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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 
 

1. Inleiding   

Door de technologische evolutie, de klimaatopwarming en de nakende overbevolking gaan steeds 

meer stemmen op om kunstmatige eilanden te bouwen. Deze constructies zouden het tekort aan 

woonplaatsen kunnen opvangen. Daarnaast kan men er windmolenparken op installeren die 

hernieuwbare energie produceren. Er zijn nog tal van motieven om artificiële eilanden aan te leggen, 

zoals  het gebruik ervan als  luchthaveneiland, voor de industrie, het toerisme,enzovoort.  

 Dergelijke aanleg van ‘nieuw’ land vraagt om een juridische omkadering. Deze masterscriptie 

heeft als onderwerp het juridisch statuut van kunstmatige eilanden. Er wordt nagegaan wie 

gerechtigd is om een artificieel eiland aan te leggen. Waar in  zee is dit toegelaten en met welke 

factoren moet men bij de bouw ervan rekening houden? Dit wordt in de eerste plaats 

internationaalrechtelijk bestudeerd. Welke verdragen bestaan er nopens de juridische regeling van 

dergelijke eilanden en wat is de inhoud van deze bepalingen?  Daarnaast speelt het nationaal recht 

een belangrijke rol bij het verder concretiseren van de verdragsregels, maar ook bij het stipuleren 

van eigen voorschriften voor de aanleg van kunstmatige eilanden in het nationale territorium. Deze 

masterscriptie omvat zowel het internationale als het Belgische luik.  Het internationale en nationale 

facet worden telkens samen behandeld in functie van de verschillende aspecten betreffende het 

juridisch statuut van kunstmatige eilanden. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de definitie van een kunstmatig eiland. Is er een 

verdragsrechtelijke begripsomschrijving of biedt de rechtsleer een oplossing? Daarnaast wordt het 

rechtshistorisch kader geschetst omtrent artificiële eilanden. In een historisch overzicht komt het 

internationaal zeerecht eerst in het algemeen aan bod. Daarna wordt de geschiedenis van 

kunstmatige eilanden belicht. Bestonden er vroeger artificiële eilanden en hoe werden deze juridisch 

omkaderd? 

 

Het tweede hoofdstuk heeft als onderwerp het juridisch statuut van kunstmatige eilanden 

naargelang het maritiem rechtsgebied. De zee wordt in verschillende maritieme zones ingedeeld: de 

territoriale zee, de aansluitende zone, de exclusieve economische zone, het continentaal plateau, de 

volle zee en de diepzeebodem. Naargelang het rechtsgebied worden de regels inzake kunstmatige 

eilanden bepaald.  De internationale voorschriften per maritiem rechtsgebied komen eerst aan bod 

en daarna worden de Belgische bepalingen per zone belicht.  

 

De bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden is echter niet de enige activiteit op zee. Er is de 

scheepvaart, de visserij, het leggen van kabels en onderzeese pijpleidingen en het voeren van 

wetenschappelijk onderzoek. Kunstmatige eilanden kunnen potentieel in conflict komen met al deze 
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vormen van gebruik van de zee. In het derde hoofdstuk wordt deze botsing tussen het aanleggen en 

het gebruik van kunstmatige eilanden en de andere activiteiten op zee bestudeerd. De analyse 

gebeurt volgens de verschillende maritieme rechtsgebieden teneinde onduidelijkheid te voorkomen. 

Tevens wordt steeds dieper ingegaan op de toepasselijke Belgische regels.  

 

In het vierde hoofdstuk worden de gevolgen van het kunstmatig eiland op het mariene milieu 

onderzocht. Eerst wordt nagegaan welke implicaties dergelijke constructies hebben. Er zijn een reeks 

verdragen en wetten tot stand gekomen teneinde het mariene milieu te beschermen. Deze worden 

per niveau, internationaal, Europees en Belgisch bestudeerd. Tot slot wordt een apart deel gewijd 

aan de verwijdering van kunstmatige eilanden en installaties. De stelling dat de blijvende 

aanwezigheid van dergelijke constructies negatieve gevolgen met zich brengt voor het mariene 

milieu komt aan bod. Het eenvoudig storten in zee is evenmin een oplossing. Er zijn verschillende 

overeenkomsten tot stand gekomen die de verwijdering van artificiële eilanden en installaties 

juridisch vormgeven. Deze worden bestudeerd met aandacht voor de Belgische regels daaromtrent.   

 

Tenslotte wordt in het vijfde hoofdstuk beknopt ingegaan op de juridische voorschriften van 

toepassing op de windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee. Hier wordt voornamelijk 

de vergunningsprocedure dieper bestudeerd. De nationale regels die in de voorgaande hoofdstukken 

worden uiteengezet worden niet opnieuw opgesomd teneinde herhaling te voorkomen.  
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2. Definitie van een kunstmatig eiland 

 

Wanneer de studie betreffende kunstmatige eilanden wordt aangevat is het belangrijk om eerst na 

te gaan wat men in de nationale en internationale wetgeving verstaat onder het begrip ‘kunstmatig 

eiland’. Het is essentieel om te weten aan welke voorwaarden een constructie of een installatie moet 

beantwoorden om onder het juridisch statuut van een ‘kunstmatig eiland’ te vallen. In dit gedeelte 

wordt nagegaan of de nationale of internationale wetgever al dan niet is overgegaan tot een 

wettelijke begripsomschrijving of indien het de doctrine is die voor een oplossing zorgt?  

Het Zeerechtverdrag vormt een eerste aanknopingspunt vormt.  Het verdrag gaat echter niet 

over tot een formele definitie. Er worden wel verschillende termen gebruikt die naar ‘kunstmatige 

eilanden’ kunnen verwijzen naar. Zo is er in artikel 1, (5), (a), (ii) sprake van “any deliberate disposal 

of vessel, aircraft, platforms or other man-made structures at sea.”. Wat men precies onder 

platforms of andere bouwwerken verstaat kan niet onmiddellijk worden afgeleid. Een andere 

verwijzing is te vinden in artikel 11 betreffende havens. In dit artikel wordt bepaald dat buiten de 

kust gelegen installaties en kunstmatige eilanden niet als permanente havenwerken kunnen worden 

beschouwd. Dit impliceert dat het Verdrag een onderscheid maakt tussen permanente havenwerken 

en kunstmatige eilanden1. Los van de verschillende termen die in het Verdrag worden gebruikt, kan 

men constateren dat kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen steeds in één adem worden 

genoemd en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze drie begrippen2. 

Een definitie van kunstmatige eilanden is in het Zeerechtverdrag niet te vinden maar ze worden 

evenwel steeds behandeld in functie van het maritiem rechtsgebied waarin ze zijn gelegen3. In het 

achtste lid van artikel 60 dat handelt over  kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen in de 

exclusieve economische zone wordt bepaald dat deze constructies onmogelijk de status van eilanden 

kunnen bezitten. Dit heeft tot gevolg dat ze geen eigen territoriale zee hebben en hun aanwezigheid 

geen invloed heeft op de begrenzing van de territoriale zee, de exclusieve economische zone of het 

continentaal plateau4. Door de invoering van deze bepaling door het Zeerechtverdrag in 1982 werd 

een einde gesteld aan de decennia lange discussie met betrekking tot de vraag of door de mens 

gemaakte constructies beschouwd kunnen worden als een verlenging van het landterritorium5.  

 

Toch kan men de definitie van een ‘eiland’ gebruiken om het begrip ‘kunstmatig eiland’ beter te 

omschrijven. Een kunstmatig eiland heeft namelijk de kenmerken van een eiland in zich. In de 

rechtsleer vertrekt men meestal vanuit de wettelijke definitie van een ‘eiland’ om een kunstmatig 

                                                           
1
 F. Galea, Artificial islands in the Law of the Sea., University Malta, 2009 (degree of doctor of Laws), 40-42.  

2
 J.E. Noyes, “Definitions for the 1982 law of the sea convention – part II.”, Calfiornia Western International Law Journal 

2003, 195; R. Churchill & A. Lowe, The law of the sea., Manchester, Manchester University Press, 1988, 42-43; Artikel 60, 1, 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en de 
Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee 
van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1992, BS 16 september 1999, (hierna Zeerechtverdrag genoemd). 
3
 L. Lavrysen & H. Bocken, Milieurecht recente ontwikkelingen., Brussel, Story-Scienta, 1988, 177.  

4
 K.B. artikel 60, lid 8, 34502; N. Papadakis, The international legal regime of artificial islands., Sijthoff, Leyden, 1977, 89.  

5
 F.H. Wegelein, Marine Scientific Research: the operation and status of research vessels and other platforms international 

law., Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, 136; N. Papadakis, The international legal regime of artificial islands., 
Sijthoff, Leyden, 1977, 89-109. 
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eiland te omschrijven6. FITZPATRICK: “Artificial islands are man-made, surrounded by water from all 

sides, above the water at high tide, supposed to stay at a specific geographical location for certain 

span time and stationary in their normal mode of operation at sea.”7 PAPADAKIS: “It is a non-

naturally formed structure, permanently attached to the sea-bed and surrounded by water, which is 

above at water high-tide.”8 ARBOUR: “(…) on pourrait penser qu’une île artificielle est une étendue de 

terre emerge, faite par l’homme à l’aide de different matériaux comme de la pierre, du gravier, du 

sable et du béton (…).9 

In artikel 121, lid 1 wordt een eiland als volgt omschreven: “een natuurlijk gevormd landgebied, 

omgeven door water, dat bij vloed boven water uitsteekt. De criteria om een stuk land in zee als een 

eiland te beschouwen zijn de volgende: aan alle zijden omgeven zijn door water, bij hoog water 

boven het wateroppervlak uitsteken en fysiek verbonden zijn met de zeebodem10. Met de 

voorwaarde om ‘bij hoog water boven het wateroppervlak uit te steken’ kunnen in de toekomst als 

gevolg van de klimaatopwarming problemen rijzen. Dit beweert onder andere CHOON-HO PARK in 

zijn bijdrage voor het boek Bringing new law to ocean waters11. Door de stijging van de zeespiegel zal 

het natuurlijk gevormd eiland niet meer voldoen aan voormelde voorwaarde en wat dient er in dit 

geval te gebeuren? Dit is geen fenomeen voor de verre toekomst want nu reeds wordt melding 

gemaakt van sommige kleine eilanden in de Stille Zuidzee die bedreigd zijn met onderdompeling, 

zoals Kiribati.  De verdwijning van eilanden kan vermeden worden door ze met zand op te spuiten 

bijvoorbeeld, zodat het natuurlijk gevormd eiland blijft bestaan. Hierop volgt de discussie omtrent de 

vraag of er dan nog sprake is van een natuurlijk eiland of reeds van een kunstmatig gevormd 

eiland?12 Het omgekeerde natuurfenomeem doet zich ook voor wanneer eilanden spontaan te 

voorschijn komen tengevolge van vulkaanuitbarstingen in de oceaan. Zo stelt CHOON-HO PARK dat 

een oplossing kan gezocht worden in de omschakeling van status, namelijk van ‘non-eiland’ naar 

‘eiland’. Dit heeft echter niet enkel gevolgen voor de kuststaat zelf, maar wijzigt ook de belangen van 

de omliggende staten13. Bij deze problematiek reikt het Zeerechtverdrag geen sluitende oplossing 

aan.  Gezien de geografische omstandigheden van eilanden over de hele wereld  is dit niet 

verwonderlijk. Het is voor het Verdrag onmogelijk om over alle punten betreffende het juridisch 

status van eilanden een oplossing te vinden.  Verschillende belangengroepen zouden daarbij ook nog 

druk uitoefenen. Er is dus een juridisch vacuüm omtrent deze eilanden.  CHOON-HO PARK stelt dat 

                                                           
6
 L. Lavrysen & H. Bocken, Milieurecht recente ontwikkelingen., Brussel, Story-Scienta, 1988, 177; J.E. Noyens, “Definitions 

for the 1982 law of the sea convention – part II.”, California Western International Law Journal 2003, 230; N. Papadakis, The 
international legal regime of artificial islands., Sijthoff, Leyden, 1977, 89-97. 
7
 C. Fitzpatrick, Legal issues of the ocean cities., Paris, 1998, 3.  

8
 N. Papadakis, The international legal regime of artificial islands., Sijthoff, Leyden, 1977, 6.  

9
 J. Arbour, “Problèmes de gestion du plateau continental: point de vue canedien. Les îles artificielles, installations et 

ouvrages situés sur le plateau continental.”, D. Pharand, U. Leanza (ed.), The continental shelf & the exclusive economic 
zone : delimitation and legal regime., Dordrecht, Nijhoff, 1993, 264.  
10

 C. Schofield, “The trouble with islands: the definition and role of islands and rocks.”, S.-Y. Hong, J.M. Van Dyke (ed.), 
Maritime boundary disputes, settlement process and the law of the sea., Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009, 
24-25.  
11

 C.-H. Park, “The changeable legal status of islands and ‘non-islands’ in the Law of the Sea: some instances in the Asia-
Pacific region.”, D.D. Caron & H.N. Scheiber (ed.) Bringing new law to ocean waters., Dodrecht, Nijhoff, 2004, 485-488.   
12

 N. Papadakis, The international legal regime of artificial islands., Sijthoff, Leyden, 1977, 93; C.-H. Park; “The changeable 
legal status of islands and ‘non-islands’ in the Law of the Sea: some instances in the Asia-Pacific Region.”, D.D. Caron & H.N. 
Scheiber (ed.), Bringing new law to ocean waters., Dodrecht, Nijhof, 2004, 488-490.  
13

 C.-H. Park, “The changeable legal status of islands and ‘non-islands’ in the Law of the Sea: some instances in the Asia-
Pacific Region.”, D.D. Caron & H.N. Scheiber (ed.), Bringing new law to ocean waters., Dodrecht, Nijhof, 2004, 485-488. 
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een oplossing via amendementen noodzakelijk zal zijn en daarbij kan artikel 7(2) van het 

Zeerechtverdrag als  hulpmiddel dienen14.  

 

Wanneer de voorwaarden bepaalt in de juridische definitie van een ‘eiland’ worden toegepast op 

‘kunstmatige eilanden’ vallen er enkele constructies buiten het toepassingsgebied, stelt BOUCHEZ. Zo 

kunnen werken gelegd op de zeebodem die niet boven water uitsteken of werken die in aansluiting 

op het vasteland zijn aangelegd en hiervan niet door de zee zijn gescheiden niet als een kunstmatig 

eiland worden beschouwd15. Deze voorwaarden brengen echter geen volledig sluitende 

begripvorming met zich mee. Kunstmatige eilanden zouden zeer ruim kunnen worden 

geïnterpreteerd. Een boortoren zou dan als een kunstmatig eiland kunnen worden beschouwd.  Een 

boortoren is evenwel niet bestemd om voor onbeperkte duur op dezelfde plaats te worden gebruikt. 

Ook na verplaatsing behoudt de boortoren zijn eigenheid, wat niet gezegd kan worden van een 

eiland. In het werkdocument van het Zeerechtverdrag daterend uit 1973 stelde men het volgende: 

“En effet, il importe de souligner, il ne s’agit pas d’îles flottantes – qui pourraient être assimiliées à 

des navires, vu leur mobilité théoritique mais bien des îles permanentes, prenant appui sur le fond des 

mers ou des océans.”16 

In de rechtsleer wordt door verschillende auteurs geopperd voor enige verfijning17. De definitie 

die in de doctrine steeds opnieuw opduikt wordt gegeven door BOUCHEZ en anderen naar aanleiding 

van een rapport inzake de internationaalrechtelijke aspecten van het Noordzee-eiland project. In 

deze bijdrage worden nog twee extra voorwaarden gesteld met name: “intended to be permanent 

and which cannot be removed without losing its identity”18. De bijkomende voorwaarde ‘bestemd om 

permanent te zijn’ wordt in een bijdrage van J. E. NOYES (uitgelegd als een aanwezighed die 

behouden dient te worden.  Vrij vertaald luidt de definitie voor kunstmatige eilanden die in de 

doctrine algemeen aanvaard wordt als volgt: “een door mensen gemaakte structuur of een stuk land 

omgeven door water en fysiek verbonden aan de zeebodem, altijd boven water tijdens hoogtij, 

bestemd om permanent te blijven en onmogelijk te verwijderen zonder verlies van identiteit.”19 

Aanvullend kan er worden opgemerkt dat in de rechtsleer het debat bestaat omtrent de vraag of een 

boortoren al dan niet als een schip kan worden gedefinieerd. In het internationaal recht wordt de 

begripsomschrijving overgelaten aan de nationale wetgever tenzij internationale verdragen anders 

bepalen. Bovendien is de invulling van de term ‘schip’ per internationaal verdrag verschillend 

naargelang het beoogde doel dat het akkoord nastreeft20. In de literatuur wordt de kwestie 

                                                           
14

 Ch.-H. Park, “The changeable Legal status of islands and ‘non-islands’ in the Law of the Sea: some instances in the Asia-
Pacific region.”, D.D. Caron & H.N. Scheiber (ed.) Bringing new law to ocean waters., Dodrecht, Nijhoff, 2004, 490-491.  
15

 L.J. Bouchez, “Kunstmatige eilanden en het mariene milieu.”, Milieu en recht 1975, 98.  
16

 L. Lavrysen & H. Bocken, Milieurecht recente ontwikkelingen., Brussel, Story-Scienta, 1988, 177.  
17

 A.M.J. Heijmans, Kunstmatige eilanden en het volkenrecht, 1974, 5; H.W. Jayewardene, The regime of islands in 
international law, Dodrecht, Nijhoff, 1988, 5; E. Somers, “Juridische aspecten inzake de constructie van kunstmatige 
eilanden in de zee.”, T.V.R. 2003, 3-4.  
18
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uitgebreid naar kunstmatige eilanden. Kunnen bepaalde artificiële eilanden omschreven worden als 

schepen?21 Een belangrijk motief om op deze vraag negatief te antwoorden is het element van 

beweging. Het navigeren is de primaire functie van het schip wat niet kan gezegd worden van een 

installatie of een artificiële inrichting22. Of zoals in het geschil tussen Merchant Marine Insurance Co. 

Ltd. en North Of England Protecting and Indemnity Association treffend wordt geïllustreerd: “One 

might possibly take the position of the gentleman who dealt with the elephant by saying that he 

could not define an elephant but he knew what it was when he saw one, and that it may but that this 

is the foundation of the learned judge’s decision, that he cannot define ‘ship or vessel’ but he knows 

that this thing is not a ship or a vessel.”23 

 

Daarnaast is er discussie omtrent de definitie van een ‘platform’. In de rechtsleer is er geen 

algemeen aanvaarde definitie van een ‘platform’. De verscheidende internationale verdragen vullen 

het begrip telkens verschillend in.  De term ‘platform’ wordt vaak gebruikt als een containerbegrip 

om allerlei constructies in onder te brengen24. Veelal wordt in het internationaal recht niet van 

platforms gesproken maar eerder van installaties. Overigens is er mede door de uiteenlopende 

technische karakteristieken en verschillende functies geen algemeen internationaal juridisch statuut 

voor installaties.  De nationale staten zijn zelf genoodzaakt om te bepalen wat een ‘installatie’ juist 

inhoudt en welke regels dienen gerespecteerd te worden25. Het Zeerechtverdrag is evenmin 

consequent in de opsomming van bepalingen betreffende installaties. Zo is er in artikel 194, lid 3, c 

sprake van ‘installaties en werktuigen’ en in artikel 209, lid 2 van ‘… installaties, inrichtingen en 

andere werktuigen’. Het verschil tussen de verschillende benamingen wordt niet nader bepaald. 

Hetzelfde probleem stelt zich met betrekking tot kunstmatige eilanden. In artikel 60 spreekt men in 

de Exclusieve Economische Zone niet enkel van kunstmatige eilanden maar tevens van installaties en 

inrichtingen. Een inhoudelijk onderscheid wordt verder niet gemaakt26. Zo bestaat het gevaar dat 

men bepaalde installaties onterecht beschouwt als kunstmatige eilanden, en omgekeerd. 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat men een installatie ook als algemene verzamelnaam 

gebruikt om alle door de mens gemaakte constructies in zee aan te duiden27.  Om toch enige 

duidelijkheid te scheppen is het noodzakelijk beide begrippen verder te definiëren. In haar studie 

omtrent de vervuiling van offshore installaties doet GAVOUNELI een poging om het onderscheid 

tussen installaties en kunstmatige eilanden te schetsen. Voor kunstmatige eilanden gebruikt zij de 

definitie gegeven door Hoffman en die luidt als volgt: “man-made alluvial formations created by 
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dredging or dumping sand, rocks, gravel and other natural substances in the sea.”28 Onder installaties 

begrijpt GAVOUNELI “man-made structures constructed from such non-natural materials as concrete 

and steel.”29 Daarbij stelt ze dat het verschil voornamelijk ligt in de graad van permanentie en in het 

feit dat dergelijke installaties niet kunnen deelnemen aan de aard van het ‘grondgebied’.  Offshore 

installaties niet kunnen volgens haar niet beschouwd worden als eilanden, mede door hun tijdelijk 

karakter. Dit beargumenteert ze door de voorbereidende werken aan te halen van de Geneva 

Conventie betreffende het continentaal plateau waar er door J.P.A. FRANCOIS werd gesteld dat 

dergelijke installaties geen eigen territoriale zee kunnen opeisen30. Er kan worden geconcludeerd dat 

een kunstmatig eiland inhoudelijk verschilt met een installatie door de grotere graad van 

permanentie. Hoe lang een constructie moet blijven bestaan om als kunstmatig eiland worden 

beschouwd, is niet meteen duidelijk. Verder stelt WEGELEIN in zijn studie betreffende het mariene 

wetenschappelijk onderzoek dat het Zeerechtverdrag alle installaties beoogt, zowel de ‘fixed’ als de 

‘free floating’31. Wanneer deze redenering doorgetrokken wordt naar kunstmatige eilanden kan er 

besloten worden dat het element van beweging afwezig is bij kunstmatig eilanden wat bij installaties 

wel mogelijk is en dat er bij kunstmatige eilanden een grotere graad van blijvendheid is. In deze 

scriptie zal dit broze onderscheid verder worden gehanteerd. Vaak zullen installaties toch in het 

onderzoeksveld vallen omdat ze dikwijls aan dezelfde bepalingen zijn onderworpen.  

 

Naast het element ‘eiland’ bevat het begrip ‘kunstmatig eiland’ het aspect ‘kunstmatig’. Kunstmatig 

staat in tegenstelling tot ‘door de natuur gevormd’32. De internationale noch de nationale wetgeving 

definieert het component ‘artificieel’ expliciet. In de rechtsleer is er over dit woord veel minder 

controverse dan over het voormelde begrip ’eiland’. Algemeen wordt ‘kunstmatig’ in de doctrine 

omschreven als “door de mens gemaakt”. Het eiland dient het resultaat te zijn van de wil van de 

mens. Het is ‘gemaakt’ na een beslissing en door een handeling van de mens. Daarbij is het irrelevant 

uit welk materiaal het eiland is gebouwd, of dit al dan niet natuurlijke grondstoffen zijn zoals zand 

bijvoorbeeld33.  

Er kan worden geconcludeerd dat de definitie van het fenomeen ‘kunstmatig eiland’ niet gemakkelijk 

is. Eenvoudiger is het om te bepalen wat een kunstmatig eiland zeker niet is. Zo bestaat er voldoende 

argumentatie om te stellen dat een artificieel eiland niet kan worden beschouwd als een schip, noch 

als een eiland. Waarin een kunstmatig eiland zich precies onderscheidt van een installatie is minder 

duidelijk. Dit is echter geen onoverkomelijk probleem omdat beide begrippen vaak samen worden 

behandeld in de reglementering.  
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Om toch tot een begripsomschrijving te komen baseren verschillende auteurs zich op de 

wettelijke definitie van een eiland bepaald door het Zeerechtverdrag. Daarbij zijn enkele beperkingen 

noodzakelijk zodat het toepassingsgebied kleiner wordt. De meest gebruikte definitie in de doctrine 

luidt als volgt: “door de mens gecreëerde structuren of landgebieden, omgeven door water en fysisch 

verbonden met de zeebodem, die bij hoogtij altijd boven water uitsteken, met de intentie om 

permanent te blijven staan en die niet kunnen worden verwijderd zonder verlies van hun identiteit”34.  

In de rechtsleer bestaan er andere omschrijvingen, maar op zich zijn er geen wezenlijke verschillen. 

Het gaat enkel om andere bewoordingen. In deze masterscriptie wordt de bovenstaande definitie 

gebruikt. Bijgevolg zouden bepaalde constructies buiten het onderzoeksveld vallen, daarom wordt in 

beperkte mate installaties toch opgenomen in het onderzoek. Op zich stelt dit weinig problemen 

gezien de regelingen waaraan de kunstmatige eilanden zijn onderworpen zijn meestal ook gelden ten 

aanzien installaties.  

 

 

3. Rechtshistorisch overzicht 

 
a. Inleiding 

Zeeën en oceanen bedekken ongeveer 70% van de oppervlakte van onze planeet. Voor het 

internationaal handelsverkeer en de verhouding tussen de verschillende landen spelen ze een 

belangrijke rol. Bovendien bevatten ze een zeer grote voorraad aan natuurlijke rijkdommen.  Het 

recht betreffende dit deel van de aarde is dan ook van aanzienlijk belang. Het is niet verwonderlijk 

dat deze rechtstak een lange geschiedenis kent en sterk geëvolueerd is. Het fenomeen van de 

kunstmatige eilanden vormt slechts een klein onderdeel van dit uitgebreid recht. 

De drang om nieuw land te scheppen was bij de mens reeds vroeg aanwezig maar werd slechts 

recentelijk juridisch geregeld. In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van het zeerecht in het 

algemeen geschetst met daarbij de nadruk op de ontwikkeling van het juridisch statuut van 

kunstmatige eilanden. Een historische inleiding is essentieel om de hedendaagse ontwikkelingen van 

het zeerecht beter te begrijpen. Vooraf dient opgemerkt te worden dat voornamelijk de 

rechtsgeschiedenis van het internationaal zeerecht zal worden belicht. Het internationaal zeerecht 

definieert professor Somers als “het geheel van de rechtsregels die tussen de subjecten van 

volkenrecht gelden met betrekking tot het gebruik van de zee en zijn natuurlijke rijkdommen.” 35 Het 

maritiem recht of zeerecht onderscheidt zich van dit internationaal zeerecht doordat deze rechtstak 

hoofdzakelijk de betrekkingen regelt tussen private rechtspersonen  naar aanleiding van het vervoer 

over zee. Het zeerecht is derhalve in hoofdzaak handelsrecht met enkele particuliere kenmerken en 

wordt hier in slechts beperkte mate behandeld36. 

 In dit hoofdstuk wordt het internationaal zeerecht belicht vanaf de Vroegmoderne tijd en 

meer bepaald in West-Europa  Er dient echter opgemerkt te worden dat het ‘internationaal zeerecht’ 
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reeds vroeg in de geschiedenis zijn wortels kent. In de Klassieke Oudheid was er sprake van een 

‘juridische’ regeling over het gebruik van de zeeën, zowel in het Indische als in het Babylonische Rijk. 

Rond 3000v.Chr. zijn er sporen gevonden die wijzen op een maritieme handel tussen India en 

Babylon. Zo werden er regelingen getroffen om vrije scheepvaart en maritiem verkeer op de Indische 

Oceaan te garanderen. In dit hoofdstuk gaan we niet zo ver terug in de tijd.  Er wordt gestart bij de 

14de – 15de eeuw. In de rechtsleer stelt ment dat het internationaal zeerecht zoals we het nu kennen 

zijn oorsprong vindt in het vroegmoderne West-Europa37. Deze opvatting is echter vatbaar voor 

discussie. Wegens het tijdsbestek en de afgebakende probleemstelling lijkt het niet opportuun om 

daar verder op in te gaan.  

 

b. Vroege geschiedenis 

Zoals eerder opgemerkt is het internationaal zeerecht een recht dat steeds veel dynamiek heeft 

gekend. Deze rechtstak ontwikkelt zich voortdurend in interactie met de technologische evolutie en 

met de behoeftes van de verschillende landen, zowel op economisch vlak als op het vlak van de 

nationale veiligheid. Centraal in de rechtsgeschiedenis van deze discipline is de antithese tussen het 

beginsel van de vrijheid van de zee en de uitoefening van nationale rechtsbevoegdheid over de zee. 

Er is steeds een spanning tussen enerzijds de aanspraken van individuele staten op het gebruik van 

de zee en anderzijds de nood om het gebruik hiervan door de internationale gemeenschap als geheel 

veilig te stellen. Doorheen de eeuwen was de wisselende machtsverhouding tussen deze twee 

componenten de afspiegeling van de politieke en economische omstandigheden van elke 

tijdsperiode38.  

  In de 14de eeuw waren de West-Europese zeeën voornamelijk gedomineerd door piraterij. 

De anarchie in de maritieme wereld was nooit veraf. Om een veilige scheepvaart te verzekeren 

werden er bilaterale verdragen gesloten. Een van de belangrijkste akkoorden werd vastgelegd tussen 

de toenmalige Europese grootmachten Spanje en Portugal. In 1494 werd het verdrag van Tordesillas 

door paus Alexander VI in zijn bul bekrachtigd en kreeg juridische werking. Het kwam tot stand na de 

ontdekkingen van Columbus en verdeelde de Atlantische Oceaan in twee delen. De scheidingslijn was 

de meridiaan langs Brazilië. Ten oosten van deze lijn behoorde de Atlantische Oceaan toe aan de 

Portugese expansie en ten westen van deze lijn maakte de oceaan deel uit van het Spaanse Rijk. 

Aanvankelijk was het niet de bedoeling om de delen toe te wijzen aan de twee imperialistische 

machten maar doordat Portugal en Spanje later enkel handel  toelieten mits hun toestemming was 

dit de facto wel het geval39.  

In het begin van de 16de eeuw en mede door de verdere vooruitgang in de technologie 

verschoof de macht van Spanje en Portugal naar de Nederlanden en Groot-Brittannië. Door een 

toenemende wapenmacht veranderde de methode van  veroveren en was het edict niet voldoende. 

Groot-Brittannië had macht over de volle zee zonder de controle van andere naties. Het was op dat 

ogenblik dat het idee van Grotius ‘vrijheid van de zee’ vorm kreeg. Hierbij meende men dat de 

rijkdommen van de zee onuitputtelijk waren en openlagen voor gebruik door alle staten. De zee was 
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door zijn aard niet vatbaar voor toe-eigening. Daarmee probeerde Grotius die in dienst was van de 

Hollandse Oost-Indische Compagnie, het monopolie van Portugal en Spanje over de Indische Oceaan 

te doorbreken. Zijn visie stond diametraal tegenover de opvatting van onder andere de Brit Selden 

die in 1635 opperde voor een gesloten zee in zijn werk Mare Clausum40.  

 

c. Vanaf Grotius’ Mare Liberum tot het Zeerechtverdrag van 1982 

In het basiswerk ‘Inleiding tot het Internationaal Zeerecht’ deelt SOMERS de geschiedenis van 

het internationaal zeerecht in verschillende periodes in, te beginnen met de periode die wordt 

beheerst door het beginsel van de vrijheid van de volle zee41. Deze indeling wordt hier grotendeels 

overgenomen.  

Het klassieke internationaal zeerecht ontstaat in de 17de eeuw door het principe van de 

vrijheid van de zee dat door Grotius in zijn boek Mare Liberum werd uitgewerkt. Twee 

uitgangspunten liggen aan de basis van dit beginsel. Vooreerst het gegeven dat de zee niet vatbaar is 

voor bezetting en bijgevolg ook niet onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van een staat of een 

vorst kan worden gebracht. In die tijd was dit een redelijk revolutionaire uitspraak die recht 

tegenover de visie van onder andere Groot-Brittannië stond. Ten tweede was men er toen van 

overtuigd dat de mariene rijkdommen van de zee onuitputtelijk waren. De basis van dit 

internationaal zeerecht zal worden aangetast vanaf het ogenblik dat beide permissen onder druk 

komen te staan. Dit bleek het geval te zijn na de Tweede Wereldoorlog toen de ontwikkeling van 

offshore exploitatie het gebruik van de zee fundamenteel wijzigde waardoor een steeds verdere 

voortschrijdende vorm van exclusieve rechtsbevoegdheid nodig was. Bovendien maakte 

overbevissing en mariene verontreiniging duidelijk dat de levende zeerijkdommen allerminst 

onuitputtelijk zijn. Daarenboven was er een extensie van de nationale rechtsbevoegdheid over de 

delen van de zee om zo de mariene rijkdommen voor het nationale eigenbelang veilig te stellen. 

Deze twintigste-eeuwse ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het absoluut karakter van de 

vrijheid van de zee werd gemilderd. De tweede fase in de ontwikkeling van het internationaal 

zeerecht wordt dientengevolge gekenmerkt door het idee van de ‘gekwalificeerde vrijheid van de 

zee’. Wat door SOMERS als volgt wordt vertaald: “alle staten kunnen vrij gebruik maken van de (volle) 

zee, mits zij rekening houden met de belangen van andere staten.”42 Deze stellingregel werd omgezet 

in de eerste codificatieverdragen van het internationaal zeerecht, maar kwam onder druk te staan 

door de veranderende situatie van het laatste decennium en was weinig werkbaar door zijn 

algemeen karakter. Dit alles leidt tot een derde fase in de ontwikkeling van het internationaal 

zeerecht namelijk  ‘het gereglementeerd gebruik van de (volle) zee’. Volgens SOMERS is dit een 

definitieve stap naar een geschreven internationaal zeerecht. Voorheen bestond het internationaal 

recht van de zee voornamelijk uit universeel en regionaal gewoonterecht samen met talrijke 

bilaterale verdragen tussen verschillende staten. Multilaterale verdragen waren eerder uitzonderlijk. 

