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// abstract:

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS; 2008/56/EG) is de milieupijler van het geïntegreerd maritiem beleid (COM 
(2007) 575; p.66) van de Europese Unie. De KRMS beoogt het behalen van de goede milieutoestand (GMT) van de Europese 
mariene wateren tegen 2020 alsook de bescherming van de hulpbronnen waarvan economische en sociale activiteiten afhankelijk zijn. 
Hiertoe dienen de lidstaten mariene strategieën uit te werken, rekening houdend met de eigen socio-economische en regelgevende 
situatie, waarbij regionale samenwerking moet resulteren in een samenhang van de in het kader van deze richtlijn noodzakelijke 
maatregelen. Deze strategieën dienen het proces van milieu-integratie in andere beleidsdomeinen te bevorderen. Op deze manier 
wordt de ecosysteemgerichte benadering op het beheer van menselijke activiteiten (volgens het voorzorgsprincipe) in een wetgevend 
kader verankerd, waarbij de concepten ‘milieubescherming’ en ‘duurzaamheid’ centraal staan.

De GMT wordt in artikel 9 van deze richtlijn omschreven op basis van 11 descriptoren. De lidstaten dienen voor elk van deze descriptoren 
indicatoren met daaraan gekoppelde streefwaarden uit te werken. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten in het opstellen van de 
methodologie van de indicatoren door middel van een technisch rapport en wetenschappelijke adviezen per descriptor. Op basis van 
deze wetenschappelijke adviezen werd Beschikking 2010/477/EU gepubliceerd, met verdere inhoudelijke bepalingen van de criteria 
en de methodologische standaarden in uitvoering van de KRMS en de bepaling van GMT van de mariene wateren.

Officiële verwijzing Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie)            
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Inwerkingtreding 15/07/2008

Omzetting door België 23/06/2010

Uiterste datum voor omzetting 15/07/2010

Beleidsniveau Europees

Type instrument Richtlijn

Geografisch bereik EU-lidstaten

(Juridisch) bereik op BNZ Territoriale zee, exclusieve economische zone

Europees aanspreekpunt Directoraat-generaal Milieu (DG ENV)

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

Implementatie op federaal niveau Koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische 
Zeegebieden
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