
// abstract:

Het ‘Internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst’ betreft een internationaal milieuakkoord teneinde te voorzien in de 
instandhouding van de walvisstocks en dus een gepaste ontwikkeling van de walvisvangstindustrie mogelijk te maken. Het regelt de 
commerciële, wetenschappelijke en traditionele walvisvangstpraktijken. De doelstellingen van dit akkoord omvatten de bescherming 
van alle walvissoorten tegen overbejaging, de oprichting van een systeem van internationale regelgeving voor de walvisvangst om 
een goede bescherming en ontwikkeling van walvisstocks te verzekeren, alsook het veiligstellen van de grote natuurlijke rijkdom van 
walvissen voor de toekomstige generaties. Hiertoe voorziet het verdrag in de oprichting van de Internationale Walvisvaart Commissie 
(IWC). Elke verdragspartij wordt in de commissie vertegenwoordigd door één lid. De IWC kan, al dan niet samen met verdragspartijen 
of andere organisaties, (1) onderzoek naar walvissen aanmoedigen, aanbevelen of organiseren, (2) statische informatie m.b.t. 
walvisstocks en de walvisvangst verzamelen en analyseren en (3) informatie m.b.t. methoden voor het behoud en het verhogen van 
walvisstocks bestuderen en verspreiden.   

Het Protocol van 1956 zorgt voor een uitbreiding van de term ‘whale catcher’ waarbij naast schepen eveneens helikopters en andere 
vliegtuigen worden opgenomen. 

 

Officiële verwijzing Internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement

Officiële website https://iwc.int

Relevante data Document 2/12/1946

Inwerkingtreding 10/11/1948

Instemming door België 9/07/2004

Document Protocol 1956 19/11/1956

Inwerkingtreding 4/05/1959

Instemming door België 9/07/2004

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Wereldzeeën

(Juridisch) bereik op BNZ Interne wateren, territoriale zee, exclusieve economische zone

Internationaal aanspreekpunt Internationale Walvisvaart Commissie

Bevoegde instantie in België Federale overheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu; DG Leefmilieu; Dienst Marien Milieu

Federale instemmingswet Wet van 9 juli 2004 betreffende de toetreding van België : - tot het Internationaal 
Verdrag tot regeling van de walvisvangst en tot het Reglement, gedaan te Washington 
op 2 december 1946; - tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, 
bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington 
op 2 december 1946
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