Maar daar kwam stilaan verandering in. Via internationale verdragen en nationale wetgeving hebben 
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de staten het gebruik van de zee in al zijn facetten sterk gereglementeerd. Het Zeerechtverdrag 

van1982 kan daarvan het bewijs vormen43.    

 

Het Zeerechtverdrag van 1982 wordt beschouwd als de grootste rechtscheppende operatie uit de 

wereldgeschiedenis die ooit is voltooid. Het akkoord heeft voor een belangrijke doorbraak gezorgd in 

het recht van de zee, mede door het enorm ruime toepassingsgebied. Deze verwezenlijking is echter 

niet over één nacht ijs gegaan, maar is het resultaat van een proces dat al veel eerder werd ingezet. 

Een eerste aanzet werd gegeven door de Volkenbond met de Haagse conferentie in 1930. Het 

Congres draaide echter uit op een mislukking omdat men geen overeenstemming kon vinden over de 

breedte van de territoriale zee. In 1949 gaf de Commissie voor Internationaal Recht een duw in de 

rug door te stellen dat een codificatie van internationaal zeerecht wenselijk en mogelijk was., Na 

zeven jaar werkzaamheden heeft de Commissie in 1956 een verdragsontwerp klaar dat in 1958 

wordt onderhandeld te Genève tijdens de Eerste Zeerechtconferentie.  Tijdens die Conferentie wordt 

het verdragsontwerp opgesplitst in vijf afzonderlijke comités wat er voor zorgt dat er niet één 

algemeen samenhangend verdrag tot stand komt, maar vier afzonderlijke akkoorden. Dit zijn het 

Verdrag over de territoriale zee en de aansluitende zone (VTZ), het Verdrag over de volle zee (VZV), 

het Verdrag over het continentaal plateau (VCP) en het Verdrag inzake de visserij en de 

instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee (VVLR)44.  

 De Eerste Zeerechtconferentie slaagde echter niet in zijn opzet om eensgezindheid te vinden 

tussen de verschillende staten over de breedte van de territoriale zee en over de visserijgrenzen. Er 

werd een nieuwe poging ondernomen tijdens de Tweede Zeerechtconferentie in 1960 maar die 

faalde eveneens. Al snel bleek dat de Geneefse verdragen niet alle problemen oplosten, maar ook 

tekortkomingen in zich hadden, vooral moeilijkheden betreffende de uitoefening van de rechten en 

de bevoegdheden van de kuststaten. Bovendien bleek het traditionele zeerecht niet meer 

opgewassen te zijn tegen het verreikende veranderde en intensievere gebruik van de zee en zijn 

natuurlijke rijkdommen. Door de technologische evolutie ontstonden er onder andere nieuwe 

scheepstypes die ver van huis in korte tijd grote hoeveelheden vis konden vangen. Verder werd het 

technisch mogelijk om mangaanknollen op de oceaanbodem te winnen. De geldende Geneefse 

verdragen bevatten geen adequate rechtsregels voor deze gewijzigde situatie.  

Bovendien wijzigden de politieke verhoudingen ingrijpend, mede door het 

dekolonisatieproces. Na 1958 verwierven vele ontwikkelingslanden hun onafhankelijkheid en ze 

wilden geen partij worden van verdragen waarvan zij niet mee aan de onderhandelingstafel hadden 

gezeten. Er nood was aan een nieuw internationaal zeerecht45. De Maltese VN-ambassadeur A. Pardo 

deed in 1967 een voorstel wat leidde tot de organisatie van een Derde VN Zeerechtconferentie. Hij 
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suggereerde dat het beginsel van de vrijheid van de volle zee zou moeten wijken voor een systeem 

van ordening ten bate van de gehele mensheid. De ambassadeur deed dit naar aanleiding van een 

toespraak die hij hield over de mogelijkheden van de diepzeebodemexploitatie. Daarin opperde hij 

om de diepzeebodem en zijn rijkdommen voorbij de grenzen van de nationale rechtsbevoegdheid uit 

te roepen tot ‘common heritage of mankind’. Op 16 november 1973 convoceert de Algemene 

Vergadering de Derde VN-Zeerechtconferentie met als opdracht het aannemen van een verdrag dat 

alle aangelegenheden van het recht van de zee zou omvatten46.  

 Tijdens de Derde VN Zeerechtconferentie ging men op een nieuw elan het internationaal 

zeerecht vorm geven. Het klassieke internationaal zeerecht dat gestoeld is op het principe van de 

vrijheid van de zee komt vooral diegenen ten goede die er gebruik van kunnen maken. En dat zijn in 

de eerste plaats de geïndustrialiseerde landen. Voor de nieuwe landen die zich onafhankelijk hadden 

verklaard na de koloniale onderdrukking hield de vrijheid van de volle zee meer nadelen in dan 

voordelen. Door deze gewijzigde internationale politieke verhoudingen was het uitbreiden van de 

rechten en de bevoegdheden van de kuststaten over steeds grotere gedeelten van de volle zee 

noodzakelijk. Het oorspronkelijke stelsel van uitbuiting van de zee werd omgevormd tot een systeem 

van verantwoord beheer. De Derde Zeerechtconferentie kan als een breuk met het traditionele 

internationale zeerecht worden beschouwd zoals gecodificeerd en ontwikkeld tijdens de Geneefse 

Zeerechtconferenties van 1958 en 1960. Tijdens het Congres werd het klassieke internationaal 

zeerecht op grondige wijze hervormd47.  

 Naast het toch wel baanbrekende verdrag dat de Conferentie opleverde, was de wijze 

waarop men onderhandelde ook zeer vooruitstrevend. Voor het ontwerpverdrag werd geen beroep 

meer gedaan op de Commissie voor Internationaal Recht (ILC) terwijl dit bij de twee voorgaande 

conferenties wel nog het geval was. Tevens stapte men er van af om te beslissen met de klassieke 

twee-derde meerderheid. Het doel was om eerst een overeenstemming te bereiken via consensus en 

slechts in extremis over te gaan tot stemming. Dit zorgde ervoor dat de Conferentie negen jaar 

duurde en elf zittingen hield met daartussen doorlopende onderhandelingen. Het was uiteindelijk op 

10 april 1982 dat een ontwerpverdrag werd goedgekeurd met 130 stemmen, 4 staten stemden tegen 

en 17 onthielden zich (waaronder België, Nederland en 4 andere EU-landen). Op 10 december 1982 

werd  op  Montego Bay het Zeerechtverdrag opengesteld ter ondertekening48.  

Het duurde echter nog 12 jaar  vooraleer het Verdrag in werking trad. Het twistpunt dat overwonnen 

moest worden was het juridisch regime van de diepzeebodem. De standpunten van de 

industrielanden en van de ontwikkelingslanden stonden op dat vlak lijnrecht tegenover elkaar. De 

directe aanleiding tot deze grote onenigheid was de ontdekking van grote ‘mangaanknollen’ in de 

diepten van de diepzee. De geïndustrialiseerde landen toonden grote interesse voor de exploitatie 

ervan, hoewel dit toen technisch nog niet onmiddellijk mogelijk was. De ontwikkelingslanden 

vreesden dat ze deze trein zouden missen omdat ze nog over onvoldoende kennis beschikten om 

deel te nemen aan de ontginning ervan. Er werd geopperd om de diepzeebodem niet onder het 

regime van de vrijheid van de zee te laten vallen, maar onder het beheer van een nieuwe 
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internationale organisatie, namelijk een Internationale Zeebodem Autoriteit (IZA). Voor de 

industrielanden was deze beknotting van vrije handel onaanvaardbaar. Velen weigerden dan ook het 

Zeerechtverdrag te ratificeren. Aan deze impasse werd een einde aangesteld door een initiatief van 

de secretaris-generaal van de VN.. Er kwam een overeenkomst tot stand  voor de implementering 

van deel XI van het Zeerechtverdrag van 1982 na informele raadplegingen die plaatsvonden van juli 

1990 tot december 1991. Deze ‘overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van het Verdrag’ 

betekende echter een grote ondergraving van het begrip “gemeenschappelijk erfgoed der mensheid” 

dat het oorspronkelijke uitgangspunt was van Deel XI. Deel XI van het Zeerechtverdrag en de 

gesloten overeenkomst van 28 juli 1994 vormen één geheel. De Overeenkomst heeft echter niet 

alleen een schaduwzijde, maar heeft de weg vrijgemaakt voor een algemene ratificatie van het 

Verdrag en een quasi universele toepassing ervan. Algemeen kan het Zeerechtverdrag van 1982 als 

grote verdienste worden beschouwd. Met zijn 320 bepalingen en 9 bijlagen is dit verdrag een uniek 

document met een alomvattende regeling van het recht van de zee. Het internationaal 

gewoonterecht werd hiermee gedeeltelijk gecodificeerd en op heel wat punten hield dit een 

progressieve ontwikkeling van het internationaal recht in49.  

 

d. Een rechtshistorisch overzicht van het juridisch statuut van kunstmatige eilanden  

Het juridisch regime van kunstmatige eilanden dient in het hierboven geschetste rechtshistorisch 

kader gesitueerd te worden. Een dergelijke lange voorgeschiedenis kennen kunstmatige eilanden 

echter niet. Vooraleer er futuristische zandeilanden in Dubai werden gebouwd, waren er reeds 

bepaalde installaties voor de visserij zoals bakens en vuurtorens op zee aanwezig. Naarmate de 20ste 

eeuw vorderde kwamen er meer en meer initiatieven voor het bouwen van kunstmatige eilanden 

zoals we die nu kennen. In de jaren twintig en dertig werd de bouw van omvangrijke drijvende 

vliegveldeilanden ten dienste van de intercontinentale luchtvaart overwogen. In de jaren zeventig 

had men in de Verenigde Staten  met de “Stratton-commissie”  een plan uitgewerkt om eilanden aan 

te leggen die gebruikt konden worden als haven en als locatie om afvalverwerkingsinstallaties en 

kerncentrales op te bouwen. In België was er het ‘Noordzeepoort’-plan. Verschillende particuliere 

ondernemingen hadden het idee om een zeehaven aan te leggen op een afstand van 27 kilometer 

van de Belgische kust en met een oppervlakte van 170 hectare. Niet enkel in België circuleerden 

dergelijke projecten. Ook  in Engeland dacht men er in het ‘Malpin Sands’ plan aan om een 

internationale luchthaven aan te leggen op een kunstmatig eiland.50.  

De vraag naar een juridisch statuut voor dergelijke constructies werd steeds prangender. 

Rond de eeuwwisseling van de 20ste eeuw gingen er stemmen op om installaties en kunstmatige 

eilanden in het internationaal zeerecht te behandelen. Het belangrijkste twistpunt in deze debatten 

was de vraag of kunstmatige eilanden of installaties aanleiding konden geven tot een eigen 

territoriale zee. Daarbij waren de meningen sterk verdeeld. Een typevoorbeeld van deze 

meningsverschillen is de “Behring –zee arbitrage”. Beide kampen brachten argumenten aan om het 
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al dan niet toekennen van een territoriale zee te verdedigen. De Haagse Conferentie van 1930 bracht 

geen oplossing voor dit vraagstuk. De Conferentie veroorzaakte eerder onduidelijkheid. Zo werd in 

het Sub-Comité II van de Tweede Commissie (territoriale wateren) gesteld dat bij de definitie van 

‘een eiland’ de artificiële eilanden niet per se uitgesloten worden. Een bijkomende voorwaarde is 

echter dat het moest gaan om: “véritable fractions de territoire et non pas de traveaux d’art 

flottants”51. In 1958 zorgde de Eerste Zeerechtconferentie te Genève  echter voor duidelijkheid en 

stelde een einde aan de discussies. Op Amerikaans initiatief werd een voorstel aanvaard waarbij de 

voorwaarde van een natuurlijke vormingswijze essentieel was voor het bezitten van de status van 

eiland. Ongeacht de verschijningsvorm van de structuur kon een kunstmatig eiland niet als een eiland 

in de juridische zin worden beschouwd52.  

Tijdens de voorbereidingen van de Derde Zeerechtconferentie in 1973 behoorde het juridisch 

regime van de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden in zee tot één van de vele 

agendapunten. Hierin speelde België een belangrijke rol. België was bezorgd om de regeling van de 

scheepvaart in wisselwerking met het bestaan van een kunstmatig eiland. Het probleem van 

kunstmatige eilanden werd opgenomen in de lijst van de te behandelende onderwerpen door de 

Derde Zeerechtconferentie.  Door het overladen programma van het Congres en het belang van een 

aantal andere onderwerpen kwam het statuut van kunstmatige eilanden slechts in beperkte mate 

aan bod. Het Zeerechtverdrag van 1982 zal niet overgaan tot een begripsomschrijving van 

kunstmatige eilanden maar tot het nader bepalen van de rechten van de kuststaten inzake dergelijke 

eilanden. Daarnaast wordt het statuut behandeld in functie van de maritieme rechtsgebieden waarin 

ze zijn gelegen. Het Zeerechtverdrag van 1982 kan worden beschouwd als een belangrijke vormgever 

van het juridisch  regime voor kunstmatige eilanden. Voor het eerst worden de rechten en plichten 

inzake kunstmatige eilanden in het internationaal zeerecht geformuleerd. Dat dit niet altijd met 

evenveel helderheid gebeurde is mede toe te schrijven aan de diversiteit van verschijningsvormen en 

de moeilijkheid om tegenstrijdige belangen te verenigen. In de volgende hoofdstukken wordt het 

juridisch statuut van kunstmatige eilanden verder toegelicht53.  
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HOOFDSTUK 2: HET JURIDISCH STATUUT VAN 

KUNSTMATIGE EILANDEN VOLGENS HET 

MARITIEM RECHTSGEBIED 
 

1. Inleiding  

 

In het internationaal zeerecht is er voor artificiële eilanden zoals eerder vermeld geen wettelijke 

omschrijving bepaald. Het juridisch statuut van kunstmatige eilanden wordt niet afzonderlijk in een 

hoofdstuk of een onderafdeling van het Zeerechtverdrag behandeld.  Men kiest eerder voor een 

functionele benadering. Het juridisch regime van kunstmatige eilanden wordt omschreven 

naargelang het maritiem rechtsgebied waarin het is gelegen. Het artificieel eiland op zich genereert 

geen rechten. De voorwaarden bij het bouwen en verdere gebruik van kunstmatige eilanden 

verschillen naargelang het maritiem rechtsgebied waarin het eiland zich bevindt. Het 

Zeerechtverdrag heeft naast de bestaande territoriale zee de wateren in verschillende maritieme 

rechtsgebieden ingedeeld, met name de aansluitende zone, de door de kuststaten in te stellen 

exclusieve economische zone, het continentaal plateau, de volle zee en de diepzeebodem. Het 

uitoefenen van de bevoegdheden van de kuststaten wordt gekoppeld aan deze verschillende 

maritieme rechtsgebieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende toepassingen die in 

deze zones plaatsvinden, zoals de visserij en de scheepvaart, maar ook het oprichten en verder 

gebruik van kunstmatige eilanden en installaties.  Gezien de status van het maritiem rechtsgebied 

waarbinnen het eiland ligt doorslaggevend is, wordt  in dit hoofdstuk het juridisch statuut van 

kunstmatige eilanden per maritiem rechtsgebied bestudeerd54. Eerst moet per maritiem zone 

nagegaan worden of de bouw van het  eiland überhaupt wel mogelijk is.  Daarna  volgt het vraagstuk 

met betrekking tot de rechtsbevoegdheid waarbij men rekening moet houden met de voorwaarden 

die gelden bij de oprichting van een kunstmatig eiland.  

 De bepalingen van het nationaal recht zijn echter ook van belang. De bouw en het gebruik 

zijn niet enkel onderworpen aan internationale regels, tevens moeten de nationale bepalingen 

gerespecteerd worden. Wanneer men van plan is om een kunstmatig eiland op te richten in de 

territoriale zee bijvoorbeeld zijn de bepalingen van het Belgisch recht inzake het juridisch statuut van 

artificiële eilanden van belang In dit hoofdstuk komt deze regelgeving aan bod.   
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2. Het rechtsregime onder het internationaal zeerecht  
 

 

Bron:http://www.bgr.bund.de/nn_327800/EN/Themen/TZ/TechnZusammenarb/Bilder/unclos__abb1__maritime__souvrechte__g__en

.html  

 

 

a. Interne wateren 

 

De interne wateren zijn de wateren die landinwaarts liggen ten opzichte van de basislijn, dit is de 

laagwaterlijn langs de kust. Deze behelzen bijgevolg alle wateren van de zeehavens, baaien, golven 

en riviermondingen tot aan de normale basislijn, alsook de wateren die worden afgesloten door de 

rechte basislijn. De interne wateren moeten onmiddellijk aansluiten aan het grondgebied van de 

staat55.  

 De kuststaat heeft onbeperkte soevereiniteit over zijn interne wateren. Er is geen recht op 

onschuldige doorvaart of noch enige andere vrijheidsbeperking. Bijgevolg beschikt de staat vrij over 

de interne wateren als een deel van zijn eigen territorium. De kuststaat heeft volledige 

rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de kuststaat zelfstandig en volledig onafhankelijk van de andere 

staten zijn macht uitoefent weliswaar binnen de grenzen van het volkenrecht. Zo mag de kuststaat in 

zijn uitoefening van volledige soevereiniteit geen schade toebrengen aan andere staten. Naast het 

volkenrecht kan de staat zelf op conventionele wijze deze exclusieve soevereiniteit beperken. Zo zal 
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de staat in bepaalde situaties vrijwillig afstand doen van zijn soevereiniteit ter bevordering van de 

scheepvaart bijvoorbeeld56.   

 

Bij het bouwen en verdere gebruik van een kunstmatig eiland in de interne wateren is het nationaal 

recht van de kuststaat van toepassing. De staat kan vrijelijk bepalen of een artificieel eiland op deze 

locatie mag worden gebouwd, onder welke voorwaarden en voor welke functies het eiland mag 

worden opgericht. De kuststaat schrijft zelf de nationale regels voor. Deze moeten uiteraard 

opgesteld worden in overeenstemming met het eigen rechtskader en met inachtneming van de 

eventuele aangegane internationaalrechtelijke verplichtingen.57.   

 

 

b. De territoriale zee 

 

In de doctrine58 wordt  de territoriale zee onder andere door SOMERS omschreven als “het deel van 

de zee dat gelegen is tussen de interne wateren en de volle zee en waarop de staat vanaf de basislijn 

rechtsgeldig zijn soevereiniteit uitoefent.”59 Het begrip ‘territoriale zee’ kent een lange 

voorgeschiedenis die in de Middeleeuwen is ontstaan uit de soevereiniteitsaanspraken van de staten 

over de zeeën. In een commentaar op de digesten introduceerde AZO  hoogleraar van Bologna de 

theorie dat de staat jurisdictie over de zee bezit, waardoor de eeuwenoude praktijk voor het eerst 

werd vastgelegd in de rechtsleer. In de eeuwen die volgen zal er vaak discussie zijn over wat de 

jurisdictie van de territoriale zee precies inhoudt en hoe ver dit maritiem rechtsgebied zich uitstrekt. 

Tijdens de eerste twee Zeerechtconferenties doet de internationale gemeenschap vergeefse 

pogingen om de maximumbreedte internationaalrechtelijk vast te leggen60.  

Het is pas met het VN-Zeerechtverdrag van 1982 dat de internationale gemeenschap 

overeenstemming tussen de verschillende staten bereikt over de maximumbreedte van de 

territoriale zee en over de inhoud van de bevoegdheden van de kuststaten61. In artikel 3 van dit 

Zeerechtverdrag wordt bepaald dat de breedte niet verder dan 12 zeemijl mag meten van de 

basislijnen overeenkomstig het verdrag. Het is de kuststaat zelf die de breedte van de territoriale zee  

vastlegt. Daarbij mogen de kuststaten een smallere breedte bepalen, terwijl een overschrijding van 

de maximumgrens van 12 zeemijl niet tegenstelbaar is aan andere Staten62. Als binnengrens van de 

territoriale zee geldt de basislijn. De buitengrens van de territoriale zee moet krachtens artikel 4 van 
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het Zeerechtverdrag worden aangegeven door de zogenaamde equidistantielijn. Dit is de lijn waarvan 

elk punt op een afstand gelijk aan de breedte van de territoriale zee gelegen is van het dichtst 

bijgelegen punt van de basislijn63. 

 

De soevereiniteit van de kuststaat wordt in artikel 2, lid 2 van hetzelfde verdrag als volgt 

omschreven: “deze soevereiniteit strekt zich uit over het luchtruim boven de territoriale zee en over 

de bodem en ondergrond van die zee.”64 Dit zorgt ervoor dat de wetten en regelgeving van de 

kuststaat van toepassing zijn op het rechtsgebied van de ‘territoriale zee’65. Deze soevereiniteit mag 

de kuststaat echter niet onbeperkt uitoefenen. In hetzelfde artikel wordt in het derde lid namelijk 

bepaald dat “de soevereiniteit over de territoriale zee wordt uitgeoefend met inachtneming van dit 

Verdrag en van andere regels van het internationale recht.”66 Een belangrijke beperking is het recht 

van onschuldige doorvaart dat in afdeling drie van het Zeerechtverdrag verder wordt omschreven. 

Dit recht is één van de meest universeel erkende volkenrechtelijke regels. Het is een algemeen 

eeuwenoud verspreid gewoonterecht dat zijn oorsprong vindt in de Oudheid. Over de inhoud van dit 

recht is er voortdurend gediscussieerd. Met de Derde Zeerechtconferentie is er sprake van 

overeenstemming. Er wordt resoluut gekozen voor een omschrijving aan de hand van objectieve 

criteria in plaats van een subjectieve invulling67.  

 Het recht van onschuldige doorvaart betekent dat de schepen van alle staten al dan niet 

afkomstig van een kuststaat door de territoriale zee mogen varen. Het vaststellen van ‘doorvaart’ is 

een feitelijk gegeven. Het doorslaggevende element bij de kwalificatie is het doel van de doorvaart. 

In het Zeerechtverdrag wordt ‘doorvaart’ als volgt omschreven: “a) zonder de bedoeling de 

binnenwateren binnen te varen of een buiten de binnenwateren gelegen rede of havenvoorziening 

aan te lopen; of b) de binnenwateren binnen of uit te varen of zulk een rede of havenvoorziening aan 

te lopen.”68 Bijkomend wordt gestipuleerd dat de doorvaart “snel en ononderbroken” dient te zijn. 

Een tweede voorwaarde die moet vervuld worden voor de uitoefening van het recht is het feit dat de 

doorvaart onschuldig dient te zijn. Dit betekent dat de doorvaart geen gevaar mag opleveren voor de 

vrede, de orde of de veiligheid van de kuststaat. In artikel 19, tweede lid somt het Zeerechtverdrag 

op een niet-limitatieve wijze activiteiten op die geacht worden een dergelijk gevaar op te leveren. 

Daarin worden onder andere de volgende handelingen opgenomen: oefening met wapens van 

enigerlei aard, opzettelijke en ernstige verontreiniging in strijd met het Zeerechtverdrag, 

handelwijzen gericht op het vergaren van informatie ten nadele van de verdediging of de veiligheid 

van de kuststaat en andere activiteiten die niet rechtstreeks samenhangen met de doorvaart69.  
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Bij het bouwen en het gebruik van een kunstmatig eiland dient het hierboven geschetste 

rechtsregime te worden gerespecteerd. Zoals vermeld heeft de kuststaat in de territoriale zee de 

volheid van rechtsbevoegdheid. Zowel op wetgevend, uitvoerend en jurisdictioneel vlak. De kuststaat 

oefent soevereiniteitsrechten uit over de visserij, kan defensie- en veiligheidsmaatregelen 

uitvaardigen, specifieke douanewetgeving en fiscale wetgeving toepassen, sanitaire maatregelen 

treffen alsmede navigatiereglementeringen toepasselijk stellen. Bovendien heeft de kuststaat een 

exclusieve bevoegdheid over de bodem en de ondergrond van de territoriale zee. Dit heeft tot gevolg 

dat uitsluitend de kuststaat bevoegd is om regels vast te stellen ten aanzien van de bouw en aanleg, 

de bestemming en het gebruik van kunstmatige eilanden70. Het is de kuststaat die bepaalt of een 

particulier een artificieel eiland mag oprichten en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Als 

gevolg van het gegeven dat de territoriale zee tot de rechtsbevoegdheid van de kuststaat behoort 

zijn de nationale regels van toepassing op het kunstmatig eiland. Dit betekent dat het arbeidsrecht, 

het vennootschapsrecht, het fiscale recht,en het bestuursrecht, met andere woorden alle nationale 

bepalingen van de kuststaat ook dienen nageleefd te worden op het eiland71.   

 De kuststaat heeft echter geen volledig vrij beslissingsrecht inzake de bepalingen betreffende 

de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden in de territoriale zee. Er dient met enkele 

beperkingen rekening te worden gehouden. De belangrijkste is wellicht het recht van onschuldige 

doorvaart. De kuststaat mag de onschuldige doorvaart door de territoriale zee niet hinderen. Dit 

recht zal de doorslaggevende factor zijn in de bepaling van de locatie van het artificieel eiland. Bij de 

inplanting van het eiland zal er voldoende ruimte moeten worden gelaten zodat onschuldige 

doorvaart mogelijk blijft. Wel mag de kuststaat eisen dat schepen een korte omweg maken omwille 

van het bestaan en de veiligheid van het eiland72.  

 Een andere inperking is het internationaal beginsel dat een staat bij de uitoefening van zijn 

rechten geen schade mag toebrengen aan een andere staat73. De kuststaat mag zijn territorium, in 

casu de territoriale zee niet gebruiken ten nadele van andere staten. Dit nadeel kan bijvoorbeeld het 

gegeven zijn dat een andere kuststaat op directe of indirecte wijze wordt gehinderd in de toegang tot 

zijn haven. Of de afkalving van de dijken van een naburig land door de aanwezigheid van het 

artificieel eiland. Bij de bouw van een kunstmatig eiland zal de kuststaat daar rekening moeten  mee 

houden. Indien de nadelige implicaties niet kunnen vermeden worden zal de kuststaat door middel 

van het betalen van een schadevergoeding de nadelen voor de naburige staten compenseren74.  
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 Tot slot zal de kuststaat bij de bouw van een artificieel eiland de eventuele hinderlijke 

gevolgen voor de navigatie in aanmerking moeten nemen. Bij de inplanting van het eiland zal 

rekening moeten worden gehouden met de scheepvaartroutes en de aanloopwegen naar de haven. 

Veiligheidshalve is de kuststaat gerechtigd om bepaalde scheepvaartroutes aan te duiden en 

verkeersscheidingsstelsels aan te bevelen. Daarbij zal extra aandacht moeten worden geschonken 

aan de specifieke kenmerken van bepaalde schepen, de vaarwateren die doorgaans voor de 

internationale navigatie worden gebruikt en de verkeersdichtheid van deze scheepvaartroutes75.  

 

Algemeen kan gesteld worden dat de kuststaat de exclusieve bevoegdheid heeft om de rechtsregels 

te bepalen betreffende het oprichten en het gebruik van kunstmatige eilanden in de territoriale zee. 

Deze volle soevereiniteit wordt echter gemilderd door de hierboven geschetste inperkingen. 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat artificiële eilanden zelf geen territoriale zee 

genereren76.  

 Na de territoriale zee komen de andere maritieme rechtsgebieden aan bod, met name de 

aansluitende zone, de exclusieve economische zone, het continentaal plateau, de volle zee en de 

diepzeebodem. Hier geniet de kuststaat niet van volle soevereiniteit, maar zijn de bevoegdheden van 

de staat in functie van het beperkt aantal rechten in deze gebieden. In deze gebieden heeft de 

kuststaat een functionele jurisdictie. De doctrine duidt deze rechtsgebieden aan als de functionele 

maritieme zones77. Deze maritieme rechtsgebieden worden hierna besproken in het licht van de 

bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden.  

 

 

c. De aansluitende zone 

 

Het maritiem rechtsgebied dat aansluit bij de territoriale zee is de aansluitende zone.  Er is een lange 

geschiedenis die hier slechts in beperkte mate wordt geschetst, voorafgegaan aan het omschrijven 

van deze zone. 

 Het instellen van een aansluitende zone is geen nieuw idee, maar een relatief oude praktijk. 

Het opnemen van het concept van een aansluitende zone in het internationaal zeerecht is evenwel 

een betrekkelijk recent gegeven. Door de inventieve creativiteit van de mens en de voortdurende 

ontwikkeling en verandering van de menselijke beschaving en samenleving, volstonden naarmate de 

tijd vorderde de begrippen van territoriale zee en volle zee niet meer om het gebruik van de zee 

ordelijk te regelen. Omwille van de technische ontwikkeling waren de exploitatiemogelijkheden van 
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de oceaan sterk verruimd en was de kuststaat niet langer in staat om de al dan niet rechtmatige 

belangen te beschermen, te meer door de beperkte breedte van de territoriale zee. Het instellen van 

de aansluitende zone is dan ook gegroeid uit de nood aan bescherming van douanebelangen en 

fiscale belangen. Het begrip kreeg grote bekendheid door de Britse “Hovering Acts” van 1718. Groot-

Brittannië en andere staten stelden een dergelijke zone in om de smokkelarij van schepen tegen te  

houden en inbreuken op douane- en accijnsreglementeringen te vermijden. Gedurende de 18de en 

19de eeuw ondergaat het systeem uit de “Hovering Acts” verschillende wijzigingen en veranderende 

invullingen. Aan het begin van de 20ste eeuw was er tussen de staten onenigheid omtrent de 

specifieke draagwijdte van de aansluitende zone. Dit werd onder meer duidelijk op de 

Codificatieconferentie in Den Haag in 1930. Sommige delegaties waren de mening toebedeeld dat de 

bevoegdheden van de aansluitende zone beperkt moesten blijven tot de bescherming van de 

douanebelangen en de fiscale belangen terwijl anderen tevens wilden dat de bescherming van de 

staatsveiligheid en de visserijbelangen tot de bevoegdheden van de aansluitende zone behoorden78.  

Tijdens de Eerste Zeerechtconferentie slaagt men er evenwel in om een verdrag te sluiten 

betreffende de aansluitende zone. Op de Derde Zeerechtconferentie gaat men opnieuw over tot het 

juridisch definiëren van de maritieme zone. Er dient echter opgemerkt te worden dat de benadering 

in het verdrag van Genève van 1958 grondig verschilt van de visie van het Zeerechtverdrag van 1982.  

In 1958 beschouwt men de aansluitende zone nog als een onderdeel van de volle zee terwijl de 

verwijzing naar de volle zee in het Zeerechtverdrag volledig verdwenen is. Het maritiem rechtsgebied 

wordt zelfs als een onderdeel aanzien van de Exclusieve Economische Zone. De EEZ wordt voor het 

eerst omschreven in het Zeerechtverdrag. Deze evolutie is te plaatsen in de tendens naar een 

toenemende machtsuitoefening van de kuststaat als het bijna  logische gevolg van economische en 

technologische ontwikkelingen. Daarenboven kan opgemerkt worden dat de rechtsbevoegdheid niet 

rechtstreeks volgt uit het statuut van de soevereine kuststaat maar opgeëist moet worden79.  

 

 Wat de breedte van de aansluitende zone betreft wordt in het Zeerechtverdrag van 1982 

overeenstemming bereikt. In artikel 33 van dit verdrag wordt gestipuleerd dat de maximale breedte 

van het maritiem rechtsgebied 24 mijl is vanaf de basislijn. Dit betekent dat met een volledige 

benutting van 12 mijl territoriale zee er nog een afzonderlijke zone van 12 mijl behouden blijft die 

men als de aansluitende zone aanduidt80. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest omtrent de 

rechtsbevoegdheid van de kuststaat over dit maritiem rechtsgebied. Uit de drie opeenvolgende 

Zeerechtconferenties is gebleken dat de bevoegdheden beperkt en fragmentair zijn. De kuststaat 

heeft eerder een controlerende en preventieve bevoegdheid over deze zone. In artikel 33 van het 

Zeerechtverdrag 1982 wordt de jurisdictie als volgt omschreven: “(…) mag de kuststaat toezicht 

uitoefenen teneinde: a) te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de wetten en voorschriften 

inzake douane, belastingen, immigratie of volksgezondheid, die binnen zijn gebied of territoriale zee 

van kracht zijn; b) een binnen zijn grondgebied of territoriale zee gemaakte inbreuk op 
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bovenbedoelde wetten en voorschriften te bestraffen.”81 De kuststaat heeft daarenboven 

rechtsmacht over de op de zeebodem van de aansluitende zone gevonden archeologische en 

historische voorwerpen ingevolge paragraaf 2 van art. 303 van het Zeerechtverdrag. In tegenstelling 

tot de territoriale zee heeft de kuststaat geen jurisdictie over het luchtruim boven deze zone82.  

