
Photo de dessous: étude de populations d'oiseaux 
Photo en bas a droitc: instrumentation 
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