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13/02/2006

Instemming door België
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Internationaal
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Verdrag

Geografisch bereik

Wereldzeeën

Internationaal aanspreekpunt

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

Bevoegde instantie in België

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

Federale instemmingswet

Wet van 20 december 1984 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de
voorkoming van de verontreiniging van de zeeën ten gevolge van het storten van
afvalstoffen, van de Bijlagen, het Addendum en het Bijvoegsel, opgemaakt te Londen,
Mexico, Moskou en Washington op 29 december 1972 en gewijzigd te Londen op 12
oktober 1978, 1 december 1978 en 1 december 1980
Protocol:
Wet van 21 juni 2004 houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het
Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge
van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op
7 november 1996

Vlaams instemmingsdecreet

Decreet van 23 december 2005 houdende instemming met het Protocol van 1996 bij
het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het
storten van afval en andere stoffen van 1972, opgemaakt in Londen op 7 november
1996

// abstract:

verdrag

Het Verdrag van Londen werd in 1972 opgesteld onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en verbiedt het
storten van bepaalde gevaarlijke stoffen in zee. De conventie stelde een speciale vergunning in voor het storten van bepaalde stoffen
en een algemene vergunning voor het storten van afval. Het verdrag werd in 1996 grondig aangepast door het Londen Protocol dat
het verdrag uiteindelijk zal vervangen. Dit Protocol stelt een algemeen verbod in voor het storten op zee met uitzondering van een
aantal aanvaardbare stoffen die zijn opgelijst in de bijlage van het Protocol. Deze stoffen vereisen echter nog steeds een vergunning
en omvatten onder meer: baggerspecie; zuiveringsslib; visafval; schepen en menselijke structuren in zee; inert anorganisch geologisch
materiaal; natuurlijk organisch materiaal en grote voorwerpen uit ijzer, staal of beton. Recent namen de verdragspartijen stappen om
de stijging van de CO2-concentraties in de atmosfeer te mitigeren en nieuwe technologieën met betrekking tot klimaatregulatie die een
negatief effect kunnen hebben op het marien milieu te reguleren en controleren.