 

Het vraagstuk betreffende kunstmatige eilanden in de aansluitende zone zal moeilijker op te lossen 

zijn dan in de territoriale zee. Zoals uit het hierboven geschetste rechtsregime blijkt heeft de 

kuststaat beperkte bevoegdheden en geen volle soevereiniteit. De bevoegdheden zijn louter 

ingegeven om zijn soevereine rechten op zijn territorium en in de territoriale zee veilig te stellen83. 

Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken naar de bouw van een kunstmatig eiland kan gesteld 

worden dat een kuststaat aan een vreemde mogendheid kan verbieden om een dergelijk eiland op te 

richten in zijn aansluitende zone teneinde inbreuken op vermelde wetgeving te voorkomen. Dit 

betoog wordt mede gesterkt door het gegeven dat de aangrenzende zone binnen de Exclusieve 

Economische Zone valt en niet binnen de volle zee krachtens het Zeerechtverdrag waardoor er bij 

twijfel een vermoeden van rechtsmacht is ten voordele van de kuststaat84. Of de kuststaat zelf 

artificiële eilanden mag bouwen in dit maritiem rechtsgebied is niet volledig duidelijk. Waarschijnlijk 

wel wanneer deze redenering wordt gevolgd, maar dit zal moeten gebeuren met inachtneming van 

de beperkingen verbonden aan de Exclusieve Economische Zone. Hierna zal het rechtsregime van 

deze maritieme zone verder worden uitgediept.  

 

 

d. De Exclusieve Economische Zone 

 

De Exclusieve Economische Zone (de EEZ) wordt in de doctrine onder andere door SOMERS als volgt 

omschreven: “De EEZ is een functionele maritieme zone onmiddellijk aansluitend aan de territoriale 

zee waar de kuststaat welbepaalde soevereine economische rechten bezit, alsmede een daaraan 

complementaire rechtsbevoegdheid en waar ook aan de internationale gemeenschap rechten en 

plichten worden toegekend.”85 Het begrip EEZ werd door het Zeerechtverdrag in 1982 ingevoerd,  

maar de achterliggende idee kent reeds zijn oorsprong in de jaren veertig. Het waren de staten 

afhankelijk van de visserij, in het bijzonder de ontwikkelingslanden die het concept van een EEZ 

formuleerden voor het eerst. Door de toegenomen omvang en capaciteit van de vissersschepen van 

de industrielanden was de grote rijkdom van hun visreserve bedreigd. Een eerste methode om aan 

deze bedreiging het hoofd te bieden was het uitbreiden van de territoriale zee tot een breedte van 

meer  dan 12 zeemijl. Een andere manier bestond erin zich te beroepen op de exclusieve 
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visserijrechten voor vissersschepen met de kuststaatnationaliteit tot een bepaalde breedte. Dit 

begrip van “patrimoniale zee” werd voor het eerst formeel uitgewerkt in de Verklaring van Santo 

Domingo op 9 juni 1972 tijdens de Conferentie van de Caraïbische Staten. Het concept was reeds 

eerder in de statenpraktijk aanwezig onder één of ander  figuur. De EEZ ingevoerd door het 

Zeerechtverdrag is nauw verbonden met het concept “patrimoniale zee”, maar vertoont enkele 

belangrijke verschillen. Doordat de EEZ een universele toepassing kent zal er aan het begrip 

“patrimoniale zee” verder geen aandacht worden besteed 86.  

 

In artikel 57 van het Zeerechtverdrag wordt bepaald dat de EEZ zich niet verder dan 200 zeemijl 

vanaf de basislijn kan uitstrekken87. Dit betekent wanneer een staat een territoriale zee van 12 

zeemijl heeft de EEZ zich maximaal kan uitstrekken tot 188 zeemijl van waar de breedte van de 

territoriale zee wordt gemeten. Het Zeerechtverdrag vereist geen uitdrukkelijke afkondiging van een 

EEZ opdat een staat in deze zone EEZ-bevoegdheden zou kunnen uitoefenen.  De huidige 

statenpraktijk wordt evenwel overheerst door de praktijk waarbij door verklaringen of nationale 

wetgeving de EEZ uitdrukkelijk wordt ingesteld. Vanuit het oogpunt van duidelijkheid en 

rechtszekerheid is het volgens verschillende auteurs onder wie A. CLIQUET en F. MAES de beste optie 

om de EEZ expliciet af te kondigen. Wanneer staten die tegenover elkaar liggen of aan elkaar 

grenzende kusten hebben een EEZ willen afbakenen dan gebeurt de afbakening bij wijze van een 

volkenrechtelijke overeenkomst met het oog op het bereiken van een billijke oplossing. In afwachting 

van het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst zullen de staten pogen voorlopige 

praktische overeenkomsten af te sluiten. Deze zullen evenwel geen afbreuk doen aan de uiteindelijke 

delimitatie. Indien binnen een redelijke tijdspanne geen overeenkomst kan worden bereikt, dient 

een beroep gedaan  te worden  op de procedures voor de geschillenregeling88.  

 Zoals eerder vermeld bezit de kuststaat in de EEZ economische rechten en de daarmee 

gepaarde rechtsbevoegdheid. Artikel 56 lid bepaalt dat de kuststaat soevereine rechten bezit ten 

behoeve van de exploratie, het behoud en het beheer van natuurlijke rijkdommen, levend en niet-

levend, van de wateren boven de zeebodem en van de zeebodem en de ondergrond daarvan. 

Eveneens bezit de staat de soevereine rechten met betrekking tot andere activiteiten voor de 

economische exploitatie en exploratie zoals energiewinning uit stromingen bijvoorbeeld89. Daarnaast 

heeft de kuststaat jurisdictie over bepaalde aangelegenheden zoals het wetenschappelijk 

zeeonderzoek, waar later dieper wordt op ingegaan.  

 De EEZ genereert echter niet enkel rechten en plichten aan de kuststaat ook met de 

internationale gemeenschap dient rekening gehouden te worden. Artikel 58 van het Zeerechtverdrag 

is specifiek toegespitst op de rechten en plichten van de andere staten in de EEZ. Verrassend is dit 
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niet. De verdere zeewaartse rechtsbevoegdheid van de kuststaten impliceert een inkrimping van de 

volle zee wat een terugdringing van de rechten van de internationale gemeenschap betekent. Er 

dient dan ook een compromis  gevonden te worden. De oplossing bestaat erin dat enkele klassieke 

vrijheden van de volle zee in de EEZ behouden blijven. Zo genieten alle staten in dit maritiem 

rechtsgebied, zowel de kuststaten als de kustloze staten de vrijheid van scheepvaart, van overvliegen 

en behouden ze het recht om onderzeese kabels en pijpleidingen aan te leggen, mits consultatie van 

de kuststaat. Bovendien blijft elk internationaal rechtmatig gebruik van de zee samenhangend met 

deze vrijheiden in de EEZ vrij voor derde staten. Deze vrijheden zijn echter niet absoluut. In de 

Geneefse verdragen over de volle zee en het continentaal plateau zijn een aantal beperkingen 

voorzien. Daarenboven blijft het algemeen verbod van rechtsmisbruik gelden90.  

 

De aangelegenheden waarover de kuststaat rechtsmacht bezit worden in artikel 56, lid 1, b als volgt 

opgesomd: “rechtsmacht zoals bepaald in de desbetreffende bepalingen van dit Verdrag ten aanzien 

van (i) de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen; (ii) 

wetenschappelijk zeeonderzoek; (iii) de bescherming en het behoud van het mariene milieu.”91 Deze 

bevoegdheden vloeien niet voort uit de soevereiniteit van de kuststaat en zijn bijgevolg geen 

soevereine rechten. Ze worden evenwel als complementair beschouwd aan de toegekende 

soevereine rechten over een aantal economische activiteiten in de zone92.  

 In het Zeerechtverdrag wordt bepaald dat de kuststaat de exclusieve bevoegdheid heeft om 

de bouw, de werkzaamheden en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen te 

regelen en als enige staat het recht heeft om dergelijke constructies te bouwen. Artikel 60 stipuleert 

verder in detail dat het om kunstmatige eilanden moet gaan, installaties en inrichtingen voor 

economische doeleinden en andere installaties en inrichtingen die invloed kunnen hebben op de 

uitoefening van de rechten van de kuststaat in de EEZ. Deze bepaling zorgt ervoor dat alle soorten 

van installaties en structuren in dit maritiem rechtsgebied onder de exclusieve bevoegdheid van de 

kuststaat komen te staan. Niet enkel economische installaties maar ook militaire installaties binnen 

de EEZ behoren tot de bijzondere jurisdictie van de kuststaat. Deze uitsluitende rechtsmacht heeft 

tot gevolg dat het de kuststaat is die in de nationale regelgeving beslist of een artificieel eiland in zijn 

EEZ mag worden gebouwd, onder welke voorwaarden en voor welk gebruik het eiland mag dienen. 

Overigens zal bij de bouw van een kunstmatig eiland telkens de toestemming van de kuststaat vereist 

zijn. Bovendien bepaalt lid 2 van artikel 60 dat de kuststaat rechtsmacht heeft over de wetten en 

voorschriften inzake douane, belastingen, volksgezondheid, veiligheid en immigratie die van 

toepassing zijn op de kunstmatige eilanden93.  
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 Het Zeerechtverdrag verleent in de EEZ een ruime bevoegdheid aan de kuststaat wat de 

bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden betreft. Het verdrag streeft niettemin een evenwicht 

na tussen de belangen van de kuststaten en deze van de internationale gemeenschap. Er worden 

belangrijke bepalingen betreffende kunstmatige eilanden uitgevaardigd om in het bijzonder de 

vrijheid van scheepvaart in de EEZ te vrijwaren94. Zo stipuleert men in het zevende lid van artikel 60 

een verbod inzake de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen 

wanneer deze het gebruik van erkende scheepvaartroutes die van essentieel belang zijn voor de 

internationale scheepvaart zouden belemmeren. Ditzelfde verbod geldt voor de veiligheidzones die 

rond de constructies worden vastgelegd. Indien de kuststaat overgaat tot het instellen van een 

dergelijke veiligheidszone dient men passende maatregelen te nemen die zowel de veiligheid van de 

scheepvaart als van de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen verzekert95. Bovendien 

moet bij de oprichting van artificiële eilanden, installaties en inrichtingen behoorlijk melding worden 

gemaakt en dient de constructie voorzien te worden  van een permanent waarschuwingssysteem ter 

aanduiding van diens aanwezigheid. Daarenboven moeten ongebruikte of verlaten installaties 

volledig worden verwijderd uit de EEZ96. Het laatste wetsartikel dat de belangen van de 

internationale gemeenschap enigszins moet vrijwaren omvat de bepaling dat kunstmatige eilanden 

in de EEZ geen aanleiding kunnen geven tot een territoriale zee. Ze hebben geenszins invloed op de 

begrenzing van de territoriale zee, de EEZ of het continentaal plateau97. 

 

Onder het rechtsregime van de Exclusieve Economische Zone heeft de kuststaat de exclusieve 

bevoegdheid met betrekking tot kunstmatige eilanden. Daarbij dient men echter rekening te houden 

met de beperkingen inherent aan dit maritiem rechtsgebied en aan de bepalingen specifiek gericht 

tot het oprichten en het gebruik van de artificiële eilanden in deze zone.  

 

 

e. Het continentaal plateau 

 

Om het juridisch aspect van het “continentaal plateau” te begrijpen is het wenselijk het geologisch 

begrip eerst te verduidelijken. In de geologie bedoelt men met het continentaal plateau de zeewaarts 

gelegen voortzetting van de continentale landmassa vanaf de kustvlakte, die zich uitstrekt tot waar 

een werkelijke stijging van de hellingsgraad wordt aangetroffen. Op een reliëfkaart van de zeebodem 

wordt alvorens men de diepten van de diepzee bereikt een plateau vastgesteld. Dit wordt het 
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continentaal plateau genoemd. Het heeft een gemiddelde diepte van 200m isobaat terwijl op de 

diepzeebodem een diepte tot 11000 meter kan gemeten worden98.  

 Het geologisch begrip is ontstaan vanaf de oceanografische en geologische ontdekking van 

deze structuur. Deze ontdekking valt echter niet samen met het ontstaan van het juridisch concept. 

Toch is het onterecht te stellen dat het juridisch begrip een recente uitvinding is. Reeds in de vorige 

eeuwen werden in de statenpraktijk exclusieve aanspraken geformuleerd op gebieden van het 

continentaal plateau buiten de territoriale wateren om zo de parelvisserij voor de kusten van onder 

andere Australië en Colombia veilig te stellen. De echte aanzet tot een algemene juridische theorie 

betreffende het continentaal plateau werd gegeven door president Truman in 1945 in zijn 

proclamatie “Policy of the US with respect to the natural resources of the subsoil and sea bed of the 

continental shelf.”99 Dit valt ongeveer samen met het gegeven dat het voor de petroleumindustrie 

technisch mogelijk werd om natuurlijke rijkdommen uit het plateau te ontginnen100.  

Tijdens de Eerste Zeerechtconferentie in 1958 in Genève werd voor het eerst een 

internationaalrechtelijke definitie van het plateau omschreven. Op de Derde Zeerechtconferentie 

ging men op zoek naar een compromis dat het concept van 1958 dat vooral staten met een 

uitgestrekt continentaal plateau bevoordeelde moest milderen101. Uiteindelijk bereikt men een broos 

evenwicht waarbij het continentaal plateau in het Zeerechtverdrag in artikel 76 als volgt wordt 

omschreven: “Het continentale plat van een kuststaat omvat de zeebodem en de ondergrond van de 

onder water gelegen gebieden die zich buiten zijn territoriale zee uitstrekken door de natuurlijke 

voortzetting van zijn landterritorium tot de buitengrens van de continentale rand of tot een afstand 

van 200 zeemijl van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten 

wanneer de buitenste grens van de continentale rand zich niet tot die afstand uitstrekt.”102 Het 

continentale plateau sensu lato, ook wel continentale rand genoemd, omvat zowel de zeebodem en 

de ondergrond van het plat als de helling en de voet en loopt minstens tot de buitenste grens van de 

continentale rand. De wateren boven het continentaal plateau blijven dus, bij afwezigheid van een 

EEZ, tot de volle zee behoren103.  

Met betrekking tot de afbakening van het continentaal plateau tussen staten met tegenover 

elkaar liggende of aan elkaar grenzende kusten bepaalt het Zeerechtverdrag in artikel 83 dat de 

afbakening geschiedt bij overeenkomst en dit op basis van het internationaal recht teneinde een 

billijke oplossing te bereiken104. Het rechtsregime betreffende dit maritiem rechtsgebied wordt 

gestipuleerd in artikel 77 e.v. van het Zeerechtverdrag. Op het continentaal plateau beschikt de 

kuststaat over inherente, exclusieve en soevereine rechten beperkt tot de exploratie en exploitatie 

van de natuurlijke rijkdommen. Met de exclusiviteit van de rechten wordt bedoeld dat er steeds een 

uitdrukkelijke toestemming van de kuststaat vereist is vooraleer iemand kan overgaan tot exploratie 
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en exploitatie. De soevereiniteit duidt aan dat de kuststaat over alle noodzakelijke rechten beschikt 

voor en verbonden met de exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen. Het verkrijgen 

van deze rechten wordt niet afhankelijk gesteld van een uitdrukkelijke verklaring of een of andere 

vorm van occupatie, het vloeit voort uit het ‘inherent’ karakter van de rechten. Dit betekent echter 

niet dat deze zone als integraal deel van het territorium van de kuststaat wordt beschouwd105. In het 

vierde lid van artikel 77 worden natuurlijke rijkdommen als volgt omschreven: “ (…) natuurlijke 

rijkdommen bestaan uit de minerale en andere niet-levende rijkdommen van de zeebodem en de 

ondergrond, alsmede uit levende organismen die tot de sedentaire soorten behoren (…)”106.  

 

Wat het specifiek rechtsregime voor kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen betreft wordt 

verwezen naar het wetsartikel 60 geldig in de Exclusieve Economische Zone107. Dit heeft tot gevolg 

dat kunstmatige eilanden op het continentaal plateau onder de jurisdictie van de kuststaat vallen. 

Aan deze rechtsbevoegdheid zijn echter ook beperkingen verbonden. Zo mag het kunstmatig eiland 

geen ongerechtvaardigde overlast bezorgen aan de scheepvaart, de visserij, het in stand houden van 

de levende rijkdommen of aan het fundamenteel of ander wetenschappelijk onderzoek. Tevens is de 

locatie van het kunstmatig eiland niet volledig vrij. De aanwezigheid van het eiland mag geen 

belemmering betekenen voor het gebruik van erkende scheepvaartroutes die van wezenlijk belang 

zijn voor de internationale scheepvaart. Daarenboven moeten de noodzakelijke maatregelen worden 

genomen om iedere vorm van verontreiniging te voorkomen. Daarnaast blijven alle staten het recht 

behouden om onderzeese kabels en pijpleidingen op het continentaal plateau te leggen. Het tracé 

van de pijpleidingen is echter wel onderworpen aan de toestemming van de kuststaat108.  

Bij de regelgeving betreffende het oprichten en verdere gebruik van een kunstmatig eiland 

zal de kuststaat met deze restricties rekening moeten houden. Bijkomend zullen de 

voorzorgsmaatregelen zoals eerder omschreven bij de bespreking van het maritiem rechtsgebied EEZ 

moeten toegepast worden op kunstmatige eilanden op het continentaal plateau. Een 

waarschuwingssysteem moet bevestigd worden en een veiligheidszone dient eventueel te worden 

ingesteld. Artikel 80 van het Zeerechtverdrag stelt dat het rechtsregime betreffende kunstmatige 

eilanden in de EEZ mutatis mutandis van toepassing is op het continentaal plateau109. Om herhaling 

te vermijden wordt verwezen naar het voorgaande deel betreffende de EEZ. 
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f. De volle zee  

 

De vrijheid van de volle zee behoort tot één van de oudste en meest algemeen erkende beginselen 

van het volkenrecht. Tot in de Middeleeuwen bleef dit voornamelijk een feitenkwestie. Vanaf de 

Middeleeuwen eisen verschillende vorsten en landsheren een deel van de zee op om zo waardevolle 

handelsmonopolies veilig te stellen. Het ontstaan van het juridisch begrip ‘vrijheid van de volle zee’ 

wordt vaak gelijkgesteld met de publicatie van Grotius’ boek ‘Mare Liberum’ in 1609, maar ook 

voordien waren er verschillende rechtsgeleerden die pleitten voor de vrijheid van de zee, onder wie 

de Spaanse denkers FRANCISCO DE VITORIA (ca. 1486-1546) en ALFONSO DE CASTRO (1495-1558). 

Internationaalrechterlijk is het verdrag van Genève van 1958 belangrijk. In het verdrag wordt de 

vrijheid van de volle zee juridisch gedefinieerd. Daarbij wordt zowel de afbakening als de vrijheid 

bepaald. Dit is echter niet de eindmeet van de juridische ontwikkeling van het begrip ‘volle zee’. Het 

Zeerechtverdrag van 1982 brengt belangrijke wijzigingen aan het toenmalig juridisch concept. Het 

gebruik van de zee was ingrijpend veranderd en niet enkel op het vlak van de wijze van gebruik maar 

tevens qua intensiteit. Zo is bijvoorbeeld de problematiek van overfishing ontstaan, de zee als 

vuilnisplaats en de offshore exploitatie. De Derde Zeerechtconferentie heeft terecht het gewijzigde 

gebruik juridisch vastgelegd. Het accent wordt verplaatst van het niet-toeëigenen van gedeelten van 

de volle zee naar een erkenning van de aanwending van de rechten op een billijke wijze110. 

 Eén van de voornaamste veranderingen situeert zich rond het aspect ‘afbakening’. Onder het 

Verdrag van de Volle Zee van 1958 wordt onder de volle zee verstaan: “alle delen van de zee die niet 

behoren tot de territoriale zee of de interne wateren van een staat”111. Zoals reeds uit bovenstaande 

uiteenzetting inzake de maritieme rechtsgebieden moet blijken is deze definitie vandaag 

achterhaald. Het gebruik van de zee door kuststaten reikt verder dan de territoriale zee. Het 

Zeerechtverdrag diende op deze ontwikkeling te anticiperen112. Artikel 86 van het Zeerechtverdrag 

bakent de volle zee negatief af: “De bepalingen van dit Deel zijn van toepassing op alle delen van de 

zee die niet zijn begrepen in de exclusieve economische zone, in de territoriale zee of in de 

binnenwateren van een Staat of in de archipelwateren van een archipelstaat. (…)”113.  

 

Het rechtsregime van de volle zee houdt in dat de volle zee open is voor alle staten, ongeacht of het 

om een kuststaat gaat of niet114. Geen enkele staat kan op een geldige wijze een deel van de volle 

zee aan zijn rechtsmacht onderwerpen115. Op de volle zee heerst vrijheid en die wordt beschouwd als 

res communis. Dit heeft tot gevolg dat noch een staat, noch een internationale organisatie de volle 

zee kunnen opeisen. De volle zee maakt deel uit van het internationaal publiek domein en valt niet 

onder de bevoegdheid van een of andere vorm van interstatelijke samenwerking. Het betreft hier de 

                                                           
110

 N. Lund, “Renewable energy as a catalyst for changes to the high seas regime.”, Ocean and Coastal Law Journal 2010, 
97-98; E. Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5

de
 herwerkte uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 227-233; M. 

Bossuyt & J. Wouters, Grondlijnen van internationaal recht., Antwerpen, Intersentia, 2005, 360-362.  
111

 Artikel 1 Verdrag van de Volle Zee.  
112

 E. Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5
de

 herwerkte uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 227-233; M. 
Bossuyt & J. Wouters, Grondlijnen van internationaal recht., Antwerpen, Intersentia, 2005, 360-362.  
113

 Artikel 86, Zeerechtverdrag.  
114

 Artikel 87, lid 1, Zeerechtverdrag.  
115

 Artikel 89, Zeerechtverdrag.  



35 
 

volle zee als dusdanig, zonder de bodem en de ondergrond. Hiervoor heeft het Zeerechtverdrag een 

bepaalde rechtsbevoegdheid verstrekt aan een internationale organisatie namelijk de 

‘Zeebodemautoriteit’116.  

De vrijheid van de volle zee houdt onder meer het volgende in: de vrijheid van scheepvaart; 

de vrijheid er overheen te vliegen; de vrijheid onderzeese kabels en pijpleidingen te leggen; de 

vrijheid kunstmatige eilanden en andere installaties te bouwen; de vrijheid van visserij en de vrijheid 

van wetenschappelijk onderzoek. Deze opsomming is terug te vinden in artikel 87 van het 

Zeerechtverdrag. De bepaling in het Zeerechtverdrag stipuleert echter niet exhaustief de bestaande 

vrijheden op  de volle zee.  Er zijn immers nog “andere door de algemene beginselen van het 

volkenrecht erkende vrijheden”. Dit zorgt ervoor dat het innovatief gebruik van de zee dat nog niet 

onder de bepaling vermeld staat toch tot de vrijheden behoort. Daarenboven wordt de volle zee 

voorbehouden voor vreedzame doeleinden117.   

 De vrijheid van de volle zee staat evenwel niet gelijk met ongebondenheid. Volgens de regel 

van het redelijk gebruik van de volle zee moeten de staten bij het gebruik van hun vrijheden in volle 

zee de belangen van andere staten in acht nemen. Zo zal het niet toegestaan zijn om lange visnetten 

te gebruiken langs een drukke vaarroute. Daarenboven dienen de staten de bepalingen uit het 

Zeerechtverdrag en andere voorwaarden die voortvloeien uit internationale verdragen 

respecteren118.   

 

Zoals eerder vermeld is het bouwen en het gebruik van kunstmatige eilanden in de volle zee één van 

de vrijheden op de volle zee. Vandaag behoort deze kwestie nog niet tot de grote juridische 

vraagstukken, mede omdat kunstmatige eilanden en andere constructies veeleer worden opgericht 

in de territoriale wateren of in de Exclusieve Economische Zone waar de exploitatiemogelijkheden 

technisch veel groter zijn. Toch verdient het juridisch statuut van kunstmatige eilanden in de volle 

zee de nodige aandacht119.  

Op de volle zee heerst in principe algemene vrijheid voor het oprichten van kunstmatige 

eilanden wat betekent dat de bouw ervan aan geen enkele nationale rechtsbevoegdheid is 

onderworpen120. Zo zal er geen toestemming van een nationale staat vereist worden . Dit dient men 

enigszins te nuanceren. Deze vrijheid is enkel internationaal rechtsgeldig in hoofde van de staten. 

Dientengevolge kunnen private personen zich niet beroepen op de vrijheid om een internationaal 

rechtsgeldige titel te verkrijgen om op volle zee installaties of kunstmatige eilanden te bouwen. 

Indien een privaat persoon toch overgaat tot de bouw van een dergelijk eiland zal deze constructie 

beschouwd worden als res nullius121. Wat de rechtsmacht en de controle over kunstmatige eilanden 

betreft blijft nog enige onduidelijkheid. Er bestaat evenwel helderheid over de installaties of 

                                                           
116

 Artikel 137, lid 2, Zeerechtverdrag.  
117

 M. Bossuyt & J. Wouters, Grondlijnen van internationaal recht., Antwerpen, Intersentia, 2005, 360-362; F. Maes & A. 
Cliquet, Internationaal en nationaal recht inzake de bescherming van de Noordzee., Deurne, Kluwer, 1997, 115-116; E. 
Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5

de
 herwerkte uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 233-234.  

118
 Artikel 87, lid 2, Zeerechtverdrag.  

119
 E. Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5

de
 herwerkte uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 240-242; E. 

Somers, “Juridische aspecten inzake de constructie van kunstmatige eilanden in zee.”, TVR 2003, 5-6.  
120

 Artikel 87, lid 1, d, Zeerechtverdrag.  
121

 L. Lavrysen & H. Bocken, Milieurecht recente ontwikkelingen., Brussel, Story-Scienta, 1988, 180-181; E. Somers, 
“Juridische aspecten inzake de constructie van kunstmatige eilanden in zee.”, TVR 2003, 5-6.  



36 
 

kunstmatige eilanden werkzaam in de diepzeemijnbouw, deze vallen onder de jurisdictie van de 

Autoriteit. Een oplossing betreffende de rechtsmacht van andere kunstmatige eilanden in de volle 

zee wordt door E. SOMERS gezocht in de toepassing van het personaliteitsprincipe of het 

beschermingsprincipe. Hierbij zou de rechtsbevoegdheid worden toegekend aan de dichtstbijzijnde 

staat aan wiens belangen door de installaties worden geraakt. Volgens SOMERS lijkt het nochtans het 

meest aangewezen om de rechtsbevoegdheid en de controle toe te vertrouwen aan de staat die de 

constructie bouwt of hiervoor een vergunning aflevert122. LUND bevestigd de zienswijze van SOMERS, 

volgens de auteur valt de verantwoordelijkheid van het kunstmatig eiland onder de bevoegdheid van 

de ‘bouwstaat’123. 

Zoals de andere vrijheden van de volle zee is de uitoefening ervan niet onbeperkt en 

onderworpen aan normen en restricties. De bepalingen van het Zeerechtverdrag moeten bij de bouw 

en het gebruik van kunstmatige eilanden gerespecteerd worden. Wanneer een artificieel eiland 

opgetrokken wordt met het oog op exploratie en exploitatie van de rijkdommen die deel uitmaken 

van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid is de tussenkomst van de Autoriteit 

noodzakelijk (art. 137, artt. 150-151 Zeerechtverdrag). Andere beperkingen houden verband met de 

vrijwaring van de scheepvaart en met het mariene milieu. Daarenboven dient bij de oprichting en het 

gebruik van het kunstmatig eiland rekening te worden gehouden met de belangen van de andere 

staten. Er zal geen eiland mogen gebouwd worden waardoor de vrijheden van een staat of meerdere 

staten op een onredelijke wijze worden geschaad124.  

 Het juridisch statuut van kunstmatige eilanden op de volle zee is nog niet volledig duidelijk. 

Volgens LUND roept het oprichten van artificiële eilanden ernstige juridische vragen op. Dergelijke 

constructies brengen een vorm van occupatie van de volle zee met zich mee, wat moeilijk te 

verenigen is met het toe-eigeningsverbod eigen aan het rechtsregime van dit rechtsgebied125. De 

auteur meent dat voor hernieuwbare energieconstructies een afzonderlijk regime zou moeten 

worden ontworpen. Een statuut die ligt tussen het rechtsregime van visserij op de volle zee en de 

diepzeemijnbouw. Het rechtsregime van diepzeevisserij brengt minder ‘juridische last’ met zich mee 

dan de regeling betreffende diepzeemijnbouw. Wat als stimulans kan dienen om projecten van 

hernieuwbare energie aantrekkelijk te maken. Een tegenargument voor een regeling naar analogie 

van de visserij is het gegeven dat het voornamelijk de rijke landen zijn die dergelijke installaties 

kunnen bouwen waardoor tevens hun jurisdictie vergroot. Een regime naar analogie van de 

diepzeemijnbouw zou juist zorgen voor een informatie-uitwisseling waardoor armere landen geen 

achterstand oplopen. Maar de diepzeemijnbouwregeling heeft een zeer dure juridische structuur. 

Dergelijke structuur is wellicht niet nodig en zou tevens een rem op de groei kunnen betekenen126. 

Volgens LUND is er dringend nood aan een juridische omkadering voor hernieuwbare 

                                                           
122

 E. Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5
de

 herwerkte uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 240-242. 
123

 N. Lund, “Renewable energy as a catalyst for changes to the high seas regime.”, Ocean and Coastal Law Journal 2010, 
108.  
124

 A.M.J. Heijmans, Kunstmatige eilanden en het volkenrecht., Deventier, Kluwer, 1974, 11; E. Somers, “Juridische aspecten 
inzake de constructie van kunstmatige eilanden in zee.”, TVR 2003, 5-6; L. Lavrysen & H. Bocken, Milieurecht recente 
ontwikkelingen., Brussel, Story-Scienta, 1988, 180-181; E. Somers, Inleiding tot het internationaal zeerecht (5

de
 herwerkte 

uitgave)., Mechelen, Kluwer, 2010, 240-242.  
125

 N. Lund, “Renewable energy as a catalyst for changes to the high seas regime.”, Ocean and Coastal Law Journal 2010, 
108-109.  
126

 N. Lund, “Renewable energy as a catalyst for changes to the high seas regime.”, Ocean and Coastal Law Journal 2010, 
120-125.  



37 
 

energiestructuren op de volle zee. Dit zou mede een stimulans kunnen betekenen voor de inzet op 

hernieuwbare energie.  

  

Vandaag geldt als beginsel dat iedere staat de vrijheid heeft om dergelijke eilanden op te richten en 

daarbij dienen ze de internationaalrechtelijke normen te respecteren en rekening te houden met de 

belangen van de andere staten. De hiaten in het rechtsregime zijn echter niet onvermijdelijk. 

Wellicht zal men naarmate het praktisch loont om artificiële eilanden op de volle zee te bouwen 

meer aandacht besteden aan de juridische onduidelijkheden en zal een oplossing uit de bus komen.  

 

Algemeen kan gesteld worden dat bij het oprichten en het gebruik van een kunstmatig eiland het 

maritiem rechtsgebied waarin het eiland zich bevindt van cruciaal belang is. Afhankelijk van de 

maritieme zone verschillen de rechten en plichten verbonden aan dergelijke constructie. Tevens 

verschilt de rechtsbevoegdheid van de kuststaat naargelang het maritiem rechtsgebied. Dit betreft 

het internationaalrechtelijke luik, daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de 

nationale regelgeving. In het volgend deel wordt het juridisch statuut besproken in het licht van de 

nationale Belgische wetgeving.   

 

 

3. Het rechtsregime onder het Belgisch recht    

Om de nationale regels die van toepassing zijn op de verschillende maritieme zones te bepalen moet 

eerst nagegaan worden welke internationale regels geratificeerd werden door België en bijgevolg 

gerespecteerd moeten worden. Hoe en wanneer het Zeerechtverdrag bekrachtigd word door België 

dient onderzocht te worden. Gezien de Belgische staatstructuur is het noodzakelijk aandacht te 

besteden aan de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus. Tot slot wordt 

onderzocht welke maritieme zones België heeft en welke regels binnen deze gebieden van 

toepassing zijn. Een eerste aanknopingspunt is de ratificatie van het Zeerechtverdrag door de 

Belgische staat.  

 

a. België en het Zeerechtverdrag  

Op 13 november 1998 heeft België het Zeerechtverdrag geratificeerd. Ingevolge artikel 308, §2 van 

hetzelfde verdrag treedt het akkoord internationaalrechtelijk in werking op 13 december 1998. Het 

verdrag heeft een gemengd karakter wat betekent dat zowel de drie gewesten als de federale 

regering bevoegd zijn en dus de instemming van allen vereist is is. De federale goedkeuringswet van 

18 juni 1998 met het verdrag als bijlage verschijnt uiteindelijk op 16 september 1999127.  
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 Het zeer traag en moeizaam verloop van de ratificatieprocedure is deels te wijten aan de 

problematiek omtrent de diepzee. Zoals verschillende landen in de Europese Unie is België 

geïnteresseerd in de ontginning van de diepzeebodem. Westerse landen weigeren de ratificatie van 

het Zeerechtverdrag omdat het een inperking van de ontginningsbelangen zou inhouden. Na de 

totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deel XI inzake 

‘Het gebied’ in 1994 zijn de grootste beslommeringen van de baan en kan de weg naar goedkeuring 

worden ingezet128.  

