
 

// abstract:

Deze wet heeft als doel het mariene milieu te beschermen en te herstellen in geval van schade en milieuverstoring. Om aan deze 
doelstelling te voldoen, voorziet de wet in een aantal instrumenten:
• Het instellen van beschermde mariene gebieden, inclusief maatregelen ter bescherming ervan (bv. een verbod op bepaalde 

activiteiten of het sluiten van een gebruikersovereenkomst);
• De bescherming van bepaalde mariene soorten in de zee. Hierbij komt eveneens het verbod op de introductie van niet-inheemse 

soorten of de jacht op zeezoogdieren of vogels aan bod;
• Een verbod op bepaalde activiteiten zoals het verbranden op zee, directe lozingen of het storten in zeegebieden (mits een aantal 

uitzonderingen zoals het storten van baggerspecie);
• Maatregelen om verontreiniging veroorzaakt door schepen (en exploitanten) te voorkomen en te beperken;
• De wet stelt welke activiteiten aan een machtiging of vergunning zijn onderworpen. Deze activiteiten (alsook een aantal activiteiten 

die vallen onder andere wetten) zijn onderhevig aan een milieueffectenbeoordeling op basis van een milieueffectenrapport en aan 
toezichtsprogramma’s en permanente milieueffectenonderzoeken;

• Er worden een aantal noodmaatregelen opgelijst in geval van ernstig gevaar voor aantasting, hinder of verstoring van het mariene 
milieu;

• In geval van schade aan het milieu staat de vervuiler in voor het herstel.

Deze wet regelt eveneens de organisatie en de procedure (planningsproces, openbaar onderzoek, strategisch milieueffectenrapport 
en wijzigingsprocedure) van de mariene ruimtelijke planning (cfr. wet van 22 juli 2012).

Ten slotte komt de regelgeving met betrekking tot het toezicht en de controle alsook de strafbepalingen aan bod. 

Officiële verwijzing Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie 
van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid 
van België           

Relevante data Document 20/01/1999

Publicatie 12/03/1999

Inwerkingtreding 22/03/1999

Beleidsniveau Federaal

Type instrument Wet

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

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