 

b. Bevoegdheidsverdeling in België 

Vooreerst dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de materiële en territoriale 

bevoegdheidsverdeling. Door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 die verder gewijzigd wordt 

door de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993 zijn belangrijke bevoegdheden overgeheveld 

naar de gewesten.  

 De gewesten zijn onder andere bevoegd voor:  

  Art. 6.§ 1. (… 

I. Wat de ruimtelijke ordening betreft : 

 1° De stedebouw en de ruimtelijke ordening; 

  II. Wat het leefmilieu en het waterbeleid betreft : 

 1° De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht 

tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de geluidshinder; 

 2° Het afvalstoffenbeleid;(…) 

 III. Wat de landinrichting en het natuurbehoud betreft (…) 

 2° De natuurbescherming en het natuurbehoud, met uitzondering van de in-, uit- en doorvoer van uitheemse 

plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen;(…) 

 6° De visvangst; 

 7° (De visteelt;)  

 8° De landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen (met inbegrip van hun bermen;)  9° De ontwatering; 

 10° De polders en wateringen(…) 

 V. (Het landbouwbeleid en de zeevisserij, onverminderd de federale bevoegdheid inzake : 

 1° de normering en de daarop toepasbare controle inzake de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige 

producten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen; 

 2° de normering en de daarop toepasbare controle inzake de dierengezondheid, het dierenwelzijn en de 

kwaliteit van de dierlijke producten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen;  (…) 

 5° De natuurlijke rijkdommen.(…)  

 X. (Wat de openbare werken en het vervoer betreft : 

 1° de wegen en hun aanhorigheden; 

 2° de waterwegen en hun aanhorigheden; 

 (2°bis het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering 

van de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

 3° de havens en hun aanhorigheden; 

 4° de zeewering; 
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 5° de dijken; 

 6° de veerdiensten;(…) 

 9° de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en sleepdiensten 

op zee. 

 De bevoegdheden bedoeld in 2°, 3°, 4° en 9°, houden het recht in om in de territoriale wateren en op het 

continentaal plat de werken en aktiviteiten uit te voeren, met inbegrip van het baggeren, die noodzakelijk zijn 

voor de uitoefening van deze bevoegdheden.)  § 2. De betrokken (Regeringen) moeten onderling overleg plegen 

wat betreft (…) 

2° het openen en sluiten van de jacht, van de vogelvangst en van de visvangst 

3° de waterlagen die zich over meer dan één Gewest uitstrekken. 

 Wanneer de bepalingen van 1°, 2° en 3° betrekking hebben op aangelegenheden betreffende een ander 

grondgebied dan dat van het Vlaamse en het Waalse Gewest, wordt de overheid bevoegd voor dat 

grondgebied, bij het overleg betrokken.(…) 

 § 3. Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken (Regeringen) en de bevoegde (federale overheid) : (…) 

 4° voor de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen, havens, 

waterwegen, dijken, luchthavens en vliegvelden; 

 5° voor de werken uit te voeren ten behoeve van Europese en internationale instellingen;(…)
129

. 

  

Aldus blijkt dat de gewesten belangrijke bevoegdheden toebedeeld krijgen inzake de Belgische 

kustzone en in het bijzonder betreffende milieubescherming, verontreiniging en natuurbehoud. Om 

deze bevoegdheden uit te oefenen moeten de gewesten echter ook beschikken over de territoriale 

bevoegdheid130.  

 

Het Belgisch grondgebied wordt door artikel 1 van de Grondwet en artikel 2 van de Bijzondere Wet 

van 8 augustus 1980 ingedeeld volgens de provinciale grenzen. Dit zorgt ervoor dat het Vlaamse 

Gewest de volgende provincies omvat: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 

West-Vlaanderen. De grenzen van het Vlaamse Gewest eindigen zeewaarts aan de provinciegrens 

van West-Vlaanderen. De provinciegrens van West-Vlaanderen eindigt bij de basislijn. Dit is de 

normale basislijn van het Zeerechtverdrag, namelijk de nullijn van de kust of de laagwaterlijn van 

gemiddeld laag laagwaterspring. De bevoegdheden van het Vlaamse Gewest ratione loci  zijn 

bijgevolg begrensd door de basislijn wat impliceert dat het Vlaamse Gewest geen territoriale 

bevoegdheden kan uitoefenen in de Noordzee. De materiële bevoegdheid van het Vlaamse Gewest 

betreffende de visserij (art. 6, §1, III, 6°) strekt zich dus niet uit over de zeevisserij en de bevoegdheid 

inzake natuurlijke rijkdommen (art.6, §1, VI, 5°) blijft eveneens beperkt tot het grondgebied van het 

Vlaamse Gewest. Rekeninghoudend met de materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling tussen 

de federale overheid en het Vlaamse Gewest, is de federale overheid bevoegd voor het 

natuurbehoud, de scheepvaart, de ontginning en andere gebruiksfuncties in de territoriale zee en 

andere maritieme rechtsgebieden. Van deze regel kan worden afgeweken131. Zo zijn ingevolge de 

Bijzondere Wet van 13 juli 2001 de gewesten vanaf 1 januari 2002 bevoegd voor de zeevisserij132.  
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Wat de regels omtrent het gebruik en de bouw van kunstmatige eilanden in de territoriale 

zee of in de andere maritieme zones betreft kan worden geconcludeerd dat de federale overheid 

bevoegd is. Zoals vermeld kan van deze regel afgeweken worden via expliciete wetten wanneer deze 

wet betrekking heeft op de materiële bevoegdheden van de gewesten. Het Vlaamse Gewest wordt 

dan toch bevoegd133. De vraag van bevoegdheid wordt verder behandeld bij de analyse per maritiem 

rechtsgebied.  

 

 

c. De Belgische maritieme rechtsgebieden 

 

Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Atlas/map.php?TerritorialSeaEEZ  

België is toegetreden tot het Zeerechtverdrag en heeft de verschillende maritieme rechtsgebieden 

zoals bepaald in het verdrag ingevoerd op het Belgische deel van de Noordzee.  

 

(i) De territoriale zee 

Voor het Zeerechtverdrag behoorde België tot één van de landen die een breedte van drie zeemijl 

hanteerde om zijn territoriale zee af te bakenen. Dit was in het voordeel van de zeevarende natie 

omdat het regime van vrijheid van scheepvaart en visvangst op die manier zo uitgebreid mogelijk 
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werd. Midden de jaren 80 van de vorige eeuw komt daar verandering in. Bij wet van 6 oktober 1987 

tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België134, wordt de breedte van de territoriale 

zee verlengd tot twaalf zeemijl, of 22 224meter135.  

 Ingevolge artikel 2 van het Zeerechtverdrag heeft de kuststaat de soevereiniteit over de 

territoriale zee. Deze rechtsmacht strekt zich uit over het luchtruim boven het maritiem rechtsgebied 

en over de bodem en ondergrond van die zee. Daarbij dient de kuststaat de bepalingen van het 

Zeerechtverdrag in acht te nemen136. Het is dus België die de bevoegdheid heeft om de regels te 

bepalen inzake de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden. Er is geen specifieke wet besteed 

aan artificiële eilanden. De eilanden zijn evenwel aan verschillende bepalingen onderworpen. Zo 

wordt in het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1981 betreffende het politie- en scheepvaartreglement 

voor de Belgische territoriale zee een verbod geformuleerd om zonder bijzondere machtiging van de 

overheid een werk te verrichten in de Belgische territoriale zee. Het is eveneens verboden om de 

bodem van de territoriale zee te verhogen. Daarenboven wordt in hetzelfde KB bepaald dat het “vast 

kunstwerk” dient voorzien te worden van de nodige signalisatie om zo de scheepvaart te 

waarschuwen van diens aanwezigheid. Rekeninghoudend met deze regels kan een privaat persoon 

niet starten met de bouw van een kunstmatig eiland zonder de toestemming van de overheid en 

moeten de voorwaarden inzake signalisatie gerespecteerd worden137.  

 In de territoriale zee heeft de kuststaat volledige rechtsbevoegdheid dus ook over de 

kunstmatige eilanden die in deze zee worden gebouwd. Internationaalrechtelijk wordt onder andere 

door L. LAVRYSEN en H. BOCKEN aangenomen dat de territoriale zee deel uitmaakt van het 

territorium van de kuststaat. In het Belgisch grondwettelijk recht wordt nochtans gesteld dat de 

territoriale zee niet behoort tot het territorium van België. De soevereiniteit van de kuststaat strekt 

zich wel uit over de territoriale zee. In een arrest van de Raad van State van 27 april 1976 werd dit in 

de zaak V.Z.W. Koninklijk Belgisch Yachting Verbond t. Provincie West-Vlaanderen als volgt verwoord:  

“het gezag dat een kuststaat op de aan zijn grondgebied grenzende territoriale zee uitoefent is niet 

gelijk te stellen aan de soevereiniteit over zijn grondgebied.”138 Daaruit wordt geconcludeerd dat het 

Belgisch recht dat van toepassing is op het grondgebied België niet automatisch toepasselijk is op de 

territoriale zee. Volgens de theorie van de Raad van State dienen de wetten en verordeningen 

specifiek te verwijzen naar de territoriale zee opdat ze in dit maritiem rechtsgebied van toepassing 

zouden zijn139.  

Voor het juridisch statuut voor kunstmatige eilanden lijkt dit problematisch gezien nagenoeg 

geen bepalingen die specifiek verwijzen naar de territoriale zee een regeling voor die eilanden 

beogen, behalve dan de voorgaande bepalingen van het KB van 1981. Toch blijft volgens de 

internationaalrechtelijke bepalingen het Belgisch recht onmiskenbaar van toepassing in de 

territoriale zee dus ook op de kunstmatige eilanden140.  Het probleem kan enigszins genuanceerd 

worden gezien in 1999 de wet van 1969 bekend als de Wet van het Continentaal Plat ingrijpende 
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wijzigingen onderging. Eerst gaf men de wet een nieuwe naam: Wet inzake exploratie en exploitatie 

van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat. Gezien de vermelde wet 

van toepassing is op de territoriale zee vond de Raad van State de naamwijziging noodzakelijk. Daarin 

wordt onder andere bepaald dat de kunstmatige eilanden gelegen in de territoriale zee en de 

personen en goederen die er zich op bevinden onderworpen zijn aan het Belgisch recht141. Van een 

juridisch vacuüm kan er dan ook niet echt sprake zijn.  

 

(ii) De aansluitende zone 

Overeenkomstig artikel 33 van het Zeerechtverdrag kan de kuststaat een aansluitende zone instellen 

aangrenzend aan de territoriale zee. Deze zone mag zich niet verder uitstrekken dan 24 zeemijl vanaf 

de basislijn. Onmiddellijk na de onafhankelijkheidsverklaring is België inzake douane overgegaan tot 

het proclameren van een dubbele zone van 1 myriameter en ½ myriameter. Op grond van deze 

wetgeving eiste België het recht op om schepen van meer dan 50 ton te inspecteren buiten zijn 

territoriale zee maar binnen de zone van 1 myriameter. Door de verdragen van Genève van 1958 

betreffende de territoriale zee en de aansluitende zone vormde deze zone geen probleem. Toen 

België overging tot de verlenging van zijn territoriale zee van 3 zeemijl naar 12 zeemijl werd de zone 

volledig geabsorbeerd en bijgevolg irrelevant142.  

 Met de Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de 

Noordzee wordt overeenkomstig artikel 33 van het Zeerechtverdrag een aansluitende zone ingesteld 

grenzend aan de territoriale zee. Daarbij beschikt België over een toezichtsbevoegdheid teneinde143: 

“(1) te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de wetten en voorschriften inzake douane, 

belastingen, immigratie of volksgezondheid die binnen zijn grondgebied of territoriale zee van kracht 

zijn; (2) een binnen zijn grondgebied of territoriaal zee gemaakte inbreuk op bovenbedoelde 

voorschriften te bestraffen.”144 Er worden geen specifieke regels gestipuleerd betreffende 

kunstmatige eilanden in de aansluitende zone. Er kan evenwel gesteld worden dat de Belgische 

overheid bij de bouw van het eiland steeds het toezicht mag uitoefenen teneinde bovenvermelde 

inbreuken te voorkomen. De afwezigheid van bijzondere regels inzake kunstmatige eilanden is echter 

niet verwonderlijk. De aansluitende zone maakt deel uit van de EEZ en daarom dringt een studie van 

de Belgische EEZ zich dan ook op.  

 

(iii) De exclusieve economische zone 

Met de Wet van 22 april 1999 voert België een exclusieve economische zone in, overeenkomstig de 

rechtsregels bepaald in het Zeerechtverdrag(art. 55 e.v.). In deze wet worden tevens de 

bevoegdheden verleend aan de Belgische overheid zoals voorgeschreven in het Zeerechtverdrag. 

Zoals eerder vermeld bezit de kuststaat in de exclusieve economische zone onder andere de 

rechtsmacht ten aanzien van de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en 
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inrichtingen. Bij de uitoefening van deze rechten moet België echter rekening houden met de 

rechten en plichten van andere staten145.  

 In de EEZ bezit België dus volgens artikel 37 in de vermelde wet van 1999 de uitsluitende 

rechtsmacht over de kunstmatige eilanden met inbegrip van de wetten en voorschriften betreffende 

douane, belastingen, volksgezondheid, veiligheid en immigratie146. Daarenboven wordt bepaald dat 

alle kunstmatige eilanden de Wet van 13 juni 1969 dienen te respecteren.  Zowel de eilanden ter 

exploitatie en exploratie van de niet-levende rijkdommen in de EEZ als diegene die voor andere 

doeleinden gebruikt worden.  Deze wet onderging in 1999 belangrijke wijzigingen.  

Er wordt onder andere voorgeschreven dat voor de exploitatie en exploratie van minerale en andere 

levende rijkdommen een concessie vereist is.  Deze concessie wordt verder ontleed in een volgend 

onderdeel van deze scriptie. De aanvraag tot concessie gaat gepaard met een milieueffectenrapport 

ten laste van de aanvrager147. Tevens dient een kunstmatig eiland in de EEZ voorzien te worden van 

een veiligheidszone. Deze mag zich uitstrekken tot een afstand van vijfhonderd meter. De inplanting 

van de kunstmatige eilanden en hun veiligheidszone mogen echter geen ongerechtvaardigde overlast 

met zich meebrengen voor de scheepvaart, de visserij of voor het in stand houden van de levende 

rijkdommen van de zee. De scheepvaartroutes die van wezenlijk belang zijn voor de internationale 

scheepvaart of het wetenschappelijk onderzoek mogen geen hinder ondervinden van de 

aanwezigheid van de eilanden148.  

In de wet van 1969 wordt verder bepaald dat de Koning de bevoegdheid bezit om 

bijkomende maatregelen en voorwaarden op te leggen teneinde verontreiniging van het mariene 

milieu of beschadiging van onderzeese kabels en pijpleidingen te voorkomen. Daarnaast wordt 

expliciet gestipuleerd dat kunstmatige eilanden onderworpen zijn aan het Belgisch recht ingevolge 

art. 7 van de vermelde wet van 1969. Daarenboven wordt iedere persoon die op het eiland een 

misdrijf begaat berecht volgens de Belgische wet en dit in België krachtens artikel 8 van dezelfde 

wet149.  

 

(iv) Het continentaal plateau 

Illustratie: Belgisch continentaal en bathymetrie  
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Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/NorthSea/geography.php  

De wet van 13 juni 1969 regelt voor het eerst het rechtsregime van het continentaal plateau van 

België. Deze wet dient echter in zijn context geplaatst te worden. België treedt niet toe tot het 

Verdrag van het Continentaal Plateau onder andere omdat dit verdrag volgens ons land nog een 

onvolmaakte rechtsconstructie was. Niettemin aanvaardt België het principe van de soevereine 

rechten over het continentaal plateau. Op 8 oktober 1969 publiceert België een beginselwet inzake 

dit maritiem rechtsgebied die quasi woordelijk de tekst van het VCP overneemt150.  Daarin worden de 

soevereine rechten voor de exploratie en exploitatie van de minerale en andere niet-levende 

rijkdommen van het continentaal plateau toegekend aan België. In een advies stelt de Raad van State 

dat België enkel soevereine rechten uitoefent ter exploitatie en exploratie van. Op deze wijze 

beschikt de Belgische staat niet over de volledige territoriale soevereiniteit over het continentaal 

plateau. Er wijzigt dan ook niets inzake de staatsgrenzen. Het continentaal behoort noch tot het 

grondgebied van het Rijk, noch tot het grondgebied van de aangrenzende provincie, gewest of 

gemeente noch aan het Belgisch openbaar domein. Door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 

verkrijgen de Gewesten de bevoegdheid over de exploitatievoorwaarden voor de natuurlijke 

rijkdommen en de concessies die hierop betrekking hebben. Deze bevoegdheid wordt verruimd tot 

‘de natuurlijke rijkdommen’ krachtens de inwerkingtreding van de Bijzondere Financieringswet van 
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16 januari 1999. Er zou kunnen geconcludeerd worden dat het Vlaamse Gewest bevoegd is over de 

exploitatie van de natuurlijke rijkdommen op het continentaal plateau. Maar gezien de gewestelijke 

bevoegdheid beperkt is tot zijn grondgebied en het continentaal plateau daar niet toe behoort 

verandert er niets met de staatshervorming van de jaren ’80 en blijft de federale overheid bevoegd. 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft België met betrekking tot de afbakening van het 

continentaal plateau drie overeenkomsten afgesloten met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland151.  

 Wat het rechtsregime van kunstmatige eilanden op het continentaal plateau betreft kan 

verwezen worden naar het voorgaande deel betreffende de exclusieve economische zone. Dezelfde 

regels zijn van toepassing en teneinde herhaling te vermijden worden ze hier niet meer in detail 

behandeld. In essentie kan gesteld worden dat het Belgisch recht van toepassing is op de artificiële 

eilanden op het continentaal plateau. Personen en goederen op de constructie zijn eveneens 

onderworpen aan de Belgische regels. Inzake de voorwaarden tot de bouw van dergelijke eilanden 

wordt zoals bij de exclusieve economische zone in de wet van 1969 teruggegrepen naar de 

bepalingen in het Verdrag van het Continentaal Plateau en het Zeerechtverdrag, zo dient een 

veiligheidszone van max. 500 meter  te worden aangelegd152.  

 

(v) De volle zee  

Het continentaal plateau van België is omgeven door respectievelijk de EEZ en het continentaal 

plateau van de buurlanden. De Noordzee wordt dan ook als een half ingesloten zee beschouwd zoals 

omschreven in artikel 122 van het Zeerechtverdrag: “ (…) betekent ‘ingesloten of half ingesloten zee’ 

een golf, bekken of zee omgeven door twee of meer Staten en met andere zee of de oceaan 

verbonden door een nauwe doorgang, dan wel geheel of voornamelijk bestaande uit de territoriale 

zeeën en exclusieve economische zones van twee of meer kuststaten.”153 Opdat de kuststaten hun 

rechten op deze zee zouden kunnen uitoefenen en hun verplichtingen nakomen moeten ze 

samenwerken krachtens het Zeerechtverdrag. Dit impliceert een versterkte overlegverplichting. 

Artikel 123 bepaalt dat ze het beleid betreffende het behoud, het beheer en de exploitatie van de 

levende rijkdommen, het wetenschappelijk onderzoek en het behoud van het mariene milieu op 

elkaar moeten afstemmen. Indien de situatie zich voordoet werken ze  hiervoor samen met derde 

landen154.  

Wat de Noordzee betreft wordt deze samenwerking gevoerd binnen de Noordzee- 

Ministerconferentie waarin ook de Europese Commissie is vertegenwoordigd. De ministers van de 
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Noordzeelanden komen voor deze conferentie periodiek bijeen. Binnen deze ‘groepering’ zijn reeds 

verschillende verdragen tot stand gekomen die de bescherming van de Noordzee ter harte nemen155.  
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HOOFDSTUK 3: KUNSTMATIGE EILANDEN IN 

VERHOUDING TOT ANDERE VORMEN VAN 

GEBRUIK VAN DE ZEE 
 

Zoals uit de voorgaande passages blijkt is de ligging van een kunstmatig eiland van essentieel belang. 

Het maritiem rechtsgebied waarin het eiland is gelegen bepaalt de rechten en verplichtingen die aan 

de bouw en het gebruik van de constructie verbonden zijn.  

 Op zee zijn er echter niet enkel kunstmatige eilanden. De zee dient tevens als belangrijke 

route om handelsgoederen te verplaatsen van continent naar continent. Daarnaast is de zee een  

voedingsbron voor vele mensen. De vissers wagen zich iedere dag op zee om vis te vangen. 

Daarenboven vinden verschillende wetenschappers een antwoord op hun vragen via het 

wetenschappelijk onderzoek dat ze op en in zee voeren. Tot slot worden tal van natuurlijke 

rijkdommen zoals olie ontgonnen in het continentaal plateau. Zij vormen een belangrijk aandeel in 

de energievoorziening.  Bij de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden zal men met al deze 

facetten van het ‘zeegebruik’ rekening moeten houden156.  

 In dit hoofdstuk wordt de interactie tussen de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden 

met andere vormen van gebruik van de zee bestudeerd. Internationaalrechtelijk bestaat er geen 

hiërarchie tussen de verschillende gebruiken van de zee. De “International Law Commission” nam dit 

standpunt in naar aanleiding van de voorbereidingen van de Eerste Zeerechtconferentie in 1953157. 

Alle gebruiken dienen in harmonie met elkaar worden gebracht, ongeacht of het gaat om een nieuw 

of een reeds gevestigd gebruik. Er zal steeds per geval  in concreto moeten worden afgewogen welk 

belang het meest doorweegt rekening houdend met alle relevante omstandigheden 158.  

 

 

1. De wateren rondom het kunstmatig eiland 

 

Om de invloed  van een artificieel eiland  op de andere vormen van ‘gebruik’ van de zee te bepalen is 

het essentieel om te weten welk statuut de wateren rondom het eiland hebben.  

 Toen het statuut van kunstmatige eilanden in de rechtsleer voor het eerst openlijk werd 

bediscussieerd was het een heikel punt in de doctrine om te bepalen of constructies zoals een 

vuurtoren of een vliegveld opgericht in de zee de status van een ‘eiland’ konden verwerven. Dit was 
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vooral van belang omdat het juridisch statuut van een ‘eiland’ een territoriale zee genereert159. Zoals 

voorheen uiteengezet bezit de staat volle soevereiniteit over de territoriale zee. Het toekennen van 

het juridisch statuut van een ‘eiland’ aan een artificieel eiland heeft dus verstrekkende gevolgen voor 

de omliggende wateren en staten. Voorstanders van een toekenning van een territoriale zee aan 

artificiële eilanden vonden dat deze toewijzing essentieel was om de veiligheid van dergelijke 

eilanden te garanderen. Enig opportunisme was niet vreemd aan deze argumentering omdat de 

ontginning van natuurlijke stoffen rond deze eilanden op die manier  veilig werd gesteld van 

inmenging door andere geïnteresseerden. Tegenstanders oordeelden dat het toewijzen van een 

territoriale zee aan artificiële eilanden ervoor zorgde dat staten een grotere rechtsmacht konden 

uitoefenen over grote delen van de zee.. Niet enkel rechtstreeks door aanhechting van een 

territoriale zee maar tevens door de invloed die het artificieel eiland zou hebben op de afbakening 

van de andere zones160.   

 Uiteindelijk wordt het debat beslecht in het nadeel van de voorstanders. Tijdens de Derde 

Zeerechtconferentie kiest men er resoluut voor om aan kunstmatige eilanden en installaties geen 

territoriale zee toe te wijzen. In artikel 60, lid 8 van het Zeerechtverdrag wordt bepaald dat 

kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen niet de status van een eiland bezitten en geen 

eigen territoriale zee hebben161. Men kiest voor de gulden middenweg en de kuststaten binnen de 

EEZ en op het continentaal plateau krijgen de mogelijkheid om een redelijke veiligheidszone in te 

stellen rondom dergelijke constructies. Deze zone mag een maximale breedte hebben van 500 meter 

gemeten van elk punt van de buitenste lijn van deze eilanden, installaties of inrichtingen. Daarbij 

dient de kuststaat passende maatregelen te nemen om de veiligheid van zowel de scheepvaart als 

van de constructies te verzekeren. De strook moet voldoende aangeduid zijn en bekend gemaakt 

worden162. In deze zone hebben de kuststaten nog een zekere ruimte om maatregelen te nemen 

maar dit met het uitsluitend doel de veiligheid van  de constructie en de scheepvaart te garanderen. 

De andere vormen van ‘zeegebruik’ zoals de visserij of het wetenschappelijk onderzoek zullen met 

deze veiligheidszone van maximum 500 meter rekening moeten houden. Naast de plaats die het 

kunstmatig eiland inneemt heeft de veiligheidszone erom heen eveneens een impact op de andere 

gebruiken van de zee.. Niettemin wordt de invloed van een artificieel eiland enigszins beperkt. Artikel 

60 van het Zeerechtverdrag stipuleert dat de aanwezigheid van het kunstmatig eiland de begrenzing 

van de territoriale zee, de exclusieve economische zone of het continentaal plateau niet 

beïnvloedt163.  
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2. De veiligheidszone rondom kunstmatige eilanden 
 

Versterkt door de gebeurtenissen van 9/11 blijft de controverse bestaan met betrekking tot het 

instellen van een veiligheidszone en de draagwijdte ervan. Kan de veiligheid van artificiële eilanden 

gegarandeerd worden in het kader van maritiem terrorisme? Is de veiligheidszone toereikend om 

terroristen op voldoende afstand te houden van een kunstmatig eiland? De dreiging is nog 

prominenter wanneer het gaat om offshore olie- en gasinstallaties. Olietankers zijn namelijk een 

begeerd doelwit van terroristen en piraten. Zo was er in oktober 2002 de aanval op de Franse 

olietanker M/V Limburg in de haven van Aden.. De acties om offshore installaties aan te vallen lijken 

dan ook niet onwaarschijnlijk164.  

 De problematiek stelt zich niet enkel ten aanzien van kunstmatige eilanden. De dreiging van 

aanslagen op onderzeese kabels en pijpleidingen is evenzeer aanwezig. Deze leidingen behoren tot 

de vitale infrastructuur van onze wereldeconomie. Een gepast veiligheidsysteem lijkt dan ook geen 

overbodige luxe. Recente voorvallen bewijzen dat het risico reëel is. Eind januari, begin februari 2008 

werden vier onderzeese telecommunicatiekabels doorgeknipt in een tijdsbestek van twee dagen. Eén 

breuk vond plaats in de Middellandse zee dicht bij Alexandrië. De meeste telecommunicatie-experts 

en operatoren dachten aan een scheur door de ankers van schepen. Desondanks weerlegt de 

Egyptische minister van communicatie de aanwezigheid van schepen in de buurt van de mediterrane 

kabels tijdens de betreffende periode. Door de onwaarschijnlijkheid van vier incidenten in 48 uur tijd 

werd  eerder gedacht aan een militaire betrokkenheid. Echt uitsluitsel is er niet over gekomen165. Het 

incident illustreert des te meer de noodzaak  van een adequaat veiligheidssysteem over de zee. In 

het volgend deel wordt niet dieper ingegaan op de veiligheidsproblematiek betreffende onderzeese 

kabels en pijpleidingen gezien de afgebakende probleemstelling. Wel wordt in kaart gebracht hoe 

men de veiligheid op en rondom een kunstmatig eiland verzekert..  

 

Zoals eerder uiteengezet kan de kuststaat in de exclusieve economische zone en op het continentaal 

plateau maatregelen nemen om de veiligheid op kunstmatige eilanden en van installaties te 

garanderen. Internationaalrechtelijk is er echter onduidelijkheid over de omvang van deze 

veiligheidsmaatregelen. Antwoorden kunnen onder andere gevonden worden in het internationaal 

gewoonterecht. Op 6 november 2003 beslist het Internationaal Gerechtshof in de “Olie Platforms 

Case” dat militair personeel voor zelfverdedigingsdoeleinden toegelaten is op offshore installaties 

wanneer deze installaties gelegen zijn in de EEZ of op het continentaal plateau166.  

 Naast de veiligheidsmaatregelen die de kuststaat kan nemen is er ook nog de veiligheidszone 

van maximum 500 meter rond het artificieel eiland of de installatie. Volgens de Australische 

rechtenprofessor KAYE is de breedte van 500 meter echter onvoldoende om de veiligheid te 

garanderen: “A vessel approaching an installation, at a speed of 25 knots, would pass from the outer 
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edge of the zone to the installation in just under 39 seconds. This is an extremely short period of time 

in which to respond to a threat, and except possibly in circumstances where an installation is at a 

state of heightened alert, it is unrealistic to suggest that any effective response could be mounted.”167 

De veiligheidszone was oorspronkelijk bedoeld om  voldoende ruimte te laten tussen de constructie 

en de voorbijvarende schepen. In de jaren ’50-’70 van de vorige eeuw was deze afstand voldoende. 

Aan de hedendaagse dreiging van terroristische aanvallen zijn deze afmetingen niet aangepast. Een 

oplossing kan gevonden worden in het regime van het achtervolgingsrecht bepaald in artikel 111 van 

het Zeerechtverdrag. De kuststaten hebben het recht om de achtervolging te starten in de 

veiligheidszone van een kunstmatig eiland in de EEZ of op het continentaal plateau. Volgens KAYE 

zorgen de bepalingen betreffende dit achtervolgingsrecht er echter voor dat de uitoefening van dit 

recht in de veiligheidszone quasi onmogelijk is. Zo kan de achtervolging pas gestart worden nadat 

een zichtbaar of hoorbaar signaal tot stoppen wordt gegeven op een afstand die voor het vreemde 

schip te horen of te zien is168. Dergelijk signaal kan niet worden gegeven van op de installatie gezien 

enkel achtervolgende schepen of vliegtuigen gerechtigd zijn om het stopsignaal te geven. 

Daarenboven kan het signaal pas worden gegeven wanneer het aanvallende schip reeds fysiek 

aanwezig is in de veiligheidszone. Wegens de geringe breedte van de zone en de snelheid van het 

aankomende schip is de gelegenheid om de achtervolging in te zetten beperkt. Volgens KAYE ligt de 

oplossing in het verbreden van de veiligheidszone. Het amendement van het “SUA Protocol” van 

2005 biedt een kans om deze kwestie aan te pakken169.  

De “SUA Convention” of het ‘Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 

tegen de veiligheid van de zeevaart’ kwam er naar aanleiding van de kaping van het Italiaanse 

cruiseschip ‘Achille Lauro’ door leden van het Palestijnse bevrijdingsfront in 1985. De Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO) kwam met zijn leden samen en onderhandelden tot het vernoemde 

verdrag tot stand kwam in 1988. De overeenkomst zorgt ervoor dat passende maatregelen kunnen 

worden genomen tegen personen die wederrechtelijke gedragingen plegen tegen schepen. Het 

verdrag is enkel van toepassing op schepen. In 1988 kwam een Protocol tot stand dat het 

toepassingsgebied van de overeenkomst uitbreidde tot “fixed platforms”170. Onder “fixed platforms” 

behoren kunstmatige eilanden, installaties en structuren ingezet voor de exploratie en exploitatie 

van de zeebodem of andere economische doeleinden. Naar aanleiding van de terroristische 

aanslagen van 9/11 werd het Protocol gewijzigd in 2005. Opmerkelijk is dat het Protocol geen 

bepalingen bevat inzake het betreden van het kunstmatig eiland door terroristen. Op die manier zijn 

de mogelijkheden voor  de kuststaat om maatregelen te treffen beperkt is171.  

Volgens de rechtsgeleerde KAYE kan het Protocol het onderwerp van de verbreding van de 

veiligheidszone aanpakken. Er is naar zijn mening echter weinig kans op een daadwerkelijke 

vermeerdering van de maximale 500 meter omdat dit alles moet gebeuren onder de auspiciën van de 

                                                           
167

 S. Kaye, “International measures to protect oil platforms, pipelines, and submarine cables from attack.”, Tulane 
Maritime Law Journal 2007, 405.  
168

 Artikel 111, lid 4, Zeerechtverdrag. 
169

 S. Kaye, “International measures to protect oil platforms, pipelines, and submarine cables from attack.”, Tulane 
Maritime Law Journal 2007, 406-408.  
170

 S. Kaye, “International measures to protect oil platforms, pipelines, and submarines cables from attack.”, Tulane 
Maritime Law Journal 2007, 390-392; .  
171

 S. Kaye, “International measures to protect oil platforms, pipelines, and submarines cables from attack.”, Tulane 
Maritime Law Journal 2007, 393-396.  



51 
 

IMO en de deelnemende staten zijn bovendien weinig enthousiast om daarover te onderhandelen. 

Het belang van de scheepvaart is nog steeds prioritair172.   

 Volgens KAYE kan een oplossing om het kunstmatig eiland adequater te beschermen 

gevonden worden in het recht van zelfverdediging. Dit biedt echter ook geen onmiddellijk succes. Bij 

de uitoefening van dit recht zal proportionaliteit steeds essentieel zijn en zal pas na de actie blijken of 

ze geoorloofd was173. Daarnaast kunnen de regels betreffende piraterij een betere bescherming van 

kunstmatige eilanden bieden. De toepassing van deze rechtsregels is beperkt gezien duidelijk in 

artikel 101 van het Zeerechtverdrag vermeld staat dat piraten handelen voor persoonlijke winst en 

niet voor politieke doeleinden wat als de drijfveer van terroristen wordt beschouwd174. De 

bepalingen betreffende piraterij zullen bijgevolg niet kunnen worden toegepast bij terroristische 

aanslagen op kunstmatige eilanden175. KAYE besluit met de bevinding dat kunstmatige eilanden en 

andere installaties onvoldoende bestand zijn om op te treden tegen aanvallen en in het bijzonder 

tegen terroristische aanslagen. Het juridisch regime in het Zeerechtverdrag en in het Protocol 2005 

zijn ontoereikend om dergelijke dreigingen tegen te gaan. Er is nood  aan een wijziging van het 

huidige rechtsstelsel. Een verbreding van de veiligheidszone lijkt niet onmiddellijk haalbaar. Volgens 

de Australische rechtsgeleerde kan het instellen van een nieuwe zone een oplossing bieden. Een 

waarschuwingszone waarin de zeevaart niet wordt uitgesloten. Vandaag is dit nog geen realiteit. De 

toekomst zal verder uitwijzen hoe kunstmatige eilanden en andere constructies beter worden 

beschermd tegen aanvallen176. 

 

Met betrekking tot het statuut van de wateren rondom kunstmatige eilanden kan worden 

vastgesteld dat de kuststaat het recht heeft om veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde de 

constructie maar ook de scheepvaart te beschermen. De adequaatheid van de veiligheidszone rond 

kunstmatige eilanden wordt wel in vraag gesteld.  

In een volgend deel worden de andere vormen van ‘het gebruik’ van de zee bestudeerd in 

interactie met kunstmatige eilanden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de wateren 

rondom de eilanden. Deze verhouding zal steeds onderzocht worden naargelang het maritiem 

rechtsgebied. Daarbij dient opgemerkt te worden dat wanneer de territoriale zee aan bod komt, het 

Belgisch recht functioneel wordt bestudeerd. Het nationale recht betreffende de andere gebruiken 

van de zee zoals visserij of scheepvaart wordt hier niet volledig uiteengezet. De Belgische bepalingen 

worden geanalyseerd in functie van de eventuele conflicten met betrekking tot kunstmatige 

eilanden. Dit is noodzakelijk om de afgebakende grenzen van het onderzoek te respecteren.  
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3. Scheepvaart   

 

Bij de bepaling van de locatie van het kunstmatig eiland moeten de scheepvaartroutes in acht 

worden genomen. De tegenspraak tussen het navigatierecht en het recht om kunstmatige eilanden 

te bouwen is aanwezig in de verschillende delen van de zee en wordt nog prominenter hoe dichter 

bij de kustlijn. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de zeevaart verliezen schepen kostbare 

tijd, daarenboven is het risico op aanvaringen en ongevallen groter. Ook het mariene milieu kan 

gevaar lopen. Zoals de botsing in de Golf van Mexico in 1975 waarbij een Britse supertanker tegen 

een onbemand boorplatform vaarde en er zo 54 000 ton olie in zee belandde177. Hierna wordt de 

verhouding tussen het navigatierecht en het recht tot het bouwen en gebruiken van kunstmatige 

eilanden behandeld volgens de verschillende maritieme rechtsgebieden.  

 

(i) De territoriale wateren 

In de territoriale wateren bepaalt de kuststaat zelf de regels betreffende kunstmatige eilanden. Zoals 

eerder uiteengezet moet de staat hierbij steeds het recht van onschuldige doorvaart respecteren. Er 

mag gevraagd worden dat de schepen een korte omweg maken omwille van de ligging van het 

eiland. Niettemin zal het in het voordeel van het kunstmatig eiland zijn om een goede 

scheepvaartverbinding toe te laten zonder al te veel ongemak178.  

 De Belgische wet van 1969 betreffende de exploratie en de exploitatie van niet-levende 

rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plateau schrijft in artikel vijf voor dat 

kunstmatige eilanden en hun veiligheidszones niet mogen leiden tot ongerechtvaardigde overlast ten 

aanzien van de scheepvaart, noch hinder mogen veroorzaken aan het gebruik van de regelmatige 

scheepvaartroutes die van wezenlijk belang zijn voor de internationale scheepvaart179. Bij het 

bepalen van de locatie van een kunstmatig eiland zal hier  rekening mee moeten gehouden worden. 

In het scheepvaartreglement formuleert men dit als volgt: “Geen vaartuig mag de havens van de 

Belgische kust binnenvaren indien het om reden van zijn afmetingen of van zijn diepgang of om enige 

andere reden een gevaar vormt of dreigt te vormen voor de veiligheid van het vaartuig zelf of van de 

scheepvaart, of voor de haven- en kunstwerken of voor het milieu in ’t algemeen (…)”180 Het begrip 

“kunstwerken” wordt in het koninklijk besluit niet verder omschreven. Wel worden regels vastgelegd 

betreffende de verlichting van “vaste kunstwerken”. Daarin worden de vereiste lichten voor “vaste 

installaties omschreven181. De wetgever beoogt hier dus vaste en geen drijvende constructies. 

Kunstmatige eilanden kunnen hier ook onder bedoeld worden gezien ze vast en niet verplaatsbaar 
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zijn. Er dient gesteld dat sommige schepen dus niet meer zullen worden toegelaten indien ze de 

veiligheid van kunstmatige eilanden in het gedrang brengen.  De vaartuigen moeten eveneens tijdig 

vaart verminderen indien ze in de nabijheid van dergelijke kunstwerken komen182. Dezelfde 

redenering kan  toegepast worden en er kan gesteld worden dat het hier ook kunstmatige eilanden 

betreft. De schepen dienen hun snelheid te verminderen wanneer ze in de buurt komen van 

kunstmatige eilanden. De algemene bepaling waarin gesteld wordt dat de reder, de kapitein of de 

bemanning van een vaartuig rekening moet houden met de gevaren van de scheepvaart en met het 

gevaar voor aanvaring en met de bijzondere omstandigheden kan wijzen op aanwezigheid van een 

kunstmatig eiland bijvoorbeeld183. Tot slot zijn de ambtenaren of bedienden van de overheid 

gemachtigd aan de eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers de maatregelen te nemen die zij 

nodig achten zelfs wanneer deze niet bij de reglementen zijn voorzien. De ambtenaren beschikken 

over dit mandaat wanneer een vaartuig onvoldoende gemeerd is of derwijze ligt dat het onder 

andere  gevaar oplevert voor de kunstwerken van de havens of van de kust184.  

Samenvattend kan men stellen dat de Belgische wetgever een evenwicht beoogt tussen de 

scheepvaart en de aanwezigheid van kunstmatige eilanden. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het 

ene of aan het andere recht. Een artificieel eiland mag echter niet op ongerechtvaardigde wijze een 

belemmering vormen voor de scheepvaart. Doorgaans streeft de Belgische wetgever echter met het 

voorschrijven van regels naar een harmonie tussen deze twee vormen van gebruik  van de zee.   

 

(ii) De EEZ & het Continentaal Plateau 

In de Exclusieve Economische Zone en op het Continentaal Plateau heeft de kuststaat krachtens het 

Zeerechtverdrag het exclusieve recht om kunstmatige eilanden te bouwen en tevens de regels te 

bepalen inzake de bouw en toelaatbaarheid van dergelijke constructies185. Dit recht kan evenwel in 

conflict komen met de vrijheid van scheepvaart die alle staten in de EEZ genieten ingevolge artikel 58 

van het Zeerechtverdrag. De vrijheid van scheepvaart kunnen landen echter niet onbeperkt 

uitoefenen, maar is onderhevig aan beperkingen186.  

Daarenboven kan de kuststaat zijn exclusief recht tot de bouw van een kunstmatig eiland ook niet 

onverminderd uitoefenen. In het tweede lid van artikel 56 van het Zeerechtverdrag wordt het 

volgende voorgeschreven: “bij de uitoefening van zijn rechten en het vervullen van zijn plichten 

tengevolge dit Verdrag in de EEZ houdt de kuststaat terdege rekening met de rechten en plichten van 

andere Staten en handelt hij op een wijze die verenigbaar is met de bepalingen van dit Verdrag.”187 In 

het Zeerechtverdrag wordt niet verder omschreven wat men dient te verstaan onder “terdege 

rekening houden met”. Tijdens de tweede sessie van de Derde Zeerechtconferentie in 1974 dienen 
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negen staten een werkdocument in waarin het volgende staat te lezen : “The coastal State shall 

exercise its rights and preform its duties in the economic zone without undue interference with other 

legitimate uses of the sea, including subject to the provisions of this convention, the laying of cables 

and pipelines.”188 Daarna volgen nog verschillende voorstellen om de “due regard” preciezer te 

omschrijven. Zo dienen Negeria en zelfs de Sovjjet Unie voorstellen in.. Uiteindelijk blijft men 

vasthouden aan de “due regard” of “het terdege rekening houden met”. Verwonderlijk is dit niet 

want in de bepalingen die volgen en die betrekking hebben op kunstmatige eilanden en andere 

constructies worden maatregelen voorgeschreven om onder andere de uitoefening van de vrijheid 

tot scheepvaart door andere staten te garanderen. Er wordt vastgelegd dat een artificieel eiland niet 

mag gebouwd worden wanneer dit het gebruik van erkende scheepvaartroutes zou belemmeren. 

Daarnaast moet er op de constructie een waarschuwingssysteem bevestigd worden189.  

Ondanks deze maatregelen bevat het Zeerechtverdrag geen regeling betreffende de prioriteit die 

moet worden gegeven aan het navigatierecht of aan het recht om kunstmatige eilanden te bouwen. 

In de doctrine is er discussie omtrent de preferentie die aan het ene of aan het andere recht moet 

gegeven worden. Sommige auteurs geven voorrang aan het navigatierecht met het argument dat de 

soevereine rechten van de kuststaat in verhouding tot de visserij het vissersschip niet het recht 

kunnen ontnemen om te varen. Anderen stellen daarentegen dat de balans tussen de rechten van de 

kuststaat en de rechten van de andere staten steeds overhelt in het voordeel van de kuststaat. Deze 

twee zienswijzen worden niet uitgeklaard door het Zeerechtverdrag. Het Verdrag geeft niet expliciet 

de voorkeur aan één van de twee activiteiten. De onduidelijkheid was reeds aanwezig in het Verdrag 

van het Continentaal Plateau van 1958190.  

Het Zeerechtverdrag voorziet in artikel 59 wel een geschillenregeling wanneer de rechten van de 

kuststaat in conflict komen met de rechten van de andere staten. Er wordt bepaald dat een oplossing 

dient gezocht te worden op grond van billijkheid en in het licht van alle van belang zijnde 

omstandigheden, met inachtneming van het onderscheiden gewicht van de erbij betrokken belangen 

voor de partijen, alsook voor de gehele internationale gemeenschap191. Afhankelijk van de situatie zal 

prioriteit gegeven worden aan het navigatierecht of aan het recht om kunstmatige eilanden te 

bouwen in de EEZ of op het continentaal plateau192.  

 

Het reeds aangehaalde vijfde wetsartikel van de wet betreffende de exploratie en exploitatie van 

niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plateau is hier dus ook van 

toepassing. Kunstmatige eilanden mogen in de Belgische EEZ niet aangelegd worden op een locatie 
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waardoor ze een ongerechtvaardigde belemmering vormen voor de scheepvaart en voor het gebruik 

van de regelmatige scheepvaartroutes, die van wezenlijk belang zijn voor de internationale 

scheepvaart193. Daarnaast moeten de schepen de veiligheidszones respecteren. In het kader van 

aanvaringen kan dit echter zorgen voor juridische problemen. In principe is in geval van een 

aanvaring tussen twee schepen de vlaggenstaat of de staat van de verweerder bevoegd betreffende 

het strafrechtelijke luik ingevolge de regels van het rechtsregime van de volle zee. Met betrekking tot 

een aanvaring van een schip binnen een veiligheidszone van kunstmatige eilanden zijn er 

argumenten om te stellen dat de bevoegdheid bij de kuststaat ligt, zo stelt SOMERS194. In de 

Belgische wetgeving is enige onduidelijkheid. In de Wet Continentaal Plateau wordt het volgende 

gestipuleerd: “Handelingen of feiten die andere dan strafrechtelijke gevolgen hebben welke zich aan 

boord of ten aanzien van een (kunstmatig eiland), een installatie of een andere inrichting, als bedoeld 

bij artikel 7 voordoen, worden geacht zich in België te hebben voorgedaan (…).”195 Hieruit blijkt dat 

aanvaringen zonder strafrechtelijke gevolgen tot de Belgische bevoegdheid behoren. Het is 

onduidelijk of dit ook het geval is bij botsingen die wel strafrechtelijke gevolgen met zich 

meebrengen.  

 

(iii) De volle zee 

Zoals eerder uiteengezet kennen de vrijheden op de volle zee een lange voorgeschiedenis. Eén van 

die vrijheden is het recht om kunstmatige eilanden en andere toegestane installaties op te richten 

krachtens artikel 87 van het Zeerechtverdrag. Het Zeerechtverdrag schrijft enkele regels voor indien 

het kunstmatig eiland wordt opgericht voor de ontginning van de rijkdommen van de diepzeebodem. 

Deze bepalingen werden reeds behandeld. In artikel 147 van het Zeerechtverdrag wordt tevens 

voorgeschreven dat dergelijke installaties niet mogen geplaatst worden op locaties waar erkende 

scheepvaartroutes die onmisbaar zijn voor de internationale scheepvaart hinder zouden kunnen 

ondervinden196. Evenmin mogen de veiligheidszones rond deze installaties geen belemmering 

vormen voor de zeevaart. Volgens ESMAEILI geeft het Zeerechtverdrag hier duidelijk de prioriteit aan 

het navigatierecht wanneer het gaat om scheepvaartroutes die van internationaal belang zijn. 

Evenwel wordt in het laatste lid van artikel 147 het volgende bepaald: “Andere werkzaamheden in 

het mariene milieu worden verricht met redelijke inachtneming van activiteiten in het Gebied.”197 

Naar de mening van ESMAEILI betekent dit dat uitgezonderd de rechten met betrekking tot de 

internationale scheepvaart, het recht tot de bouw en het gebruik van offshore installaties voorrang 

heeft op de andere vormen van gebruik van de volle zee198.  

Wat de kunstmatige eilanden en andere constructies betreft die niet dienen voor de ontginning van 

de natuurlijke rijkdommen worden geen specifieke rechtsregels gestipuleerd. Dit is niet zo 

verwonderlijk gezien de volle zee niet vatbaar is voor toe-eigening. Kunstmatige eilanden in de volle 

zee worden beschouwd ten behoeve van de internationale gemeenschap te zijn. Wanneer er een 

conflict bestaat tussen het navigatierecht en het recht om kunstmatige eilanden te bouwen en te 
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gebruiken zal de voorkeur wellicht gegeven worden aan de vrijheid van de scheepvaart, zo meent 

ESMAEILI. De rechtsgeleerde haalt twee argumenten aan. Ten eerste is de vrijheid van de volle zee 

een internationaalrechtelijk principe dat reeds eeuwen ingeburgerd is. Wanneer het oprichten van 

een kunstmatig eiland een zekere toe-eigening met zich meebrengt is dit in strijd met het algemeen 

beginsel van de vrijheid van de volle zee. Ten tweede is scheepvaart de dominante gebruiksvorm van 

de volle zee en niet het oprichten van kunstmatige eilanden199.  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij het bepalen van de locatie van een kunstmatig eiland de 

scheepvaartroutes een zeer belangrijke rol zullen spelen. Wanneer er een conflict is tussen het 

navigatierecht en het recht tot het bouwen en gebruiken van artificiële eilanden zal steeds rekening 

moeten worden gehouden met de concrete omstandigheden en dient gezocht te worden naar 

harmonie.  

 

4. Visserij 

 

Het gebruik van kunstmatige eilanden zal op verschillende wijzen in botsing komen met de visserij. 

Vooreerst kan de aanwezigheid van artificiële eilanden de doorvaart van vissersschepen belemmeren 

en is er risico op een verkleinende toegang tot de visgronden. Daarnaast kan het deel van de 

installatie dat zich onder water bevindt mogelijkerwijs schade toebrengen aan de sleepnetten. 

Overigens bestaat de mogelijkheid dat het kunstmatig eiland het mariene milieu beschadigt en zo het 

visbestand aantast. Daar staat tegenover dat de vissersschepen de veiligheid van artificiële eilanden 

in het gedrang kunnen brengen200. In dit deel zal de interactie tussen de visserij en de bouw en het 

gebruik van kunstmatige eilanden worden bestudeerd naargelang het maritiem rechtsgebied. 

  

(i) De territoriale zee  

In de territoriale zee heeft de kuststaat zowel de soevereiniteit inzake de visserij als die betreffende 

kunstmatige eilanden201. De kuststaat is bijgevolg volledig vrij om de regels te bepalen inzake de 

visvangst en de bouw en het gebruik van artificiële eilanden. Bij de bepaling van deze voorschriften 

zal het de kuststaat ten goede komen dat hij met beide gebruiksvormen van de zee rekening 

houdt202.  
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 Door de wet van 19 augustus 1891 inzake de visserij in de territoriale wateren is de visserij 

voorbehouden aan de eigen onderdanen. Daar kan van afgeweken worden door middel van 

bilaterale verdragen. België heeft een overeenkomst gesloten met Frankrijk en met Nederland 

waardoor vissersboten van deze twee nationaliteiten toegelaten zijn in de zone van 3 tot 12 mijl203.  

De vrijheid van visserij kan echter niet worden volgehouden omdat de visbestanden aanzienlijk 

slinken door het toenemende gebruik van de zee.. Er is nood aan een rationeel beheer van de 

visreserves. Om het leegvissen van de zee te vermijden is een bundeling van de krachten onder de 

verschillende landen nodig. De Europese Unie heeft de exclusieve bevoegdheid om maatregelen te 

treffen betreffende het beheer van de visbestanden binnen de E.U. Dit betekent dat de Europese 

Unie de regels bepaalt inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden in de territoriale 

wateren, de EEZ en het continentaal plateau waarop de lidstaten soevereine rechten hebben 

betreffende het beheer en het behoud van levende rijkdommen204. Zo is er een gemeenschappelijk 

visserijbeleid ingesteld door onder andere de Europese verordening van de Raad van 20 december 

2002205. Daarenboven worden door de Resolutie van Den Haag visserijzones van 200 zeemijl 

ingesteld in de Noordzee en in de Noord-Atlantische Oceaan206. In 1978 voerde België door de wet 

van 10 oktober 1978 dergelijke nationale visserijzones in waarvan de grenzen dezelfde zijn als deze 

van de EEZ. Het uitoefenen van de visserij in deze zone wordt geregeld door de Belgische 

rechtsmacht en reglementeringen. Bemerkt moet worden dat België daarin echter niet volledig vrij 

is, maar zijn jurisdictie slechts kan uitoefenen na overleg en met goedkeuring van de Europese 

Commissie207.  

Bij de bouw en het gebruik van artificiële eilanden zal men hiermee rekening moeten 

houden. Daarenboven kunnen voor het behoud van het visbestand beperkingen worden vastgelegd 

aan andere activiteiten in de zee zoals het aanleggen van een kunstmatig eiland in bepaalde 

gebieden. Derhalve zullen belangrijke visgronden moeten vermeden worden bij de keuze van de 

locatie van een kunstmatig eiland208.  

Wat het Belgisch recht in de materie van de vissersvaartuigen betreft kan vooreerst 

verwezen worden naar de uiteenzetting die in deze scriptie te vinden is onder punt vier betreffende 

de scheepvaart. De rechtsregels in dit deel geschetst zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op 

vissersvaartuigen209. De locatie van kunstmatige eilanden en het eventuele conflict dat kan ontstaan 

indien dergelijke constructies in beschermde zones worden gebouwd, zal later aan bod komen 

wanneer de impact van artificiële eilanden op het mariene milieu besproken wordt.  
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(ii) De EEZ en het Continentaal Plateau 

In de Exclusieve Economische Zone en op het Continentaal Plateau beschikt de kuststaat over 

economische rechten en over de daarmee verbonden rechtsbevoegdheid210. Daarnaast bezitten de 

andere staten in de exclusieve economische zone tevens de vrijheden zoals deze op de volle zee 

gelden211. Deze situatie brengt potentiële conflicten met zich mee. Er kan namelijk een botsing 

ontstaan tussen de uitoefening van de rechten van de kuststaat en het aanwenden van de vrijheden 

door de andere staten.  

De kuststaat heeft in de EEZ het exclusieve recht om de regels te bepalen inzake kunstmatige 

eilanden. De staat heeft het uitsluitende recht om machtiging te verlenen tot het bouwen van 

dergelijke eilanden212. Daarenboven is het de kuststaat die bepaalt of de visreserve groot genoeg is 

om andere staten toe te laten tot het vissen in de EEZ, overeenkomstig het rechtsregime in het 

Zeerechtverdrag met betrekking tot de visrechten zoals bepaald in de artikelen 62-lid 2, 69 en 70. 

Bijgevolg kunnen andere staten slechts vissen in de EEZ wanneer zij daarvoor de toelating krijgen van 

de kuststaat213.  

 Zoals eerder vermeld is de kuststaat bij de uitoefening van zijn economische rechten niet 

volledig vrij. De kuststaat moet rekening houden met de rechten en plichten van andere staten214. 

Daarenboven mag de uitoefening van die rechten krachtens artikel 78 van het Zeerechtverdrag  geen 

afbreuk doen aan het recht op scheepvaart en aan de overige rechten en vrijheden van de andere 

staten, zoals bepaald in het Verdrag215.  De andere staten hebben echter niet de vrijheid tot visserij in 

de EEZ. De andere staten kunnen enkel vissen in dit maritiem rechtsgebied mits toestemming en 

naleving van de maatregelen, voorwaarden en bedingen vastgelegd in de wetten en voorschriften 

van de kuststaat216.  

 In artikel 78 van het Zeerechtverdrag wordt  bepaald dat de uitoefening van de rechten van 

de kuststaat over het continentale plateau geen inbreuk mag maken op of leiden tot 

ongerechtvaardigde belemmeringen van de scheepvaart en andere rechten zoals bepaald in dit 

Verdrag waaronder ook de visserij217. Een hypothese kan zijn dat de kuststaat een kunstmatig eiland 

opricht voor de ontginning van rijkdommen op het continentaal plateau maar daardoor de visrechten 

op de EEZ van de andere staten in het gedrang brengt. Primeert dan het recht van het aanleggen van 

kunstmatige eilanden of de vrijheid van visserij? Vooraleer het antwoord op deze vraag te kennen  is 

het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van “inbreuk maken op” of “leiden tot 

ongerechtvaardigde belemmeringen”. ESMAEILI zoekt naar een precieze betekenis van deze 

voorwaarden in de werkdocumenten en de voorstellen ter voorbereiding van het Zeerechtverdrag. 

Hij stelt echter vast dat de discussies die aan de vastlegging van artikel 78 voorafgaan geen 

helderheid scheppen. Het is niet duidelijk of “ongerechtvaardigde belemmeringen” doelbewuste 

hinder betekenen of indien het  eerder over een verbod van om het even welke belemmering gaat? 
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Volgens ESMAEILI moet er een opzettelijke belemmering zijn om als ongerechtvaardigd te worden 

beschouwd in de zin van artikel 78, lid 2. De auteur haalt hier twee argumenten aan. Ten eerste 

impliceert “ongerechtvaardigd” dat de belemmering weloverwogen is. Er kan immers sprake zijn van 

ongewilde hinder die gerechtvaardigd is, zoals in geval van overmacht. Ten tweede lijken de woorden 

“mogen niet” de nadruk te leggen op een type verbintenis die opzettelijk moeten worden 

verbroken218.  

 

Indien het conflict een ongerechtvaardigde belemmering inhoudt is moet naar een oplossing gezocht 

worden overeenkomstig artikel 59 van het Zeerechtverdrag. Daarin wordt bepaald dat: “In gevallen 

waarin dit Verdrag de kuststaat of andere Staten geen rechten of rechtsmacht binnen de exclusieve 

economische zone toekent, en er een conflict ontstaat tussen de belangen van de kuststaat en van 

een andere Staat of andere Staten, dient het conflict te worden opgelost op de grondslag van 

billijkheid en in het licht van alle van belang zijnde omstandigheden, met inachtneming van het 

onderscheiden gewicht van de erbij betrokken belangen voor de partijen, alsook voor de gehele 

internationale gemeenschap.”219 In dergelijke conflictsituaties moet er een oplossing gezocht worden 

op basis van billijkheid. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met zowel de belangen 

van de betrokken partijen als met de belangen van de internationale gemeenschap als geheel. 

Volgens ESMAEILI zit er toch een addertje onder het gras. Het verdragsartikel doelt namelijk eerder 

op de situatie waarin het Verdrag geen rechten of rechtsmacht toebedeelt aan de kuststaat of aan 

andere staten binnen de EEZ en er een conflict ontstaat tussen de belangen van de kuststaat en deze 

van de andere staten220. Bij een tegenspraak tussen het recht tot het aanleggen van kunstmatige 

eilanden en de vrijheid van visserij heeft het Verdrag wel rechten toebedeeld en kan er worden 

geconcludeerd dat artikel 59 niet onmiddellijk van toepassing is. Het Verdrag bepaalt niet verder hoe 

een dergelijke onevenwicht verder geregeld moet worden behoudens dat er gestreefd moet worden 

naar harmonie.  

  

Zoals moet blijken uit de bovengeschetste uiteenzetting kan de uitoefening van de rechten door de 

kuststaat een inbreuk vormen op de vrijheden van de andere staten. De situatie kan ook vanuit een 

ander oogpunt worden bekeken . Bij de aanwending van de vrijheden van de andere staten kunnen 

de rechten van de kuststaat op hun beurt in het gedrang komen221. Artikel 58 van het 

Zeerechtverdrag kan in een dergelijke situatie een uitweg bieden. De andere staten dienen rekening 

te houden met de rechten en plichten van de kuststaat bij de uitoefening van hun rechten222.  Het 

Zeerechtverdrag streeft opnieuw een evenwicht tussen de verschillende vormen van gebruik van de 

zee.223.  
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Het is evenwel onduidelijk wat er concreet dient te gebeuren in een conflict waarbij een 

compromis onmogelijk lijkt. Volgens ESMAEILI zal in de hypothese waar er een botsing is tussen de 

vrijheid van de visserij van de andere staten en het recht van de kuststaat om kunstmatige eilanden 

aan te leggen prioriteit worden gegeven aan het recht van de kuststaat om artificiële eilanden te 

bouwen. De auteur meent dat dit verenigbaar is met de doelstelling van de exclusieve economische 

zone, namelijk de veiligstelling van de rechten van de kuststaat over de natuurlijke rijkdommen in dit 

maritiem rechtsgebied224.  

In de nationale regeling van de kuststaten wordt desondanks niet onmiddellijk de prioriteit gegeven 

aan de vrijheid van visserij of aan het recht om kunstmatige eilanden aan te leggen. Er wordt steeds 

gestreefd naar een harmonie tussen de verschillende rechten. In de Belgische wet van 1969 

betreffende de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en 

het continentaal plateau wordt bepaald dat de kunstmatige eilanden en veiligheidszones geen 

ongerechtvaardigde overlast mogen bezorgen aan onder andere de visserij225.  

  Indien desondanks geen compromis kan bereikt worden zal het dispuut betreffende de 

visserij binnen de exclusieve economische zone het voorwerp zijn van de regeling van geschillen zoals 

voorzien in deel vijftien van het Zeerechtverdrag. Niettemin zal de kuststaat zich niet moeten 

neerleggen bij  een dergelijke schikking wanneer het geschil betreffende de visserij verband houdt 

met zijn soevereine rechten over de levende rijkdommen in de EEZ of de uitoefening ervan, inclusief 

zijn discretionaire bevoegdheid om de toelaatbare vangst te bepalen en dit krachtens artikel 297, lid 

3, a van het Zeerechtverdrag226.  

Zo mag blijken dat het Zeerechtverdrag geen duidelijke directe oplossing biedt voor het 

conflict dat eventueel kan ontstaan bij de uitoefening van het recht van de kuststaat om kunstmatige 

eilanden aan te leggen en de aanwending van de vrijheid van visserij door de andere staten binnen 

de exclusieve economische zone. Er wordt enkel bepaald dat naar harmonie dient gestreefd te 

worden. Indien men geen evenwicht vindt zal er volgens ESMAEILI wellicht prioriteit moeten gegeven 

worden aan het recht van de kuststaat om artificiële eilanden aan te leggen. Deze zienswijze is 

gebaseerd op een grondige bestudering van het Zeerechtverdrag rekening houdend met de ratio 

legis ervan227.  

 

Zoals eerder aangegeven stipuleert het Belgisch recht dat een kunstmatig eiland en zijn 

veiligheidszone geen ongerechtvaardigde belemmering mogen vormen voor de visserij228. Met 

betrekking tot de maatregelen die België kan nemen teneinde de visbestanden te beschermen wordt 

hier in het hoofdstuk betreffende de milieu-implicaties van kunstmatige eilanden dieper op ingegaan. 

De Belgische wet van 22 april 1999 betreffende de EEZ vermeldt geen specifieke bepalingen die het 

conflict tussen de visserij en kunstmatige eilanden regelen. Met betrekking tot de visserij wordt enkel 
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omschreven hoe er moet gereageerd worden wanneer er een foute handeling gebeurt in die visserij. 

Het eventuele conflict met de visserij is nergens te bespeuren in de regels betreffende kunstmatige 

eilanden, installaties en inrichtingen229. In andere wetgeving betreffende visserij zijn er evenmin 

regels voorzien om tot een concrete oplossing te komen230. De Belgische wetgever stelt enkel dat er 

geen belemmering mag zijn, maar wat er concreet moet gebeuren bij een geschil is onduidelijk.  

 

(iii) De volle zee 

In de volle zee hebben alle staten zowel de vrijheid van visserij als de vrijheid om kunstmatige 

eilanden en andere krachtens het internationale recht toegestane installaties te bouwen ingevolge 

artikel 87 van het Zeerechtverdrag231. De vrijheid van visserij is niet absoluut maar onderworpen aan 

de restricties bepaald in de rubriek “Behoud en beheer van de levende rijkdommen van de volle 

zee.”232 Evenmin is de vrijheid om kunstmatige eilanden aan te leggen zonder beperkingen. Indien 

artificiële eilanden worden aangelegd ter exploitatie van de natuurlijke rijkdommen op de 

diepzeebodem moeten de bepalingen van artikel 147 gerespecteerd worden233.  

 De technische vooruitgang zowel op het vlak van de visserij als op het vlak van de offshore 

installaties is enorm en daarom lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er conflicten kunnen ontstaan 

tussen deze twee vrijheden. Er kan door vissersschepen een verstoring binnen de veiligheidszone 

plaatsvinden bijvoorbeeld. Daarnaast kan het kunstmatig eiland vervuiling veroorzaken die het 

visbestand schade toebrengt234. Indien een dergelijke situatie zich voordoet moet men teruggrijpen 

naar de algemene bewoording van artikel 147, 1ste lid: “De werkzaamheden in het Gebied worden 

verricht met redelijke inachtneming van andere activiteiten in het mariene milieu.”235 Dergelijk 

conflict zal een geschil zijn tussen de belangen van de internationale gemeenschap en de belangen 

van de desbetreffende staat of staten. Indien er problemen rijzen betreffende offshore installaties 

zijn deze onderworpen aan de regels en de procedures van de Internationale Zeebodemautoriteit236. 

Het Zeerechtverdrag voorziet geen specifieke bepalingen die gewijd zijn aan het oplossen van 

mogelijke conflicten tussen de verschillende vrijheden op de volle zee. ESMAEILI zoekt of er in andere 

internationale verdragen betreffende visserij in de volle zee regels bepaald zijn die de schending van 

andere vrijheden afwikkelen. Hij vindt hier geen enkele regeling over terug. Volgens ESMAEILI is dit 

te verklaren doordat offshore installaties op volle zee in de praktijk weinig of niet voorkomen237. 

Wellicht zal een toename van kunstmatige eilanden in de volle zee leiden tot een dringende vraag 

naar een juridische regeling wanneer deze in conflict komen met andere vrijheden.   
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Wat de verhouding tussen kunstmatige eilanden en de visserij betreft kan besloten worden dat er 

zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een evenwicht. Toch weegt in bepaalde situaties het belang 

van de visserij door op het recht om kunstmatige eilanden te bouwen. Het maritiem rechtsgebied 

waar de conflictsituatie zich afspeelt is van groot belang.  

 

 

 

5. Het leggen van onderzeese kabels en pijpleidingen 

 

De aanwezigheid van onderzeese kabels en pijpleidingen kan in botsing komen met de constructie 

van een kunstmatig eiland. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om de bestaande kabels en 

pijpleidingen te verwijderen om zo de funderingen van een kunstmatig eiland aan te leggen. De 

omgekeerde situatie kan zich ook voordoen wanneer de aanwezigheid van een kunstmatig eiland het 

aanleggen van onderzeese kabels en pijpleidingen verhindert238. In dit deel wordt de tegenspraak 

tussen deze twee rechten behandeld naargelang het maritiem rechtsgebied waarin de situatie zich 

afspeelt.  

 

(i) De territoriale zee 

In de territoriale zee heeft de kuststaat de exclusieve rechtsbevoegdheid over zowel de territoriale 

wateren als over de bodem, de ondergrond en over het bovenliggende luchtruim ingevolge artikel 2, 

lid 2 van het Zeerechtverdrag239. Het is bijgevolg de kuststaat die de ligging en de rechtsregels 

vastlegt betreffende onderzeese kabels en pijpleidingen240. De kuststaat schrijft de regels voor om bij 

confictsituaties tussen het recht om onderzeese kabels en pijpleidingen aan te leggen en het recht 

om kunstmatige eilanden te bouwen een oplossing te bieden. De kuststaat heeft er belang bij om 

steeds te streven naar harmonie en niet het ene recht boven het andere te kiezen241.  

In artikel 4 van de Belgische wet betreffende de exploratie en exploitatie van niet-levende 

rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat wordt bepaald dat er steeds een 

machtiging van België nodig is om kabels of pijpleidingen aan te leggen in de territoriale zee242. In 

diezelfde wet schrijft artikel 5 voor dat de Koning de verplichtingen vaststelt om onder andere 

beschadiging van onderzeese kabels of pijpleidingen te voorkomen243. in het Koninklijk Besluit van 12 

maart 2002 betreffende de regels voor het leggen van elektriciteitskabels in de territoriale zee wordt 

voorgeschreven dat de elektriciteitskabels zodanig moeten worden ingeplant dat de bezetting van de 
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zeebodem zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarenboven dienen ze in de mate van het mogelijke in de 

nabijheid worden gelegd van bestaande kunstmatige eilanden, installaties, inrichtingen, kabels en 

pijpleidingen rekeninghoudende met beschermde en voorbehouden zones244. De Belgische 

wetgeving streeft aldus naar een evenwicht tussen de aanwezigheid van kunstmatige eilanden en 

onderzeese kabels en pijpleidingen en met de bijkomende doelstelling om het mariene milieu zo 

weinig mogelijk te belasten.  

 

(ii) Het Continentaal Plateau 

Op het continentaal plateau zijn alle staten gerechtigd om onderzeese kabels en pijpleidingen te 

leggen ingevolge artikel 79, lid 1 van het Zeerechtverdrag245. De kuststaat mag het leggen of het 

onderhoud van onderzeese kabels of pijpleidingen niet belemmeren, behalve om maatregelen te 

nemen voor de exploratie en exploitatie van het continentaal plateau en het voorkomen, het 

verminderen en het bestrijden van verontreiniging door pijpleidingen246. In het kader van de 

regelgeving betreffende kunstmatige eilanden die dienen voor de exploratie en exploitatie van het 

continentaal plateau kan de kuststaat dus regels voorschrijven die het leggen van onderzeese kabels 

en pijpleidingen in zekere mate beperken of toch enigszins regelen247.  

In het K.B. van 12 maart 2002 betreffende de regels voor het leggen van elektriciteitskabels 

op onder andere het continentaal plateau wordt in artikel 2 bepaald dat ze zo dicht mogelijk gelegd 

moeten worden in de nabijheid van kunstmatige eilanden om zo weinig mogelijk zeebodem te 

bezetten248. In het K.B. van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische 

begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de 

minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat wordt 

bepaald dat indien de exploratieaanvraag zich in exploratiezone 4 bevindt de kunstmatige eilanden 

en windmolens die gelegen zijn op een maximumafstand van 500 meter van de geplande sector 

moeten worden aangegeven op een dieptekaart249. Hetzelfde K.B. vermeldt dat de exploratie- en 

exploitatieactiviteiten steeds een minimumafstand van 250 m en 1000 m moeten respecteren ten 

opzichte van kabels en gasleidingen250. België legt dus verschillende verplichtingen op om het 
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evenwicht tussen de aanwezigheid van kabels en pijpleidingen en de aanwezigheid van kunstmatige 

eilanden zoveel mogelijk te bewaren.  

De kuststaat moet daarenboven de toestemming geven voor het tracé van de pijpleidingen 

op het continentaal plateau251. Dit internationaalrechtelijk principe is omgezet in de Belgische wet 

van 1969 betreffende de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale 

zee en het continentaal plat252. Daarbij dient prioriteit te worden gegeven aan de reeds bestaande 

kabels en pijpleidingen. Rechtsgeleerde ESMAEILI merkt op dat het onduidelijk is of het enkel gaat 

om de bestaande kabels en pijpleidingen van de kuststaat of ook om die leidingen van de andere 

staten253.  

(iii) De volle zee 

Zoals eerder vermeld is de volle zee open voor alle staten. Eén van de vrijheden is onder andere het 

recht om onderzeese kabels en pijpleidingen te leggen maar onder voorbehoud van de regels 

betreffende de diepzeebodem254. Ook de vrijheid om kunstmatige eilanden te bouwen in de volle zee 

is in zekere mate gereguleerd en niet volledig vrij255.  

Naast de restricties eigen aan elke vrijheid afzonderlijk is er een algemene beperking 

gekoppeld aan de uitoefening van deze vrijheiden. Artikel 87 van het Zeerechtverdrag betreffende de 

vrijheid van de volle zee bepaalt het volgende: “Deze vrijheden worden uitgeoefend door alle Staten 

met behoorlijke inachtneming van de belangen van andere Staten in hun uitoefening van de vrijheid 

van de volle zee en tevens met behoorlijke inachtneming van de rechten krachtens dit Verdrag met 

betrekking tot de werkzaamheden in het Gebied.”256 Wanneer een staat onderzeese kabels wil leggen 

zal er rekening moeten gehouden worden met de wil van andere staten om kunstmatige eilanden te 

bouwen en omgekeerd.  

 

 

6. Wetenschappelijk onderzoek  

 

Kunstmatige eilanden kunnen de mogelijkheid tot mariene wetenschappelijk onderzoek belemmeren 

en omgekeerd kan dit onderzoek de bouw van een kunstmatig eiland verhinderen. In dit deel wordt 

het conflict tussen deze twee gebruiken van de zee behandeld naargelang het maritiem rechtsgebied 

waar het probleem zich voordoet. 
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(i) De territoriale zee  

In de territoriale zee heeft de kuststaat de uitsluitende rechtsbevoegdheid inzake wetenschappelijk 

zeeonderzoek krachtens artikel 245 van het Zeerechtverdrag. De kuststaat heeft het exclusieve recht 

tot het verrichten van dergelijk onderzoek. Daarenboven kunnen ze zelf de voorschriften en de 

voorwaarden tot machtiging betreffende wetenschappelijk zeeonderzoek in hun territoriale zee 

bepalen. Wetenschappelijk zeeonderzoek mag pas plaatsvinden mits uitdrukkelijke toestemming van 

de kuststaat en volgens de voorwaarden die deze staat heeft opgelegd257. Wanneer er een conflict 

bestaat tussen het toegelaten wetenschappelijk zeeonderzoek en de goedgekeurde aanwezigheid 

van een kunstmatig eiland in de territoriale zee is het aan de kuststaat om maatregelen te nemen 

teneinde het geschil te beëindigen258.  

 In hoofdstuk V van de wet van 22 april 1999 betreffende de Exclusieve Economische Zone 

van België in de Noordzee worden de regels bepaald voor het wetenschappelijk zeeonderzoek dat 

plaatsvindt in de territoriale zee van België. Daarin wordt onder andere voorgeschreven dat een 

machtiging vereist is259. Er worden echter geen specifieke regels vastgelegd om een conflictsituatie 

met betrekking tot kunstmatige eilanden op te lossen. De wet van 1969 betreffende de exploratie en 

de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee vermeldt evenwel dat 

kunstmatige eilanden geen aanleiding mogen geven tot niet te rechtvaardigen overlast aan 

fundamenteel oceanografisch of ander wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek moet worden 

uitgevoerd met de bedoeling de resultaten ervan openbaar te maken260.  

 

(ii) De EEZ en het Continentaal Plateau 

In de exclusieve economische zone en op het continentaal plateau beschikt de kuststaat over de 

rechtsmacht betreffende de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en richtingen 

en over de rechtsbevoegdheid inzake wetenschappelijk zeeonderzoek krachtens artikel 56 van het 

Zeerechtverdrag261. In de verdragsbepaling 58 worden de rechten en plichten van andere Staten in 

de EEZ vastgelegd. Er wordt geen expliciete melding gemaakt van het recht van andere staten om 

wetenschappelijk zeeonderzoek te voeren in de EEZ262.  

Artikel 246 van het Zeerechtverdrag bepaalt de regels van toepassing op wetenschappelijk 

zeeonderzoek in de EEZ en op het continentaal plateau. Daarin wordt gestipuleerd dat de kuststaat 

de rechtsmacht heeft tot het uitvaardigen van voorschriften betreffende wetenschappelijk 

zeeonderzoek op het continentaal plateau en de EEZ. Bovendien is steeds de machtiging van de 

kuststaat nodig om dergelijk onderzoek te voeren263. Desondanks zal in normale omstandigheden de 

kuststaat de toelating geven aan andere staten en internationale organisaties om wetenschappelijk 

zeeonderzoek te voeren in de EEZ en op het continentaal plateau264. Evenwel kan de kuststaat naar 
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eigen goeddunken toch de toestemming onthouden. Dit kan in de volgende gevallen: “a) van 

rechtstreekse betekenis is voor de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, levend of niet 

levend; b) met zich brengt het verrichten van boringen in het continentaal plateau, het gebruik van 

explosieven of de introductie van schadelijke stoffen in het mariene milieu; c) de bouw, de exploitatie 

of het gebruik met zich meebrengt van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen zoals 

bedoeld in de artikelen 60 en 80; d) (…).”265 Tot slot mogen de activiteiten van wetenschappelijk 

zeeonderzoek de kuststaat niet op ongerechtvaardigde wijze belemmeren in de uitoefening van zijn 

soevereine rechten en rechtsmacht zoals bepaald in het Zeerechtverdrag266.  

ESMAEILI onderscheidt uit het bovengeschetste rechtsregime twee probleemsituaties die 

zich kunnen voordoen met betrekking tot het wetenschappelijk zeeonderzoek en de bouw en het 

gebruik van kunstmatige eilanden. Ten eerste kunnen de onderzoeksprojecten van rechtstreekse 

betekenis zijn voor de exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen door het bouwen van 

kunstmatig eilanden. Ten tweede kunnen er wetenschappelijke onderzoeken zijn die op 

ongerechtvaardigde wijze de uitoefening van de rechten van de kuststaat belemmeren267. Hoe 

moeten dergelijke conflictsituaties nu  opgelost worden? Algemeen schrijft het Zeerechtverdrag voor 

dat het wetenschappelijk zeeonderzoek niet op ongerechtvaardigde wijze andere rechtmatige 

soorten van gebruik van de zee mag hinderen. Tevens moet er bij dergelijke soorten gebruik naar 

behoren rekening worden gehouden met het zeeonderzoek268. Meer specifiek wordt hetzelfde 

bepaald wanneer het wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt in de EEZ of op het continentaal plat 

en of het de rechten van de kuststaat zou hinderen269. ESMAEILI leidt daaruit af dat aan de 

activiteiten van de kuststaat, inclusief het aanleggen van kunstmatige eilanden prioriteit wordt 

gegeven op het wetenschappelijk zeeonderzoek gevoerd door de andere staten. De notie “op 

ongerechtvaardigde wijze” toont aan dat er bepaalde onderzoeksprojecten toch het recht tot het 

bouwen van kunstmatige eilanden mogen verhinderen, namelijk diegene die dit op gerechtvaardigde 

wijze doen. Het Zeerechtverdrag verduidelijkt spijtig genoeg niet wat “op ongerechtvaardigde wijze” 

inhoudt waardoor er enige onhelderheid blijft bestaan270.  

Wat het nationale recht betreft kan verwezen worden naar de hierboven geschetste uiteenzetting. 

Dezelfde bepalingen van de territoriale zee zijn van toepassing op het maritiem wetenschappelijk 

onderzoek in de EEZ en op het continentaal plateau.  

 

(iii) De volle zee 

De volle zee is open voor alle staten ongeacht of ze een kust hebben of niet. Ingevolge artikel 87 van 

het Zeerechtverdrag hebben alle staten de vrijheid om wetenschappelijk onderzoek te voeren onder 

voorbehoud van de delen VI en XIII van hetzelfde verdrag271. Tegelijkertijd mag iedere staat 
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kunstmatige eilanden oprichten rekeninghoudend met de regels die in artikel 147 van het 

Zeerechtverdrag worden gestipuleerd272. In deze verdragsbepaling worden de regels voorgeschreven 

met betrekking tot de werkzaamheden in het Gebied. Daarin wordt  bepaald dat de installaties geen 

hinder mogen vormen voor het navigatierecht en de visserij273. Er worden geen bijzondere 

bepalingen voorzien indien kunstmatige eilanden het wetenschappelijk onderzoek onmogelijk maken 

of omgekeerd274. Wel kan er een beroep gedaan worden op de algemene regels die worden bepaald 

in deel XV van het Zeerechtverdrag betreffende de regeling van geschillen275.  

 

 

7. Besluit 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden in botsing 

kunnen komen met andere vormen van gebruik van de zee zoals de visserij en de scheepvaart. De 

regeling van deze geschillen is afhankelijk van het maritiem rechtsgebied waarin de probleemsituatiel 

zich afspeelt. Indien het bestaan van een kunstmatig eiland de visserij in de territoriale zee 

verhindert bijvoorbeeld is het aan de kuststaat om dit te regelen. Het Belgisch recht streeft steeds 

naar een evenwicht tussen de verschillende vormen van gebruik van de zee en verkiest niet het ene 

boven het andere. In de andere maritieme rechtsgebieden, de Exclusieve Economische Zone en het 

continentaal plateau, heeft de kuststaat een beperkte rechtsmacht en wordt een evenwicht tussen 

de verschillende gebruiken van de zee beoogd. Toch heeft de kuststaat in bepaalde gevallen de 

macht om prioriteit te geven aan een welbepaald gebruik. Dit beantwoordt aan de achterliggende 

doelstelling van de EEZ, namelijk het beschermen van de economische belangen van de kuststaat in 

deze zone. In de volle zee hebben alle staten evenveel rechten en ook evenveel bevoegdheid om hun 

verschillende vrijheden uit te oefenen, zoals  de vrijheid om kunstmatige eilanden aan te leggen. 

Daarbij moet het Zeerechtverdrag in het algemeen worden gerespecteerd en in het bijzonder de 

regels met betrekking tot de diepzeebodem. In de volle zee wordt tevens naar een evenwicht 

gestreefd tussen de verschillende gebruiken van de zee.  

 Na een grondig onderzoek van de interactie tussen  kunstmatige eilanden en de andere 

vormen van gebruik van de zee wordt duidelijk dat de algemene doelstelling erin bestaat een 

evenwicht te bewaren. Er worden weinig regels voorgeschreven met betrekking tot wat er moet 

gebeuren indien de harmonie niet kan bereikt worden en aan welk recht prioriteit moet worden 

gegeven. Er is geen algemeen rechtskader voorzien om de geschillen tussen de verschillende 

gebruiken van de zee op te lossen. De regeling is eerder fragmentarisch. De scheepvaart wordt in de 

verschillende maritieme rechtsgebieden goed beschermd, maar is er weinig bepaald inzake het 

leggen van kabels en pijpleidingen in de volle zee. De algemene geschillenregeling van deel XV van 

het Zeerechtverdrag omvat evenwel regels die ervoor zorgen om zoveel mogelijk probleemsituaties 

te vermijden. Toch zal het aantal conflicten tussen kunstmatige eilanden en andere gebruiken van de 
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zee wellicht toenemen naarmate er meer kunstmatige eilanden op zee worden gebouwd. Het 

internationaal recht zal op zoek moeten gaan naar antwoorden om dit juridisch vraagstuk op te 

lossen276.  
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HOOFDSTUK 4: IMPLICATIES VAN DE BOUW EN 

HET GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE EILANDEN OP 

HET MARIENE MILIEU 
 

1. Implicaties op het milieu 

 

Naast de impact die kunstmatige eilanden hebben op andere vormen van het gebruik van de zee is er 

ook het effect op de zee zelf. Het artificieel eiland neemt plaats in het mariene milieu hetgeen zowel 

positieve als negatieve consequenties met zich meebrengt.  De zee is een kwetsbare mariene 

biotoop die door tussenkomst van de mens in gevaar kan worden gebracht. De schade die we er aan 

toebrengen heeft verstrekkende gevolgen voor het gehele mariene leven zoals het drama dat zich in 

april 2010 in de Golf van Mexico afspeelde bijvoorbeeld.  

 Onder biodiversiteit verstaat men de gehele variëteit van leven op aarde.  Het is het totale 

netwerk van leven op de planeet, inclusief de planten, de dieren en alle micro-organismen die op de 

aarde, in de lucht en in de oceaan aanwezig zijn. Mariene biodiversiteit verwijst naar de verschillende 

planten en dieren die in de oceanen en aan de kust voorkomen. Door de postindustriële samenleving 

is het leven aan en op zee in de twintigste eeuw zeer kwetsbaar geworden. In dit deel worden 

gevolgen die artificiële eilanden op het mariene milieu hebben onder de loep genomen.   

 Wat de kunstmatige eilanden in het bijzonder betreft zijn er verschillende onderzoeken die 

de negatieve gevolgen op het milieu aantonen. Het adviesbureau Martin Mid-East (MME) stelt dat 

het artificieel eiland The Palm Jumeirah in Dubai schade zou toebrengen aan het sedimenttransport 

en andere fysische milieuprocessen langs de kust. Door de aanwezigheid van de kunstmatige 

eilanden kan de locale oceanografie wijzigen277. Door de bouw en de aanwezigheid van die eilanden 

is er kans op erosie. Volgens AL ZAHED verliezen de stranden van Dubai jaarlijks 10 000 tot 15 000m³ 

zand. Zo stelt doctor WILLIAMS dat de drie Palmeilanden samen ongeveer 60% van de natuurlijke 

kustlijn van Dubai hebben doen wegkwijnen278. Door de baggerwerken wordt het kristalheldere 

water in de Golf van Dubai vervuild met slib. Door de bouw komt er sediment naar boven dat de 

locale mariene fauna verstikt en ervoor zorgt voor dat het zonlicht de zeevegetatie minder bereikt279. 

De aanwezigheid van kunstmatige eilanden wijzigen tevens de stromingen in zee280. Deze 

bevindingen worden bekritiseerd door Nakheel, één van Dubai’s belangrijkste projectontwikkelaars.  
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Niettemin stelt de WWF in 2006 dat de ecologische voetafdruk in de Arabische Emiraten tot de 

hoogste van de wereld behoort281.  Door de baggerwerken nodig om kunstmatige eilanden aan te 

leggen komen veel negatieve implicaties op het milieu tot stand . De fijne sedimenten die vrijkomen 

door het opspuiten komt in de fauna en flora terecht.  Dieren krijgen ze in de in de longen terwijl ze 

ademhalen. GREENE komt tot de bevinding dat het sediment voor een daling van 30 tot 40% van de 

voedselinname van krabben en mossels zorgt. Vele dieren verstikken ook door de loutere 

verschuiving van het sediment. De schade die wordt toegebracht aan de benthaal organismen heeft 

tot gevolg dat hoger in de voedselketen de populatie afneemt282. De effecten van de baggerwerken 

op de vissen zijn gevarieerder en moeilijker meetbaar, gezien deze dieren steeds in beweging zijn. De 

meeste impact heeft de bouw van het kunstmatig eiland op vissoorten die afhankelijk zijn van 

benthaal organismen. Door de aanwezigheid van artificiële eilanden emigreren sommige soorten 

terwijl anderen juist intrekken283.  

Er is minder bekend over de gevolgen van de aanleg van kunstmatige eilanden op lange 

termijn.  De meeste artificiële eilanden zijn van recente oorsprong waardoor onderzoek op lange 

termijn nog niet mogelijk is. De vrees bestaat dat het artificieel aangelegd eiland wegerodeert. Het is 

echter nog te vroeg om aan te nemen dat de negatieve gevolgen zich ook op de lange termijn zullen 

voortzetten284.  

Naast de negatieve gevolgen op het milieu tonen recente onderzoeken echter aan dat kunstmatige 

eilanden ook positieve effecten kunnen hebben op het mariene milieu. De basisfilosofie is dat 

wanneer de habitat vermindert dit tot gevolg heeft dat de regionale visproductie beperkt wordt. 

Volgens GROSSMAN zijn er echter drie mechanismen die ervoor zorgen dat de visproductie kan 

toenemen: (1) een toename van naar voedselzoekende jonge vissen, (2) een groei in de nestelende 

habitat van volwassen vissen en (3) een stijging van het aantal schuilplaatsen voor roofdieren285. De 

vermindering van habitat heeft voornamelijk negatieve gevolgen voor de koraalachtige vissen. Voor 

de niet-koraalachtige vissen daarentegen tonen sommige onderzoeken net een stijging aan. Dit is 

echter niet steeds het geval, soms blijft het aantal ook quasi gelijk286. De artificiële riffen kunnen 

dienen als schuilplaats voor roofdieren waardoor regionale soorten in grotere aantallen aanwezig 

zijn287. Volgens onderzoeker GROSSMAN tonen de wetenschappelijke gegevens aan dat artificiële 

riffen niet uitsluitend negatieve, maar ook positieve effecten kunnen hebben op het mariene milieu, 

vooral regionale diersoorten hebben er baat bij..  Daarnaast kan er een hogere biodiversiteit van 

epifauna en flora worden vastgesteld288. 
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 Recentelijk is er onderzoek gevoerd naar de aggregatie en het voedselgedrag van steenbolk 

(Trisopterus luscus) aan de windturbines in het Belgische deel van de Noordzee. De Belgische 

wetenschappers REUBENS, DEGRAER en VINCX verzamelen gegevens over de steenbolk en de 

gevolgen van het windmolenpark op deze vissoort. Uit hun onderzoek blijkt dat de windturbines 

vispopulaties aantrekken. Zonder op gedetailleerde wijze de onderzoeksresultaten te schetsen is de 

aangroei van steenbolk hoofdzakelijk te wijten aan een verhoogde voorraad van 

voedselbestanddelen gevestigd op de turbines289.  

 

Er kan gesteld worden dat het negatieve verhaal van artificiële eilanden die het mariene milieu 

verwoesten enigszins genuanceerd moet worden door deze recente onderzoeksresultaten. Toch 

blijven baggerwerken, die noodzakelijk zijn voor de aanleg van bepaalde kunstmatige eilanden, 

uiterst belastend voor het milieu. Om het mariene milieu te beschermen en de biodiversiteit te 

behouden is de internationale gemeenschap, maar tevens de Europese en Belgische wetgever, 

overgegaan tot het ontwikkelen van een juridisch kader. Door de verbintenis van verschillende 

landen om het mariene milieu te beschermen kan de biodiversiteit bewaard worden. Daarenboven 

verhoogt de samenwerking onder landen de efficiëntie van de bescherming. Er zijn reeds een hele 

reeks verdragen ter bescherming van de natuur in het algemeen tot stand gekomen. Het is in dit 

hoofdstuk niet de bedoeling het gehele beleid betreffende het behoud van het mariene milieu te 

schetsen. De bescherming van het mariene milieu wordt hier vooral functioneel benaderd. Zijn er in 

de milieuverdragen specifieke bepalingen gewijd aan de schade die een kunstmatig eiland kan toe 

brengen? Naast het internationale en Europese luik wordt tevens het nationale niveau belicht. Hier 

geldt dezelfde opmerking om geen algemeen beeld te geven van het Belgisch beleid betreffende 

natuurbehoud en biodiversiteit, maar wel om de specifieke regels voor kunstmatige eilanden onder 

de loep te nemen.  

 Daarnaast wordt een apart deel gewijd aan de verwijdering van kunstmatige eilanden. Moet 

een artificieel eiland dat niet meer in gebruik is weggehaald worden? Welke regels dienen 

gerespecteerd te worden? Vooraleer deze vragen te beantwoorden wordt de bescherming van het 

mariene milieu op internationaal niveau geschetst.  

 

2. Bescherming van het mariene milieu op internationaal niveau  
 

(i) Het Zeerechtverdrag 

Het Zeerechtverdrag speelt een belangrijke rol in de bescherming van het mariene milieu. Volgens 

CHARNEY bevat het verdrag het meest begrijpelijke en meest vooruitstrevende internationale 

milieurecht dat tot stand kwam via een internationale overeenkomst. Het Verdrag geeft de 

bescherming van het mariene milieu een juridisch kader en verenigt dit tegelijkertijd met de andere 

belangen in de zee290. Een belangrijke aanzet is ongetwijfeld de VN Conferentie van 1972 over het 
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menselijk leefmilieu in Stockholm. Er wordt voor het eerst gekozen voor een globale aanpak ter 

bescherming van het leefmilieu in plaats van verdragen te sluiten per vervuilingsvorm. In de 

Geneefse verdragen betreffende de volle zee en het continentaal plateau worden slechts enkele 

beschermingsnormen van algemene aard opgenomen. Het Zeerechtverdrag brengt daar verandering 

in. Eerst wijdt men een afzonderlijk hoofdstuk aan de bescherming van het mariene milieu. 

Daarnaast worden doorheen het verdrag verschillende protectiemaatregelen voorgeschreven291.  

 

Het Zeerechtverdrag omschrijft het begrip “verontreiniging van het mariene milieu” als volgt: “De 

rechtstreekse of niet rechtstreekse inbrenging door de mens van stoffen of energie in het mariene 

milieu, met inbegrip van de riviermonden, die schadelijke gevolgen heeft of naar alle 

waarschijnlijkheid zal hebben zoals schade aan de levende rijkdommen en de mariene flora en fauna, 

gevaar voor de gezondheid van de mens, belemmering van de activiteiten op zee, met inbegrip van 

het vissen en andere rechtmatige soorten gebruik van de zee, aantasting van de kwaliteit van het 

zeewater in verband met het gebruik ervan en vermindering van de recreatieve waarde van dit 

milieu.”292  

Cruciaal is de tussenkomst van de mens met ongewenste of nadelige effecten tot gevolg. Zoals blijkt 

uit de definitie wordt geopteerd voor een zo ruim mogelijke begripsbepaling. Dat zorgt ervoor dat 

eventuele vervuiling door toekomstige technologische ontwikkelingen in het concept mariene 

verontreiniging worden begrepen293. Daarnaast is er de algemene verplichting van de staten om het 

mariene milieu te beschermen en te behouden ingevolge artikel 192 van het Zeerechtverdrag294. 

Deze verdragsverplichting wordt verder in deel XII geconcretiseerd. Zo wordt in artikel 194 bepaald 

dat de staten alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de vervuiling van het mariene 

milieu te voorkomen en te controleren. Daarbij is een globale aanpak vereist. De staten mogen de 

schade of risico’s niet overbrengen naar een ander gebied of de vorm van verontreiniging overzetten 

in een andere soort295. De staten moeten de natuurlijke rijkdommen exploiteren in overeenstemming 

met hun milieubeleid en overeenkomstig hun plicht om het mariene milieu te beschermen en te 

behouden296. Indien een staat een kunstmatig eiland aanlegt ter exploitatie van zijn natuurlijke 

rijkdommen zal dit bijgevolg moeten gebeuren overeenkomstig het uitgestippeld milieubeleid. 

Daarenboven zal de verdragsverplichting van artikel 192 vervuld moeten worden. De staten dienen 

alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde verontreiniging te vermijden. Daarenboven 

moeten de staten samen werken op wereldvlak en indien passend op regionale grondslag regels 

formuleren die rekening houden met de regionale bijzonderheden297.  
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 Naast het algemeen rechtsregime voor de bescherming van het mariene milieu dat hier 

summier aan bod komt worden in artikel 208 van het Zeerechtverdrag specifieke regels bepaald 

betreffende werkzaamheden op de zeebodem die onderworpen zijn aan de nationale rechtsmacht. 

In de verdragsbepaling wordt gesteld dat de kuststaat dei wetten en voorschriften moet vastleggen 

ter voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu 

voortvloeiend uit of die verband houden met onder hun rechtsmacht vallende werkzaamheden op de 

zeebodem en door kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen die onder hun rechtsmacht 

vallen krachtens de artikels 60 en 80298. Het gaat hier om de kunstmatige eilanden die in de 

exclusieve economische zone of op het continentaal plateau worden aangelegd. In deze maritieme 

rechtsgebieden heeft de kuststaat de rechtsmacht ten aanzien van de bescherming en het behoud 

van het mariene milieu299.  

De maatregelen die men neemt mogen niet minder doeltreffend zijn dan de internationale 

regels, normen en aanbevolen praktijken en procedures300. Tot slot moeten de staten tot een 

harmonisatie komen van hun beleid op het passende regionale niveau. Deze harmonisatie gebeurt 

het best via de bevoegde internationale organisaties of via een diplomatieke conferentie301. Deze 

samenwerking heeft tot doel de staten tot een consensus te brengen die een naleving van de 

uitgewerkte regels garandeert302. Zoals blijkt is deze verdragsbepaling vooral een concrete uitwerking 

van het algemeen beschermingsbeleid voor het mariene milieu dat wordt vastgelegd in deel XII van 

het Zeerechtverdrag.  

 Daarnaast zijn er regels betreffende de diepzeemijnbouw. Op het gebied zelf kan zoals 

eerder vermeld geen enkele staat rechtsmacht uitoefenen.  Een staat heeft evenwel   bevoegdheid 

over de installaties en inrichtingen die onder zijn gezag werkzaam zijn in de diepzeebodem303. Voor 

dergelijke installaties en inrichtingen stelt het Zeerechtverdrag dat de staten onder voorbehoud van 

de andere bepalingen van het verdrag, wetten en voorschriften vastlegt teneinde verontreiniging van 

het mariene milieu door zijn installaties en inrichtingen te voorkomen, te verminderen en te 

bestrijden304. Of men met installaties tevens kunstmatige eilanden bedoelt is onduidelijk en kan niet 

worden afgeleid uit de bepalingen in het Zeerechtverdrag.   

Daarenboven moet de algemene beschermingsbepaling betreffende het mariene milieu van 

de diepzeebodem gerespecteerd worden. Zo dient de Autoriteit passende maatregelen te nemen 

teneinde de verontreiniging en andere gevaren voor het mariene milieu te voorkomen, te 

verminderen en te bestrijden. Daarnaast legt de Internationale Zeebodemautoriteit regels vast ter 

bescherming en voor het behoud van de natuurlijke rijkdommen van de diepzeebodem en ter 

voorkoming van schade aan de flora en fauna van het mariene milieu305 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het Zeerechtverdrag een juridisch kader ontwikkelt om de 

bescherming van het mariene milieu op een globale manier aan te pakken. Daarbij worden 

vergaande verplichtingen opgelegd aan de staten die samen instaan voor het behoud en de 

bescherming van het mariene milieu.  

 

Naast het algemene rechtskader van het Zeerechtverdrag zijn er tal van internationale verdragen die 

tot doelstelling hebben de natuur te behouden en te beschermen. In het volgend deel worden deze 

internationale overeenkomsten beknopt overlopen zonder in detail te treden. Enkel de belangrijkste 

elementen voor de probleemstelling worden.  

 

 

(ii) Het internationaal verdrag tot bescherming van vogels (Parijs 1950)306 

Dit verdrag kwam er naar aanleiding van de ontevredenheid over de internationale overeenkomst 

van 1902 ter bescherming van de voor de landbouw nuttige vogels.. Door de toenemende aandacht 

voor de bedreiging van vogels, in het bijzonder van de trekvogels, leidde dit tot de ondertekening van 

het “Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels”. De draagwijdte van dit verdrag is evenwel 

beperkt.  Er zijn vooreerst slechts een aantal landen toegetreden tot de conventie. Ten tweede is er 

een gebrek aan financiële en administratieve structuren en ten derde zijn de verdragsbepalingen 

eerder vaag en laten ze veel uitzonderingen toe. Tot slot neemt men ook geen lijst op met de 

bedreigde of trekvogelsoorten en is de biotoopbescherming rudimentair307. Niettemin zullen de 

regels voortkomend uit dit verdrag gerespecteerd moeten worden bij de bouw en het gebruik van 

kunstmatige eilanden.   

 

(iii) Overeenkomsten inzake de watergebieden van internationale betekenis, in 

het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Ramsar 1971)308 

Water- en moerasgebieden vormen een samenhang voor verscheidende levensgemeenschappen. 

Voor watervogels zijn deze plaatsen van bijzonder belang als broed-, rust- of fourageergebied. Ze zijn 

echter snel vatbaar voor verstoring van het ecologische evenwicht door onder andere drainage, 

ontginning en vervuiling. Zo zijn de Verenigde Staten in de 20ste eeuw meer dan 50% van hun 

moerassen kwijtgeraakt. Er was nood aan een internationaalrechtelijke bescherming. Op 2 februari 

1972 werd op een conferentie in de Iraanse stad Ramsar de definitieve tekst vastgelegd van de 

“Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats 

voor watervogels”. Na de ratificatie door Australië, Finland, Griekenland, Iran, Noorwegen, Zuid-
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Afrika en Zweden trad het verdrag in werking op 21 december 1975. Het Verdrag van Ramsar 

onderging nog twee wijzigingen in 1982 en 1987309.  

 Het Verdrag van Ramsar kan als de eerste internationale overeenkomst worden beschouwd 

die uitsluitend betrekking heeft op het behoud van habitat. De doelstelling van het verdrag is de 

toenemende aantasting en het verloren gaan van watergebieden een halt toe te roepen nu en in de 

toekomst. Artikel 1 van het Verdrag van Ramsar omschrijft “watergebieden” als volgt: “moerassen, 

vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of 

stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarbij de diepte bij eb niet meer is 

dan zes meter.” Elke verdragsstaat dient dergelijke gebieden aan te duiden. Vervolgens worden ze 

opgenomen in “De Lijst” die wordt bijgehouden door het Bureau. De criteria om in de lijst 

opgenomen te worden zijn de volgende: “1° de internationale betekenis in ecologisch, botanisch, 

zoölogisch, limnologisch of hydrologisch opzicht van het watergebied, en 2° dat in de eerste plaats 

watergebieden van internationale betekenis voor watervogels in elk seizoen dienen te worden 

opgenomen.”310. Bij de bepaling van de locatie van kunstmatige eilanden dient rekening gehouden te 

worden met alle watergebieden zowel degene op De Lijst als de andere. Bij de formulering van 

projecten moeten de verdragspartijen “verstandig gebruik” maken van alle in hun grondgebied 

gelegen watergebieden. Indien het project nadelige effecten heeft voor het milieu en de ecologie van 

de watergebieden moet het plan herbekeken worden. Er zal steeds in concreto een 

belangenafweging moeten worden gemaakt. Indien beslissingen genomen worden  in strijd met de 

bepalingen van het Verdrag van Ramsar dan kan het geschil voor de rechter worden gebracht311.   
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Beschermd watergebied van internationaal belang volgens de Ramsar Conventie: Kustbanken 

  

Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Atlas/map.php?Ramsar  

In 1975 wordt België verdragspartij van de het Verdrag van Ramsar. Het verdrag wordt goedgekeurd 

met de wet van 22 februari 1979312. De Vlaamse Banken in de kustwateren en onder andere in het 

Zwinreservaat te Knokke worden aangeduid als watervogelgebieden van internationale betekenis. De 

Vlaamse Kustbanken vormen een uitzonderlijke doortrekplaats voor vogels om te overwinteren en 

voedsel te vinden. Daarenboven zijn ze belangrijk als paaiplaats voor vissen313. Wanneer men in 

België overgaat tot het aanleggen van kunstmatige eilanden zullen deze plaatsen van essentieel 

belang zijn voor de bepaling van de locatie van het eiland. Daarenboven zal er rekening moeten 

worden gehouden met de negatieve gevolgen die het artificieel eiland eventueel heeft op de 

watergebieden.  

 

(iv) Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed 

(Parijs 1972)314 

In 1975 wordt het Werelderfgoedverdrag door de UNESCO goedgekeurd ter bescherming van het 

gemeenschappelijk erfgoed. De doelstelling van de overeenkomst is het behouden van het cultureel 

en natuurlijk erfgoed die van uitzonderlijk universeel belang zijn gezien ze deel uitmaken van het 
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erfgoed van de hele mensheid. Naast het cultureel erfgoed is er dus ook het natuurlijk erfgoed dat 

als volgt omschreven wordt: “door de natuur gevormde monumenten bestaande uit fysische en 

biologische formaties of groepen die uit esthetisch of wetenschappelijk oogpunt van uitzonderlijke 

universele waarde zijn; geologische en fysiografische formaties en strikt begrensde zones, de habitat 

vormende van bedreigde dier- en plantensoorten en die uit een oogpunt van wetenschap of 

natuurbehoud van uitzonderlijk waarde zijn; strikt begrensde natuurlijke streken of zones die uit een 

oogpunt van wetenschap, natuurbehoud of natuurlijke schoonheid van uitzonderlijke universele 

waarde zijn.”315 Ingevolge artikel 11 van het verdrag stelt de Commissie voor Werelderfgoed een lijst 

op van het werelderfgoed en een lijst van bedreigd werelderfgoed. Elke staat moet uiterste 

inspanningen leveren opdat het natuurlijk erfgoed op zijn grondgebied behouden blijft voor de 

volgende generaties316. Bij de bouw van een kunstmatig eiland zal rekening moeten worden 

gehouden met de gebieden opgenomen in de lijst van werelderfgoed en de lijst van bedreigd 

werelderfgoed.  

 

(v) Verdrag inzake bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn 1979)317  

Het verdrag heeft tot doel trekkende diersoorten te beschermen en maatregelen te nemen om te 

voorkomen dat deze dieren een bedreigde soort worden318. De bescherming van de trekkende 

diersoort verschilt naargelang de soort is opgenomen in Bijlage I of II. Algemeen moeten de staten de 

negatieve implicaties van activiteiten of hindernissen die de trek van de beschermde wilde 

diersoorten onmogelijk maken of ernstig belemmeren trachten te voorkomen, te compenseren of te 

verkleinen319. Ingevolge artikel 5 van het Verdrag van Bonn kunnen er overeenkomsten worden 

gesloten ter bescherming van het behoud van een specifieke soort. Hier volgen de belangrijkste: de 

overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee, de overeenkomst inzake de 

instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee en de overeenkomst voor 

de bescherming van Afrikaans-Euraziatische migrerende watervogels320. Met deze overeenkomsten 

en de regels voortvloeiend uit het Verdrag van Bonn zal bij de bouw van kunstmatige eilanden 

rekening moeten worden gehouden. De aanleg en het gebruik van een artificieel eiland zal geen 

belemmering mogen vormen voor de trekkende wilde diersoorten.  

 

(vi) Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijk 

milieu in Europa (Bern 1979)321  
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De Raad van Europa wil de moeilijkheden omtrent de implementatie van de bestaande verdragen uit 

de weg ruimen. Men gaat over tot het sluiten van het “Verdrag inzake het behoud van wilde dieren 

en planten in hun natuurlijk milieu in Europa”322. Het Verdrag van Bern heeft tot doel de in het wild 

voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende natuurlijke leefmilieus in stand te 

houden323. Teneinde deze doelstelling te bereiken dienen de verdragspartijen krachtens artikel 2 de 

nodige maatregelen te nemen opdat de populaties van de in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten behouden zouden blijven of op een niveau zouden komen die vanuit ecologisch, 

wetenschappelijk en cultureel standpunt vereist is. Zo is ingevolge artikel 6 het opzettelijk aantasten 

of vernielen van broed- en rustplaatsen van deze dier- en plantensoorten verboden. Bij de aanleg van 

een kunstmatig eiland zullen de maatregelen genomen in het kader van het Verdrag van Bern 

gerespecteerd moeten worden.  

 

(vii) Het Verdrag inzake de biologische diversiteit (Rio de Janeiro 1992)324 

De doelstelling van het verdrag is de instandhouding van de biologische diversiteit, het duurzame 

gebruik van de bestanddelen van de biologische diversiteit en de billijke verdeling van de voordelen 

uit de natuurlijke rijkdommen325. Door het verdrag is elk lid verplicht maatregelen te nemen om 

bestanddelen van de kust- en mariene biodiversiteit binnen zijn nationale jurisdictie te behouden. 

Onder nationale jurisdictie worden de gebieden beschouwd waar de staat tengevolge van het 

Zeerechtverdrag over rechtsmacht beschikt. In het verdrag worden de verschillende maatregelen 

vastgelegd die de staten kunnen nemen teneinde de biologische diversiteit in stand te houden326. Het 

verdrag inzake de biologische diversiteit wordt op 5 juni 1992 ondertekend door België, de ratificatie 

volgt op 22 november 1996 en het verdrag treedt uiteindelijk in werking op 20 februari 1997327. 

 

3. Bescherming van het mariene milieu op Europees niveau 

Het Europese continent is door vier zeeën en twee oceanen omringd: de Middellandse Zee, de 

Baltische Zee, de Noordzee, de Zwarte zee, de Atlantische en de  Antarctische Oceaan. De Europese 

maritieme ruimte is 1 300miljoen km³ groot en van essentieel belang voor het transport,  de handel 

en het toerisme. Het is een bron van inkomen en voedsel voor ongeveer vijf miljoen Europeanen. De 

maritieme ruimte is echter aan zware vervuiling onderhevig. Het mariene milieu en de verschillende 

dier- en plantensoorten staan zwaar onder druk door de toenemende menselijke activiteit en de 

opwarming van het klimaat. De Europese politici beseffen dat er dringend nood is aan een adequate 
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bescherming van dit milieu328. In het volgend deel worden de belangrijke richtlijnen van de Europese 

wetgever besproken, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het vraagstuk van de kunstmatige 

eilanden.  

 

(i) De Vogelrichtlijn329 

De Vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende 

vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten. Ze stelt regels op betreffende de 

bescherming, het beheer en de regulering van deze soorten en de exploitatie ervan. De Vogelrichtlijn 

is zowel van toepassing op de vogels, hun eieren als  op hun nesten en leefgebieden330. Het behoud 

van alle vogelsoorten is het prioritaire doel van het Europese juridische instrument. Een groot aantal 

in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van 431 306ha kent namelijk een 

daling van hun populatie. Bij bepaalde soorten verloopt deze achteruitgang zeer snel hetgeen een 

verstoring van het biologisch evenwicht met zich meebrengt en het  behoud van het mariene milieu 

bedreigd wordt. Daarenboven vormen de trekvogels een gemeenschappelijk erfgoed van de 

Europese Unie. Dit grensoverschrijdend milieuvraagstuk verdient een gemeenschappelijke aanpak331.  

 

Ingevolge artikel 2 dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te treffen teneinde de populaties op 

niveau te houden of te brengen. Daarnaast moeten ze maatregelen nemen om de leefgebieden van 

de vogelsoorten voldoende te beschermen332. De lidstaten dienen tevens een algemene regeling 

voor de bescherming van de vogels in te voeren, inclusief een principieel verbod op handel333. 

Wetenschappelijk onderzoek moet bevorderd worden ingevolge artikel 10 van de Vogelrichtlijn.  

 In Bijlage één van de Vogelrichtlijn worden bijzonder kwetsbare soorten opgenomen. Voor 

deze vogelsoorten moet de lidstaat speciale beschermingsmaatregelen en beschermingszones 

instellen. Er moeten ook maatregelen getroffen worden ter voorkoming van vervuiling en 

verslechtering van de woongebieden334. Wat de verplichtingen van de lidstaten betreft tot aanwijzing 

van een speciale beschermingszone heeft het Hof van Justitie belangrijke rechtspraak geveld. Het 

rechtscollege verduidelijkt verder de verplichting van de lidstaten. Uit de lezing van artikel 4 kan een 

ruime beoordelingsmarge voor de bepaling van de speciale beschermingszone worden afgeleid. 

Artikel 4 van de Vogelrichtlijn luidt als volgt:“1. Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde 

soorten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu 

voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. (…) De Lid-Staten wijzen met name de 

naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze soorten meest geschikte gebieden als 

speciale beschermingszones aan, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die deze 
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soorten in de geografische zee- en landzone waar deze richtlijn van toepassing is, behoeven. 2. De Lid-

Staten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en geregeld 

voorkomende trekvogels, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het gebied van 

bescherming in de geografische zee- en landzone waar deze richtlijn van toepassing is, ten aanzien 

van hun broed-, rui- en overwinteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones. Met het oog hierop 

besteden de Lid-Staten zelf bijzondere aandacht aan de bescherming van watergebieden en in het 

bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis.(…)”335 In het arrest-Marismas de 

Santoña stelt het Hof dat de bescherming van de leefgebieden een onafhankelijke, op zichzelf 

staande verplichting is. De plicht tot het behoud en de bescherming van de vogelbiotopen bestaat op 

zich, omwille van de ecologische waarde. Deze verplichting is er en blijft bestaan ongeacht een 

vermindering van het aantal vogels336. In de zaak-Lappel Bank blijft het Hof van Justitie bij het 

standpunt dat de lidstaten bij de aanwijzing van vogelrichtlijngebieden geen rekening mogen houden 

met economische eisen. Daarenboven komen economische eisen niet in aanmerking als een 

algemeen belang dat van hogere orde is dan het door de Vogelrichtlijn nagestreefde belang op 

milieugebied337. In de arresten-Commissie t. Nederland en Frankrijk wordt gesteld dat de lidstaten 

een enge beoordelingsruimte hebben. De enige beoordelingsmarge die de lidstaten hebben betreft 

de toepassing van de ornithologische criteria om te bepalen of gebieden het meest geschikt zijn voor 

de instandhouding van de te beschermen vogelsoorten. Als eenmaal vaststaat dat het gebied het 

meest geschikt is, dan moet het ook worden aangewezen338.  

 

De Vogelrichtlijn is voor de bouw en aanleg van kunstmatige eilanden op verschillende punten van 

belang.  Alle argumenten om een kunstmatig eiland met economische doelstellingen aan te leggen 

zullen ten eerste niet in aanmerking worden genomen bij het vastleggen van een speciale 

beschermingszone. Ten tweede zal men bij de bepaling van de locatie van een dergelijke constructie 

rekening moeten houden met de speciale beschermingszones. Tot slot dienen de regels naar 

aanleiding van de Vogelrichtlijn gerespecteerd te worden.  

 

(ii) De Habitatrichtlijn339 

De Habitatrichtlijn heeft zoals artikel 2 verwoordt de volgende doelstelling: “(…) bij te dragen tot het 

waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lid-Staten waarop het Verdrag van 

toepassing is.”340 Natuurlijke habitats worden omschreven als volgt: “land-of waterzones met 

bijzonder geografische, abiotische en biotische kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als 
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halfnatuurlijk kunnen zijn.”341 Het behoud van zeldzame en/of bedreigde soorten is slechts mogelijk 

wanneer hun leefgebieden of habitats in de noodzakelijke omvang en kwaliteit worden beschermd 

en ontwikkeld. De Habitatrichtlijn legt de verplichting op aan de lidstaten om beschermingszones in 

te stellen. Deze zones dienen om bepaalde types natuurlijke habitat en habitat van sommige dier- en 

plantensoorten te beschermen342. In tegenstelling tot de Vogelrichtlijn krijgen de lidstaten geen 

beoordelingsvrijheid maar worden op gedetailleerde wijze de criteria vastgelegd om een gebied te 

selecteren. De Habitatrichtlijn voorziet een omstandige aanwijzingsprocedure343. Er kan gesteld 

worden dat bij de aanwijzing van de beschermingszones  de lidstaten geen andere overwegingen dan 

zuiver ornithologische en wetenschappelijke criteria mogen in aanmerking nemen344. Daarnaast 

worden in bijlage soorten opgesomd die door de lidstaten strikt moeten worden beschermd. Zo 

moeten ze voor deze soorten het vangen, het doden en het rapen van eieren verbieden345. Een 

gelijkaardige regel geldt voor de bescherming van plantensoorten346.  

 

Voor de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden kan dezelfde opmerking worden gemaakt als 

bij de Vogelrichtlijn. Bij het vastleggen van een beschermingszone zal het tegenargument dat men 

een kunstmatig eiland met een economisch doel wil aanleggen niet gelden. Daarenboven zal bij de 

bepaling van de locatie van het artificieel eiland het bestaan van een beschermingszone een “no go-

zone” zijn. Tot slot moet men de regels voortvloeiend uit de Habitatrichtlijn respecteren bij de bouw 

en het gebruik van een artificieel eiland.  

 

(iii) De Kaderrichtlijn Water347 

Met de Kaderrichtlijn Water wilt de Europese wetgever het voorheen gevoerde waterbeleid van de 

Europese Gemeenschap stroomlijnen en versterken om zo tot een geïntegreerd waterbeleid te 

komen waarbij het aquatische milieu in de Gemeenschap in stand wordt gehouden en verbetert. 

Door de Kaderrichtlijn Water worden sommige Europese bepalingen opgeheven terwijl ze voor 

andere richtlijnen een overkoepelend kader vormt voor de toepassing van de verschillende 

richtlijnen348.  

 De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel een kader te ontwikkelen voor de bescherming van 

landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater349. De kustwateren definieert 

men hierin  als volgt: “De oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lij waarvan elk punt 

zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn 

vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de 
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buitengrens van overgangswater.”350 Om de gestelde milieudoelstellingen, namelijk 

oppervlaktewateren in een goede chemische en ecologische toestand houden, te bereiken voorziet 

de Kaderrichtlijn Water in een aantal instrumenten en verplichtingen351. Deze verplichtingen gelden 

per stroomgebiedsdistrict. De lidstaten moeten afzonderlijke stroomgebieden op hun grondgebied 

bepalen en die voor de doeleinden van de Kaderrichtlijn Water toewijzen352. Kustwateren dienen te 

worden toegewezen aan het dichtst bijgelegen of meest geschikte stroomgebiedsdistrict. De lidstaat 

maakt een stroomgebiedsbeheerplan op waarbij concrete milieudoelstellingen worden 

geformuleerd. Om deze te vervullen moet er een maatregelenprogramma worden vastgelegd353. Om 

de maatregelen tijdig bij te sturen dient een monitoringprogramma te worden neergezet354 

Voorafgaandelijk is elk stroomgebiedsdistrict het voorwerp van wetenschappelijke analyses. Er wordt 

onderzocht in welke mate de menselijke activiteit het water belast355.  

Elk stroomgebiedsdistrict maakt een lijst op met beschermde gebieden. Dit zijn gebieden die 

in het kader van de specifieke Europese wetgeving aangewezen zijn om hun oppervlaktewater of 

grondwater te beschermen of om leefgebieden of rechtstreeks van water afhankelijke soorten te 

behouden. Deze gebieden worden beschermd door het formuleren van ecologische 

milieudoelstellingen die worden verwezenlijkt door het opgestelde maatregelenprogramma356. 

Zonder verder in detail te treden kan vastgesteld worden dat bij de bouw en het gebruik van 

kunstmatige eilanden de voorschriften die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water zullen 

gerespecteerd moeten worden.  

 

 

(iv) De Kaderrichtlijn Mariene Strategie357 

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er op Europees niveau reeds verscheidende maatregelen 

genomen om de bescherming en het behoud van het mariene milieu te garanderen. Deze 

maatregelen zijn het resultaat van een sectorale benadering. Het ontwikkelen van een geïntegreerd 

Europees mariene milieubeleid stond niet hoog op de Europese agenda. Dit veranderde door het 

zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, “Milieu 2010: onze toekomst, onze 

keuze”358.  

De totstandkoming van een thematische strategie inzake het mariene milieu is één van de 

realisaties van het programma. Er moet een strategie ter bescherming van het mariene milieu 

uitgewerkt worden. Dit plan heeft als doelstelling de bevordering van het duurzame gebruik van de 

zeeën en de instandhouding van de mariene ecosystemen, met name de zones van grote waarde 

voor de biodiversiteit. Een loutere samenvoeging van de bestaande regels zou niet volstaan. Er is 

nood aan een nieuw juridisch bindend kader. Op 17 juni 2008 wordt de Kaderrichtlijn Mariene 
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Strategie goedgekeurd. De richtlijn ontwikkelt een kader waarmee de lidstaten uiterlijk in 2010 een 

goede milieutoestand van het mariene milieu moeten bereiken of behouden. Er dient voldoende 

aandacht besteed te worden aan de mariene beschermde gebieden en met een ruimtelijke visie op 

de zee359. De richtlijn bepaalt dat de uitwerking van de strategieën moet gebeuren met een 

ecosysteemgerichte benadering op het beheer van menselijke activiteiten toegepast360. Dit moet 

ervoor zorgen dat de collectieve belasting van deze activiteiten binnen de grenzen blijft die 

verenigbaar zijn met het bereiken van een goede milieutoestand en waardoor het gebruik van 

mariene goederen en diensten door de huidige en toekomstige generaties mogelijk blijft361. De 

richtlijn beoogt een bijdrage te leveren aan de samenhang van de verschillende beleidsterreinen, 

overeenkomsten en wetgevende maatregelen die van invloed zijn op het mariene milieu362.  

 Wat het materieel toepassingsgebied betreft zijn er weinig beperkingen. De richtlijn is niet 

van toepassing op activiteiten die uitsluitend de landsverdediging of de nationale veiligheid dienen. 

De lidstaat dient er wel naar te streven dergelijke activiteiten uit te voeren verenigbaar met de 

doelstellingen van deze richtlijn, voor zover dit mogelijk is363. SCHOUKENS betreurt deze uitsluiting. 

Militaire activiteiten zorgen echter voor heel wat significante verstoring in het mariene milieu. Als 

voorbeeld haalt hij onder andere de schietoefeningen naar drijvende doelen aan die worden 

uitgevoerd van op het Belgische deel van de Noordzee. Dit zorgt voor geluids- en trillingsoverlast 

voor zoogdieren en vogels. Daarenboven is er vervuiling door het niet opruimen van de munitie364.  

 De richtlijn is territoriaal van toepassing op de mariene wateren. Onder maritieme wateren 

wordt algemeen verstaan de wateren waar de lidstaten jurisdictie over hebben met name de 

territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone overeenkomstig het 

Zeerechtverdrag365. De kaderrichtlijn stelt dat de lidstaten bij het vastleggen van voorschriften 

rekening moeten houden met het feit dat onder hun soevereiniteit vallende mariene wateren deel 

uitmaken van een mariene regio. De Europese mariene wateren worden in vier regio’s ingedeeld: de 

Oostzee, het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte 

Zee366. Deze worden op hun beurt onderverdeeld in verschillende subregio’s.  Het noordoostelijk 

deel van de Atlantische Oceaan wordt verder opgesplitst in de Noordzee (inclusief het Kattegat en 

het Kanaal), de Keltische zeeën, de Golf van Biskaje en de Iberische kustwateren en in de Atlantische 

Oceaan, het Macaronesische biogeografische gebied omvattende de wateren rond de Azoren, 

Madeira en de Canarische eilanden367.  De lidstaten gelegen in eenzelfde mariene regio zijn verplicht 

hun activiteiten te coördineren. De samenwerkingsverplichting is echter louter een 

inspanningsverbintenis368.  
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Elke lidstaat dient een mariene strategie te ontwikkelen voor zijn eigen mariene wateren. De richtlijn 

schrijft hierbij een strikt tijdschema voor.  De lidstaat moet eerst een initiële beoordeling doorvoeren 

van de bestaande milieutoestand en van de milieueffecten die de menselijke activiteiten hierop 

hebben. Deze beoordeling wordt uiterlijk op 15 juli 2012 uitgevoerd. In een volgend stadium maken 

de lidstaten een monitoringprogramma op waardoor een voortgaande boordeling en periodieke 

actualisering van de vastgestelde doelen mogelijk is. Dit gebeurt tegen 15 juli 2014. Daarna 

ontwikkelen de lidstaten een maatregelenprogramma om op die manier een goede milieutoestand 

te bereiken. Een dergelijk plan komt ten laatste op 15 juli 2015 tot stand369. Deze tijdsplanning kan 

evenwel doorkruist worden indien er sprake is van “een kritieke toestand van de zee die tot 

dringende maatregelen noopt”370. Volgens SCHOUKENS kan dit tijdsplan niet echt als ambitieus 

worden beschouwd. Veel gegevens betreffende de milieutoestand van de Europese mariene wateren 

zijn reeds voorhanden371 

 

Om binnen het onderzoeksveld te blijven is een diepere studie van de Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie niet aangewezen. Er wordt evenwel gefocust op de bepalingen die van belang zijn voor 

kunstmatige eilanden.  Het bouwen en het gebruik van kunstmatige eilanden en de effecten op het 

mariene milieu zullen namelijk elementen zijn waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de 

uitbouw van een mariene strategie. Bij de initiële beoordeling dient namelijk een economische en 

sociale analyse plaats te vinden van het gebruik van de betrokken mariene wateren en de aan de 

aantasting van het mariene milieu verbonden kosten372. Hoe ruim deze analyse moet zijn wordt niet 

verder bepaald. Volgens SCHOUKENS zullen daarin wellicht ook het bouwen van kunstmatige 

eilanden met betrekking tot alternatieve energie moeten worden begrepen373. In een volgende fase 

is er de verplichting milieudoelen vast te leggen teneinde een goede milieutoestand te bekomen374. 

Deze doelen worden als uitgangspunt gebruikt om het maatregelenprogramma op te stellen. Volgens 

SCHOUKENS en de overeenkomstige rechtspraak van de Raad van State werken deze milieudoelen 

echter niet dwingend bij het verlenen van vergunningen voor schadelijke ingrepen in het mariene 

milieu375. In enkele arresten van mei 2008 met betrekking tot de Europese grenswaarden inzake 

luchtkwaliteit uit de Europese kaderrichtlijn Luchtkwaliteit spreekt de Raad van State het volgende 

recht. Het rechtscollege stelt dat het in de eerste plaats aan de bevoegde minister is om de nodige 

actieplannen op te stellen bij een blijvende overschrijding van de grenswaarden. De Raad van State 

weigert om de principiële doorwerking van deze kwaliteitsnormen naar plan- of vergunningsniveau 

te aanvaarden376. Het zal bijgevolg aan de Belgische wetgever zijn om maatregelen vast te  leggen 

teneinde de milieudoeleinden te bereiken. De toekenning van de vergunning voor een kunstmatig 
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eiland zal niet getoetst worden aan de vooropgestelde milieudoelen maar wel aan het 

maatregelenprogramma vastgelegd door de Belgische wetgever. 

 In zijn publicatie eindigt SCHOUKENS met een kritische noot. De auteur twijfelt aan de 

slagkracht van de richtlijn om de ambitieuze doelstelling te bereiken. Volgens SCHOUKENS hebben de 

lidstaten misschien te veel beleidsvrijheid. Door een gebrek aan inhoudelijke omkadering voor de 

uitwerking van de maatregelenprogramma’s is het moeilijk de doelstelling te handhaven, maar wordt 

het behalen van de globale doelen eveneens afhankelijk  gemaakt van het ambitieniveau dat de 

lidstaten zelf nodig achten377. De toekomst en verdere uitwerking van de richtlijn zal uitwijzen of de 

doelstelling om het mariene milieu te beschermen voor de volgende generaties verwezenlijkt wordt.  

 

4. Bescherming van het mariene milieu op Belgisch niveau 

De Noordzee is gelegen tussen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-

Brittannië en België. In vergelijking met de oceanen is de Noordzee een kleine ondiepe plas. Ze heeft 

een gemiddelde diepte van ongeveer 94 meter. Niettemin is er rijkdom van leven aanwezig. Het 

water en het sediment huisvesten een grote diversiteit aan dieren en planten. De Noordzee is een 

gevoelig ecosysteem dat intense menselijke activiteit zoals visserij, scheepvaart, toerisme maar ook 

de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden moet doorstaan. De Noordzee wordt omringd 

door landen die een hoge bevolkingsgraad hebben en sterk geïndustrialiseerd zijn. Het Belgisch deel 

van de Noordzee kent een hoge menselijke activiteit. Jaarlijks bezoeken ongeveer 30 miljoen mensen 

onze kust. Daarnaast varen gemiddeld 200 000 tot 300 000 schepen per jaar voorbij in het Kanaal378. 

Om het mariene milieu van de Noordzee te bewaren is een adequate bescherming vereist. Een 

eerste stap om deze bescherming te bewerkstelligen is het ontwikkelen van een juridisch kader. 

Volgens de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 

doet België het op dit vlak zeer goed:  

“België als pionier. Niet alleen op het vlak van het surrealisme is België een pionier. Als het gaat om 

de bescherming van ons mariene milieu behoren we tot de top van de klas. Met het invoeren van een 

aantal randvoorwaarden kunnen mens en milieu zij aan zij leven.”379  

In het volgend onderdeel wordt onderzocht welke initiatieven de Belgische wetgever neemt om het 

mariene milieu van het Belgisch deel van de Noordzee adequaat te beschermen. In het bijzonder 

wordt aandacht besteed aan de maatregelen die de overheid eventueel neemt om het mariene 

milieu te vrijwaren van de negatieve gevolgen van kunstmatige eilanden op het mariene milieu. Er 

wordt met andere woorden onderzocht of de beweerde stelling tevens juridisch omkaderd is. 
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(i) De wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de 

zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België380  

De Wet Mariene Milieu is een kaderwet. Ze vormt de wettelijke basis voor de bescherming van het 

Belgisch deel van de Noordzee tegen zeegebonden verontreiniging. Daarnaast wordt het mogelijk om 

aan natuurbehoud, -herstelling en -ontwikkeling te doen. Het juridisch instrument maakt het 

mogelijk om beschermde mariene gebieden op zee in te stellen, de biodiversiteit te behouden en te 

stimuleren en de fauna en flora op zee te beschermen381. De Wet Mariene Milieu is op twee 

uitgangspunten gestoeld. Ten eerste dient de wet als verdere tenuitvoerlegging van Europese 

richtlijnen, internationale verdragen en resoluties van internationale organisaties ter bescherming en 

behoud van het mariene milieu. Ten tweede wil de wet enkele vernieuwende principes introduceren 

waardoor bestaande wetten aan de hedendaagse en de toekomstige noden van een duurzaam 

beheer van de zee aangepast zijn382.   

 

Een eerste belangrijk punt in de bespreking van de wet is het materieel toepassingsgebied. De wet is 

enkel van toepassing op de “zeegebieden” die als volgt worden omschreven: “de territoriale zee, de 

exclusieve economische zone en het continentaal plat bedoeld in de wet van 13 juni 1969 inzake het 

continentaal plat van België.”383 De Belgische territoriale zee strekt zich uit tot 12 zeemijl vanaf de 

basislijn. Aan beide kanten is de zee begrensd door afbakeningsakkoorden met Frankrijk en 

Nederland. De exclusieve economische zone, het continentaal plat en de visserijzone hebben allen 

eenzelfde afbakening384. De oppervlakte van het Belgisch continentaal plateau, de EEZ en de 

visserijzone is 2017km². De totale oppervlakte van de zeegebieden heeft een omvang van 3500km².  

De wet heeft tot doel het mariene milieu te beschermen. De Belgische wetgever kiest voor 

een ruime omschrijving en beslaat het geheel van de verschillende mariene ecosystemen in de 

zeegebieden: “de abiotische omgeving van de zeegebieden en de biota, hierin inbegrepen de fauna, 

de flora en de mariene habitats die zij innemen, alsook de ecologische processen werkzaam binnen dit 

milieu en de onderlinge wisselwerkingen tussen de abiotische en biotische componenten.”385 Het 

regelen van de beroepsvisserij behoort niet tot een doelstelling van de wet mariene milieu. Bijgevolg 

blijft de bestaande visserijwetgeving in de Belgische visserijzone gelden386.  

 Een eerste gevaar waartegen het mariene milieu dient beschermd te worden is 

verontreiniging. De Belgische wetgever heeft dit begrip ruim omschreven en haalt hiervoor de 

mosterd bij de definitie van verontreiniging door het Zeerechtverdrag. “Mariene ecosystemen” wordt 
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vervangen door “mariene leven” en de klemtoon wordt extra gelegd op de abiotische kwaliteit387. De 

definitie van “verontreiniging” luidt als volgt: “de rechtstreekse of onrechtstreekse inbrenging door de 

mens van stoffen en energie in de zeegebieden, die schadelijke gevolgen heeft of naar alle 

waarschijnlijkheid kan hebben, zoals schade aan de levende rijkdommen van de zee en de mariene 

ecosystemen, gevaar voor de gezondheid van de mens, belemmering van activiteiten op zee, met 

inbegrip van het vissen en andere rechtmatige gebruiken van de zee, aantasting van de kwaliteit van 

het zeewater of vermindering van de recreatieve waarde.”388 Daarin worden zowel schade als 

milieuverstoring begrepen die verder in de wet omschreven worden389. Verontreiniging in de zin van 

de Wet Mariene Milieu houdt een menselijke tussenkomst in, schade door natuurfenomenen is 

uitgesloten390.  

 

Voor een optimale bescherming van het mariene milieu moeten vier basisprincipes gerespecteerd 

worden. Ten eerste is er het beginsel van het preventief handelen. Er moet worden opgetreden om 

milieuschade te voorkomen, veeleer dan de schade achteraf te herstellen391. Daarnaast is er het 

voorzorgsbeginsel. Preventieve maatregelen moeten genomen worden  wanneer er redelijke 

gronden tot bezorgdheid bestaan voor de verontreiniging van de zeegebieden. Dit beginsel geldt 

zelfs in situaties waar er geen overtuigend bewijs is van een oorzakelijk verband tussen het 

inbrengen van stoffen, energie en materialen in de zeegebieden en de schadelijke gevolgen392. Hier 

dient bij opgemerkt te worden dat in tegenstelling tot de definitie van verontreiniging de toepassing 

wordt uitgebreid naar materialen. De samenstelling van kabels of pijpleidingen kan bijvoorbeeld na 

verloop van tijd door inwerking van zeewater stoffen vrijgeven die leiden tot verontreiniging. Voor de 

samenstelling van deze materialen is een extra voorzorgsbenadering vereist393. Het derde beginsel 

gaat over het duurzaam beheer in de zeegebieden. De toepassing van dit principe moet ervoor 

zorgen dat er voldoende natuurlijke rijkdommen beschikbaar zijn voor toekomstige generaties en dat 

de effecten van het menselijk handelen de draagkracht van het milieu in de zeegebieden niet 

overschrijdt394. Het vierde beginsel stipuleert dat de vervuiler betaalt. De kosten voor de 

maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen 

van schade zijn bijgevolg voor rekening van de vervuiler395. Het betreft hier niet enkel de post ante 

kosten, maar tevens de kosten voor preventieve maatregelen396. Tot slot is er het herstelbeginsel wat 

inhoudt dat de schade of milieuverstoring in de zeegebieden van het mariene milieu hersteld dient te 

worden en dat die gebieden in de mate van het mogelijke in hun oorspronkelijke toestand gebracht 

dienen te worden397. Deze krachtlijnen worden in de wet geconcretiseerd en meer in detail 
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uitgewerkt. Een verdere analyse van de wet lijkt niet opportuun. Er wordt gekozen om de 

wetsbepalingen in functie van kunstmatige eilanden te bestuderen.  

 

De Wet Mariene Milieu geeft een definitie van een “offshore-installatie”. Ze luidt als volgt: “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-activiteiten”398 De 

wetsbepaling maakt niet expliciet melding van kunstmatige eilanden. Niettemin kan worden 

beargumenteerd dat kunstmatige eilanden onder deze definitie vallen. Kunstmatige eilanden zijn 

kunstmatig en worden vastgemaakt op de zeebodem. Een extra voorwaarde is echter dat de 

constructie bedoeld moet zijn voor “offshore-activiteiten”. Deze activiteiten worden in de wet als 

volgt omschreven: “activiteiten uitgevoerd in de zeegebieden met het oog op de exploratie, evaluatie 

of exploitatie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen.”399 Dit betekent evenwel niet dat 

kunstmatige eilanden gebouwd en gebruikt voor andere doeleinden dan ontginning van vloeibare of 

gasvormige koolwaterstoffen niet onder “offshore-installaties” worden begrepen en bijgevolg uit het 

toepassingsgebied van de wet mariene milieu vallen. Kunstmatige eilanden kunnen beschouwd 

worden als een rechtstreekse inbrenging door de mens van stoffen en energie in de zeegebieden. 

Deze inbrenging heeft of kan schadelijke gevolgen hebben voor het mariene milieu. Op die manier  

vallen kunstmatige eilanden dus wel onder het toepassingsgebied van de wet. Indien de 

wetsbepalingen echter expliciet offshore-installaties beogen zullen niet alle kunstmatige eilanden 

hieronder vallen, maar enkel diegene ter ontginning van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen400.  

Bepaalde activiteiten in de zeegebieden worden onderworpen aan een voorafgaande vergunning of 

machtiging verleend door de minister401. De bevoegde minister is de minister van leefmilieu. Dit is 

met een achterliggende bedoeling. De minister van leefmilieu zal automatisch meer prioriteiten 

geven aan de bescherming van het mariene milieu dan aan de economische baten van de 

vooropgezette activiteit402. Artikel 25 van de Wet Mariene Milieu somt de volgende activiteiten op: 

“(i) de burgerlijke bouwkunde, (ii) het graven van sleuven en het ophogen van de zeebodem, (iii) het 

gebruik van explosieven en akoestische toestellen met een groot vermogen, (iv) het achterlaten en 

het vernietigen van wrakken en gezonken scheepsladingen, (v) industriële activiteiten, (vi) de 

activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen.”403 Er zijn echter ook activiteiten die niet 

onderworpen zijn aan de vergunning- of machtigingsplicht. Dit zijn onder andere de beroepsvisserij, 

het wetenschappelijk zeeonderzoek, maar tevens de activiteiten bedoeld in de wet van 13 juni 1969 

inzake het continentaal plat van België404.  

Die laatste uitsluiting betreft de activiteiten ter exploratie en de exploitatie van natuurlijke 

rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat. Deze worden reeds juridisch omkaderd 

door de wet van 13 juni 1969. Ingevolge deze wet ze onderworpen aan een vergunningsplicht en 
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dient een milieueffectenrapport opgesteld te worden405. Een vergunningsplicht en de daarmee 

gepaard gaande milieueffectenbeoordeling via de Wet Mariene Milieu zijn dus niet meer nodig406. 

Volgens MAES is dit geen goede zaak. Nu is er geen uniformiteit met betrekking tot de 

milieueffectenbeoordeling van activiteiten op het continentaal plateau en in de EEZ. De activiteiten 

zoals het aanleggen van kunstmatige eilanden bijvoorbeeld, die onder de wet van 1969 betreffende 

het continentaal plat vallen zijn onderworpen aan een andere milieueffectenbeoordeling dan deze 

bepaald in de Wet Mariene Milieu. Dit komt omdat verschillende ministers hiervoor bevoegd zijn. De 

milieueffectenbeoordeling onder de Wet Mariene Milieu valt onder de bevoegdheid van de minister 

van leefmilieu die tevens de vergunningsbevoegdheid heeft. De activiteiten die onder de wet 

continentaal plat vallen worden onderverdeeld. De vergunningsverplichting behoort toe aan het 

ministerie van economische zaken. De beoordeling van de milieueffecten maakt deel uit van het 

takenpakket van de minister van leefmilieu. Daarenboven wordt de milieueffectenbeoordeling 

ingevolge de wet van 1969 gekenmerkt door een gebrek aan transparantie407. Er kan gesteld worden 

dat de milieueffectenbeoordeling voor activiteiten onder de wet continentaal plat wellicht minder 

streng zullen beoordeeld worden dan de activiteiten onder de wet mariene milieu.   

Een andere kwestie betreft de vraag of er voor een kunstmatig eiland dat voor andere 

doeleinden dan de exploitatie van natuurlijke rijkdommen wordt opgericht, al dan niet een 

vergunning vereist is? Via de wet betreffende de exclusieve economische zone worden de bepalingen 

van de wet betreffende het continentaal plateau die een vergunning vereist tevens van toepassing 

op kunstmatige eilanden opgericht voor andere doeleinden dan de exploratie en exploitatie van 

natuurlijke rijkdommen408.   

 Toch blijft er een probleem bestaan. De wet EEZ met betrekking tot kunstmatige eilanden en 

installaties voor andere doeleinden dan exploitatie en exploratie van natuurlijke rijkdommen, voert 

namelijk geen voorafgaandelijke machtiging of vergunning in voor het oprichten van deze 

constructies in zee409. Dit zou betekenen dat deze constructies zonder milieueffectenrapport en 

vergunning in zee worden toegelaten. Dit is echter nooit de bedoeling geweest van de wetgever. In 

de Memorie van Toelichting in artikel 82 (nu artikel 79) van de Wet Mariene Milieu staat het 

volgende: “artikel 82 wijzigt de wet van 13 juni 1969 inzake het continentaal plat van België in die zin 

dat bij de exploratie- en exploitatieconcessies op het continentaal plat, de milieueffectenrapportage 

en –beoordeling voorzien in artikel 28 van dit wetsontwerp van toepassing worden.”410 Dit betekent 

dat de bouw van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen op zee die niet worden gebruikt 

voor de exploratie zoals bedoeld in de wet continentaal plat evenwel de vergunningsplicht van artikel 

25, §1 van de wet mariene milieu dienen te vervullen. Daarenboven zal het gebruik van de 

kunstmatige eilanden beschouwd kunnen worden als een industriële activiteit in de zin van artikel 
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25, §, (v) en bijgevolg onder de vergunningsverplichting vallen411. Een milieueffectenrapport dient bij 

de vergunnings- of machtigingsaanvraag gevoegd te worden en dit op kosten van de aanvrager412. Na 

het verlenen van de vergunningen of machtigingen worden de activiteiten onderworpen aan 

toezichtprogramma’s en permanente milieueffectenonderzoeken. Indien uit die onderzoeken blijkt 

dat zich nieuwe nadelige gevolgen voor het mariene milieu hebben voorgedaan, kunnen de 

vergunningen of machtigingen opgeschort of ingetrokken worden413. Een kunstmatig eiland zal 

bijgevolg aan zo’n toezichtprogramma onderworpen worden.  

 Wanneer er in de zeegebieden  schade of milieuverstoring plaatsvindt door een ongeval of 

inbreuk op de van kracht zijnde wetgeving heeft de veroorzaker de verplichting deze te herstellen, 

zelfs al heeft hij geen fout begaan414. In de rechtsleer spreekt men van de objectieve 

aansprakelijkheid415. In de Wet Mariene Milieu heeft de wetgever deze aansprakelijkheid zeer ruim 

ingevuld. Het betreft niet enkel milieuschade die refereert naar het economisch nadeel dat een 

persoon kan lijden en hersteld kan worden door een financiële vergoeding. Door olieverontreiniging 

bijvoorbeeld sterven veel vissen waardoor de vissers een economisch verlies lijden. Dit zal financieel 

gecompenseerd worden. De milieuverstoring kan zich echter ook op een ander vlak voordoen en 

wordt in de wet als volgt omschreven: “een nadelige beïnvloeding van het mariene milieu, voor zover 

deze geen schade uitmaakt.”416 Het gaat om niet-economisch uitdrukbare verliezen in het mariene 

milieu of bestanddelen ervan die niet verhandelbaar zijn, bijvoorbeeld niet-commerciële 

exploiteerbare diersoorten zoals zeehonden. Hier zal eerder geopteerd worden voor een herstel in 

natura. Zo kunnen overleden zeehonden worden vervangen door zeehonden afkomstig uit een 

kweekprogramma417. Niettemin kan de ecologische schade financieel vergoed worden, maar enkel 

door een vordering van de Staat418.  

 

Volgens MAES heeft de Belgische overheid met de wet mariene milieu een instrument ter 

beschikking om op zee een duurzaam milieubeleid te voeren. De wet is echter nog niet af of 

volmaakt. Voor een volle uitwerking dienen nog tal van uitvoeringsbesluiten opgemaakt te 

worden419. Eén van die uitvoeringsbesluiten is het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende 

het instellen van mariene beschermde gebieden in het Belgische deel van de Noordzee. In het 

volgend deel wordt dit K.B. meer in detail bestudeerd en wordt onderzocht welke draagwijdte dit 

besluit heeft voor de aanleg en het gebruik van kunstmatige eilanden.  
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(ii) De mariene beschermde gebieden in het Belgische deel van de Noordzee420 

Speciale zones voor natuurbehoud volgens de Habitatrichtlijn en de speciale beschermingszone 

volgens de Vogelrichtlijn 

 

Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/Tools/viewimage.php?Pic=Atlas2007/MarineProtectedAreas_large_NL.gif  

De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn gericht op de aanwijzing en het behoud van speciale 

beschermingszones door de lidstaten ingesteld voor kwetsbare vogelsoorten en trekvogelsoorten 

(SBZ-V)enerzijds en planten- en andere diersoorten (SBZ-H) anderzijds. Deze twee zones vormen 

samen het zogenaamde “Natura 2000-netwerk”, een Europees ecologisch netwerk421.  

 In 2005 en 2006 is België via twee koninklijke besluiten overgegaan tot het instellen van zes 

mariene beschermde gebieden. Ingevolge de Vogelrichtlijn worden speciale beschermingszones 

(hierna Vogelrichtijngebieden genoemd) vastgelegd teneinde de Fuut, de Visdief, de Grote stern en 

de Dwergmeeuw te beschermen. In het kader van de Habitatrichtlijn wordt de Vlakte van de Raan en 
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de Trapegeer-Stroombank aangeduid als speciale zone voor natuurbehoud (hierna 

Habitatrichtlijngebieden genoemd). De vaststelling van deze beschermingszones is ook een verdere 

uitwerking van de Wet Mariene Milieu van 1999422.  

 Voor de Vogelrichtlijngebieden worden beschermingsmaatregelen genomen die tot doel 

hebben de beschermde vogelsoorten en hun leefgebieden te beschermen en in stand te houden423. 

Daarenboven worden speciale beschermingszones vastgelegd die op bovenstaande kaart in het rood 

zijn aangeduid. In deze zones zijn volgende activiteiten verboden: “1° activiteiten van burgerlijke 

bouwkunde; 2° industriële activiteiten; 3° activiteiten van publicitaire en commerciële 

ondernemeningen.”424 Indien personen plannen hebben in deze zones zullen deze onderworpen zijn 

aan een passende beoordeling. De passende beoordeling bestaat uit de MER-procedure zoals 

voorzien in het K.B. van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de 

milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet mariene milieu. Een dergelijk project kan slechts 

worden toegestaan indien uit de beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 

zullen worden aangetast425. Indien er geen alternatieven zijn of als er een dwingende reden is van 

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en indien de 

nodige compenserende maatregelen worden genomen kan van deze principiële regeling worden 

afgeweken426. Op het eerste zicht lijkt de aanleg van kunstmatige eilanden in deze 

Vogelrichtlijngebieden verboden. In specifieke omstandigheden kan het project betreffende 

artificiële eilanden echter onder de uitzonderingsbepaling vallen mits naleving van de strenge 

voorwaarden.  

 Het vastleggen van de Habitatrichtlijngebieden heeft tot doel de natuurlijke habitats in deze 

zones in een gunstige staat van instandhouding te behouden. Er moet gezorgd worden dat de 

kwaliteit van deze leefgebieden niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de 

beschermde soorten in deze zones, voor zover die factoren een significant effect op deze 

beschermde soorten zouden kunnen hebben427. In de Habitatrichtlijngebieden zijn volgende 

activiteiten verboden: “1° activiteiten van burgerlijke bouwkunde; 2° industriële activiteiten; 3° 

activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen; 4° het storten van baggerspecie en 

inerte materialen van natuurlijke oorsprong.”428 Wat de projecten in deze Habitatrichtlijngebieden 

betreft gelden dezelfde bepalingen als voor de Vogelrichtlijngebieden. De plannen zijn het voorwerp 

van een passende beoordeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kan 

van dit beginsel worden afgeweken429. De aanleg van een artificieel eiland in deze zones lijkt in 

principe niet mogelijk. Niettemin kunnen er situaties zijn waarin het project een  uitzondering vormt.  
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Naast de mogelijkheid tot het instellen van beschermingszones kan de Koning overgaan tot het 

vastleggen van een gericht marien reservaat. Door het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 wordt een 

dergelijk reservaat ingesteld.  

 

Gericht marien reservaat 

 

Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Atlas/map.php?MarineReserve  

In het gericht marien reservaat zijn alle activiteiten verboden, behalve de uitzonderingen voorzien in 

de Wet Mariene Milieu en de volgende: “2° het leggen en onderhoud van kabels en pijpleidingen; 3° 

het graven van sleuven en het ophogen van de zeebodem; 4° de activiteiten die onder het 

toepassingsgebied van de gebruikersovereenkomsten vallen.”430 Tevens moet de plannen en 

projecten onderworpen worden aan een passende beoordeling zoals in de Habitatrichtlijn- en 

Vogelrichtlijngebieden.  

 

De koninklijke besluiten worden echter niet door iedereen positief onthaald. CLIQUET en BOGAERT 

eindigen hun bijdrage met de spreekwoordelijke tussentitel: “Eén stap vooruit en één stap 

achteruit?”. De auteurs stellen dat bepaalde wetswijzigingen leiden tot een verzwakking van de 

oorspronkelijke wet mariene milieu. Bij het opmaken van gebruikersovereenkomsten betreffende 

deze zones wordt namelijk veel belang gehecht aan de inspraak van de verschillende gebruikers. 

Indien een gebruikersovereenkomst niet wordt gerespecteerd kan de minister de overeenkomst 
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eenzijdig opzeggen. CLIQUET en BOGAERT stellen zich de vraag of dit een garantie biedt voor het 

halen van de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden. Er is 

geen enkel mechanisme voorzien voor het geval de maatregelen gebaseerd op de 

gebruikersovereenkomsten niet effectief zijn of niet nageleefd worden waardoor deze zones 

onvoldoende worden beschermd431.  

 

(iii) Het K.B. Mariene Strategie van 23 juni 2010432 

De Kaderrichtlijn mariene strategie werd eerder uitgediept in het deel met betrekking tot de 

regelgeving voor de bescherming van het mariene milieu op Europees niveau. De kaderrichtlijn dient 

echter omgezet te worden in nationale wetgeving. Voor België gebeurt dit op 23 juni 2010 met een 

koninklijk besluit omtrent mariene strategie. In dit hoofdstuk wordt het K.B. mariene strategie 

onderzocht in functie van kunstmatige eilanden.  

 

Het Belgische deel van de Noordzee wordt intensief gebruikt door de mens, onder meer voor de 

aanleg en exploitatie van windmolenparken. De activiteiten tonen aan dat het aantal ruimtelijke 

claims op onze mariene wateren toeneemt. Om dit uitgebreid gebruik in goede banen te leiden en 

opdat het milieu niet overbelast zou worden, komt regelgeving niet ongelegen. In het K.B. mariene 

strategie worden geen expliciete doelstellingen omschreven. Echt problematisch is dit niet omdat de 

Wet Mariene Milieu reeds een ecosysteembenadering voor de mariene wateren poneert 433.  

Wat het toepassingsgebied van het K.B. mariene strategie betreft is er een verschil op te merken met 

de Europese richtlijn. De activiteiten die uitsluitend de landsverdediging of de nationale veiligheid 

dienen sluit men expeciet uit van het toepassingsgebied van de richtlijn434. Voor deze ruime 

uitsluiting heeft de Belgische wetgever niet gekozen. In het K.B. mariene strategie wordt bepaald dat 

dergelijke activiteiten niet onder de regelgeving vallen. Ze moeten evenwel uitgevoerd worden op 

een wijze verenigbaar met de doelstelling van het besluit voor zover dit mogelijk is435. Het 

toepassingsgebied heeft tevens gevolgen voor de bevoegdheidsrechtelijke verdeling tussen de 

verschillende overheden in België. Zoals eerder uiteengezet is de materiële bevoegdheid van het 

Vlaamse Gewest ratione loci begrensd door de basislijn436. Dit betekent dat het uitoefenen van 

territoriale bevoegdheden door het Vlaamse Gewest in de Noordzee principieel uitgesloten is. De 

implicatie van de kaderrichtlijn mariene strategie heeft bijgevolg geen implicaties op de Vlaamse 

regionale bevoegdheid. SCHOUKENS nuanceert dit beeld. Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de 

zeevisserij ten gevolge van het Lambermont-akkoord en daarnaast behoort het baggeren in functie 
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van activiteiten ondernomen door het Vlaamse Gewest tevens tot het takenpakket van de regionale 

overheid437. De bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden horen daar niet bij.  

 

De Kaderrichtlijn mariene strategie maakt gebruik van een regiobenadering. De Belgische wetgever is 

daarin nog iets verder gegaan. Het is mogelijk om een verdere onderverdeling van de mariene regio 

door te voeren mits deze verenigbaar is met de Noordzee inclusief het Kattegat en het Kanaal438.  

 In de Europese richtlijn is er sprake van een samenwerkingsverplichting tussen de 

verschillende lidstaten om zo tot een coherente mariene strategie te komen. Volgens SCHOUKENS 

kunnen daar ingevolge het K.B. mariene strategie ook de drie gewesten worden bij betrokken439. De 

federale minister bevoegd voor leefmilieu en de DG Leefmilieu van de federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen zijn bevoegd voor de vaststelling en de uitvoering 

van de nodige maatregelen binnen de Belgische mariene wateren440.  

 Iedere lidstaat dient een mariene strategie te ontwikkelen voor zijn eigen mariene wateren. 

Het betreffende tijdsschema, zoals eerder uiteengezet, is overgenomen door de Belgische 

wetgever441. Daarnaast moet de lidstaat dringende maatregelen treffen indien de zee in een kritieke 

toestand is. In het K.B. mariene strategie wordt dit vrijblijvender geformuleerd, ‘moeten’ wordt 

vervangen door ‘kunnen’442. Of dit uiteindelijk een verschil betekent met de richtlijn valt te 

betwijfelen. Het blijft in elk geval aan de lidstaat om te bepalen wanneer er sprake is van een kritieke 

toestand van de zee443. Een eerste stap in de ontwikkeling van de mariene strategie is de initiële 

beoordeling die een economische en sociale analyse omvat van het gebruik van de betrokken 

mariene wateren. De Europese richtlijn bepaalt niet verder wat deze analyse inhoudt.  Ook de 

Belgische wetgever blijft aan de oppervlakte omtrent de inhoud444. Wat de termen “milieutoestand” 

en “goede milieutoestand” betreft neemt de Belgische wetgever de definities van de Europese 

wetgever bijna letterlijk over445. Volgens SCHOUKENS kunnen deze omschrijvingen ook van belang 

zijn voor de invulling van “milieuverstoring” uit de Wet Mariene Milieu. De Koning heeft de 

mogelijkheid om via een besluit criteria vast te leggen voor milieuverstoring.  Tot op vandaag is dit 

nog niet gebeurd446. Volgens de auteur is het mogelijk om in de toekomst gebruik te maken van de 

vastgestelde goede milieutoestand of de concrete milieudoelen om af te wegen of er in een concrete 

situatie sprake is van een milieuverstoring. Andersom zal men ook kunnen beargumenteren dat 
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wanneer een ingreep de goede milieutoestand niet in het gedrang brengt er geen sprake is van een 

milieuverstoring447.  

 In de Europese kaderrichtlijn wordt bepaald dat de vooropgestelde milieudoelen dienen 

afgestemd te worden op de andere internationale, communautaire of nationale kwaliteiteisen.  De 

Belgische wetgever neemt deze bepaling over in het K.B448. Wanneer de Habitatrichtlijn streeft naar 

een gunstige staat van instandhouding van habitats bijvoorbeeld is het niet mogelijk  om via de 

milieudoelen een inferieur doel vast te leggen449. Daarnaast legt de Europese richtlijn in artikel 11 

monitoringsprogramma’s op. Deze hebben tot doel een voortgaande beoordeling van de 

milieutoestand van de mariene wateren van een lidstaat mogelijk te maken. Volgens SCHOUKENS is 

het verbazingwekkend dat lidstaten daarvoor de tijd krijgen tot 2014 gezien vele lidstaten reeds heel 

wat ervaring hebben met de monitoring van hun mariene wateren. België heeft op dit vlak een zeer 

goede reputatie. De Belgische mariene wateren behoren tot één van de meest onderzochte mariene 

gebieden. De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-

essatuarium (BMM) en verschillende andere wetenschappelijk instellingen leveren uitstekend werk 

op het vlak van de controle van de biodiversiteit in het mariene milieu450.  

De Europese richtlijn vereist dat de lidstaten een maatregelenprogramma vastleggen teneinde een 

goede milieutoestand te bereiken451. De Belgische wetgever heeft dit geïmplementeerd in artikel 10 

van het koninklijk besluit mariene strategie. Daarbij wordt bepaald dat rekening moeten worden 

gehouden met de maatregelen genomen in de relevante Europese richtlijnen en internationale 

overeenkomsten. Deze maatregelen moeten helpen bepalen waar en wanneer bepaalde activiteiten 

mogen plaatsvinden. Dit kan beschouwd worden als een vorm van ruimtelijke planning met een 

daaraan gekoppelde procedure van vergunningverlening. De Europese richtlijn verplicht de lidstaten 

echter niet om een juridisch afdwingbare stedenbouwregelgeving te voorzien voor hun mariene 

wateren. Toch is men in België reeds op goede weg. Op federaal niveau is er het zogenaamde 

GAUFRE-project dat de eerste aanzet vormt naar een ruimtelijk plankader voor de Noordzee. Het 

project wil een wetenschappelijke basis zijn voor de ontwikkeling van een ruimtelijk structuurplan 

dat mede bijdraagt tot een duurzaam beheer van de zee. Ook het Masterplan voor de Noordzee van 

2003 die de verschillende functies van de mariene gebieden aangeeft is van groot belang. Een eerste 

fase wordt reeds in uitvoering gebracht waarbij een aantal voornamelijk economisch belangrijke 

activiteiten, een ruimtelijke planning krijgen. Daarin worden ook de windmolenparken in de 

Noordzee opgenomen. Het plan heeft echter tot op heden nog geen juridisch bindende kracht en de 

naleving wordt nergens verplicht gesteld. De implementatie van de kaderrichtlijn kan een extra 

stimulans vormen in het reeds ingezette proces van ruimtelijke ordening van de mariene wateren452.  

Bovengenoemde bemerkingen betreffende het koninklijk besluit mariene strategie voor de bouw en 

het gebruik van kunstmatige eilanden zijn belangrijk maar de ontwikkeling van deze strategie staat 
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nog in de startblokken. Naarmate de concrete uitwerking volgt zal blijken of er specifieke regels 

worden vastgelegd voor kunstmatige eilanden en met welke bepalingen de bouwers en gebruikers 

van deze constructies rekening moeten houden.  

 SCHOUKENS maakt enkele kanttekeningen bij dit koninklijk besluit. De auteur betreurt dat de 

wetgever op bepaalde punten geen duidelijke verbanden legt met de bestaande instrumenten van 

de Wet Mariene Milieu. De Belgische wetgever heeft hoofdzakelijk geopteerd voor de letterlijke 

implementatie van de Europese richtlijn. Met het koninklijk besluit heeft België wel een belangrijke 

bijkomende stap gezet naar een adequate bescherming van het mariene milieu. Niettemin blijft het 

een werk in uitvoering453.  

 

5. De verwijdering van kunstmatige eilanden en installaties in de zee 

Tot 1950 was er geen juridische regeling voor de verwijdering van offshore installaties. Naarmate de 

aanwezigheid van deze constructies toenam rees de vraag wat er dient te gebeuren wanneer ze niet 

meer worden gebruikt. Moeten de installaties en kunstmatige eilanden verwijderd worden of kunnen 

ze in zee blijven? De hindernis die ongebruikte constructies vormen voor de scheepvaart en de 

belangen van andere staten pleiten voor een verwijdering. Het tegenargument is het prijskaartje dat 

aan die afbraak vasthangt. Volgens het E&P Forum brengt de verwijdering van een installatie een 

kost met zich mee van 186 miljoen Amerikaanse dollar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

verschillende staten zoals de UK met de hete adem van belangenorganisaties in hun nek, pleiten voor 

een discretionaire beoordeling van de staten over die verwijdering454.  

 In dit onderdeel wordt het juridisch regime van de verwijdering van kunstmatige eilanden en 

installaties beknopt onder de loep genomen. In de meeste verdragen is er sprake van installaties, 

maar wanneer de definitie wordt bestudeerd blijkt dat ook kunstmatige eilanden daaronder kunnen 

vallen. In dit deel worden installaties en kunstmatige eilanden samen behandeld, alhoewel het 

onderzoeksveld zich voornamelijk op artificiële eilanden toespitst. 

 

Onder het Verdrag betreffende het Continentaal Plateau is de regeling duidelijk. Artikel 5, lid 5 van 

het VCP bepaalt dat elke verlaten of in onbruik geraakte installatie volledig moet verwijderd worden. 

Dit is een absolute verplichting waar geen uitzonderingen op zijn. Dit kadert in de opvatting dat de 

rechten van de kuststaat een tijdelijke uitzondering vormen op de vrijheid van de volle zee455.  

In het Zeerechtverdrag wordt dit enigszins anders geformuleerd: “(…) installaties of inrichtingen die 

worden verlaten of niet meer worden gebruikt, dienen geheel te worden verwijderd ter verzekering 

van de veiligheid van de scheepvaart, zulks met inachtneming van algemeen aanvaarde nationale 

organisatie. Bij deze verwijdering dient naar behoren rekening te worden gehouden met de visserij, 
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de bescherming van het mariene milieu en de rechten en plichten van andere Staten. Er dient 

passende bekendheid te worden gegeven aan de diepte positie en afmetingen van alle installaties of 

inrichtingen die niet gehele zijn verwijderd.”456 Eerst dient opgemerkt te worden dat kunstmatige 

eilanden hierbij niet vermeld worden. Het is onzeker of dat kunstmatige eilanden ingevolge het 

Zeerechtverdrag verwijderd moeten worden. Indien het om met om zand opgespoten eilanden gaat 

lijkt het ook moeilijk om deze te verwijderen. Toch is er onzekerheid omtrent de verwijderingsplicht 

voor artificiële eilanden.  Het Zeerechtverdrag is in deze materie zeer onduidelijk mede omdat geen 

definitie gegeven wordt van de twee begrippen. Ook wordt het verschil tussen kunstmatige eilanden 

en installaties nergens omschreven.   

 Na een verdere studie van de verwijderingverplichting voor installaties en inrichtingen 

kunnen twee soorten verplichtingen onderscheiden worden. Ten eerste is er de absolute verplichting 

tot verwijdering overeenkomstig de richtlijnen van de IMO indien de installatie een gevaar vormt 

voor de veiligheid van de scheepvaart. Ten tweede is er de relatieve verplichting tot verwijderen en 

dient men rekening  te houden met de visserij, de bescherming van het mariene milieu en de rechten 

en plichten van de andere staten. In zo’n situatie kan het een verwijdering onnodig zijn of slechts 

gedeeltelijk uitgevoerd worden457.  

 Het Zeerechtverdrag geeft de IMO de bevoegdheid om regels vast te leggen betreffende de 

verwijdering van inrichtingen en installaties. De richtlijnen van de IMO kunnen beknopt worden 

samengevat. Er is het algemeen principe dat alle ongebruikte installaties verwijderd moeten worden. 

Verlaten of in onbruik geraakte installaties worden volledig verwijderd indien ze zich bevinden in een 

waterdiepte van minder dan 75 meter en boven het water minder dan 4 000 ton wegen. Tevens 

dienen installaties die op of na 1 januari 1988 op de zee worden geplaatst volledig verwijderd te 

worden. De kuststaat heeft wel de bevoegdheid om te beslissen of een gehele verwijdering 

noodzakelijk is. De staat kan zich daarvoor op drie gronden beroepen: de gehele verwijdering is 

technisch niet mogelijk; de kosten zijn te hoog of de risico’s voor het personeel en/of  het mariene 

milieu zijn te groot of de installatie krijgt een nieuw gebruik waaronder een verbetering voor de 

levende rijkdommen. Ingeval van gedeeltelijke verwijdering moet de installatie verwijderd worden 

tot op een waterdiepte van 55 meter. De richtlijnen van de IMO zijn slechts ‘soft-law’-principes en 

dus niet juridisch verbindend. Ze hebben niet de status van internationaal recht en kunnen de staten 

dan ook niet verplichten458. 

 

Naast het VCP en het Zeerechtverdrag zijn er verschillende internationale verdragen die de 

verwijdering van offshore installaties regelen. Het Dumpingverdrag van Londen van 1972 definieert 

“dumping” als volgt: “any deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made 

structures at sea”. Kunstmatige eilanden kunnen hieronder begrepen worden omdat men spreekt 

van “other man-made structures at sea”. Ingevolge artikel 3, (1), a, ii van het Dumpingverdrag van 

Londen wordt het volledig of gedeeltelijk achterlaten van een structuur in de zee beschouwd als 

dumping. De bepalingen van dit verdrag zullen bijgevolg van toepassing zijn op kunstmatige eilanden. 
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457

 E. Brown, The international law of the sea., Alderschot, Darthmouth, 1994, 265-267. 
458

 Z. Gao, “Current issues of international law on offshore abandonment, with special reference to the United Kingdom.”, 
Ocean Development & International Law 1997, 62-63; F. Maes, A. Cliquet, E. Somers (o.l.v.), Het Belgisch beleid inzake de 
bescherming van de Noordzee., Gent, RUG vakgroep internationaal publiekrecht, 1996, 516-520.  



99 
 

Indien een constructie een ander gebruik krijgt wordt dit niet beschouwd als dumping mits de 

nieuwe bestemming niet strijdig is met het doel van het verdrag459.  

 Het Verdrag van Oslo van 1972 betreffende de preventie van mariene vervuiling door 

dumping vanaf een schip en een vliegtuig bepaalt het verbod om sommige materialen te dumpen. 

Het verlaten van offshore-installaties is volgens het Verdrag van Oslo geen vorm van dumping. Indien 

echter delen of de gehele installatie na afbraak in zee wordt gestort is er wel sprake van dumping. 

Ingevolge artikel 7 van het Verdrag van Oslo is steeds de goedkeuring van de nationale autoriteiten 

vereist. In 1991 aanvaardt de Oslo Commissie de Richtlijnen voor het zich ontdoen van offshore 

installaties op zee. De Richtlijnen voorzien in een principieel systeem naargelang het geval speciale 

toelatingen te verlenen door de andere verdragspartijen voor de verwijdering van offshore 

installaties. Dit wordt beschouwd als één van de eerste regionale verdragen die de verwijdering in 

detail regelt460.  

 Om verwarring te voorkomen worden de wijzigingen zoals opgenomen in de Oslo en Parijs 

Commissie samen vastgelegd in het OSPAR-verdrag van 1992. De overeenkomst vormt een 

overkoepelend kader voor de juridische bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk 

deel van de Atlantische oceaan461. In het OSPAR-verdrag worden “offshore-installaties” als volgt 

omschreven: “any man-made structure, plant or vessel or parts thereof, whether floating or fixed to 

be the seabed, placed within the maritime area for the purpose of offshore activities.”462 De 

begripsomschrijving is zo ruim waardoor het onwaarschijnlijk is dat bepaalde constructies buiten het 

toepassingsgebied zouden vallen. In Bijlage III van het OSPAR-verdrag worden de regels bepaald 

inzake de voorkoming en beëindiging van de verontreiniging uit offshore bronnen. In artikel 5 van 

deze Bijlage III wordt voorgeschreven dat een buiten gebruik gestelde offshore-installatie niet geheel 

of gedeeltelijk in zee mag worden achtergelaten zonder een vergunning. Deze vergunning wordt 

naargelang het geval verleend door de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende verdragspartij. 

Bij de verlening moeten de autoriteiten de regels van het OSPAR-verdrag toepassen en respecteren.  

 

Er kan gesteld worden dat de regeling betreffende de verwijdering van offshore-installaties niet 

uniform is. Meestal worden kunstmatige eilanden in de definiëring begrepen omdat geopteerd wordt 

voor een ruime omschrijving. Van een algemene volledige verwijderingsplicht is enkel sprake in het 

Verdrag betreffende het Continentaal Plat. In de andere internationale overeenkomsten verschilt de 

wijze van verwijdering of verlating naargelang de situatie.  
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In het nationaal recht wordt in de EEZ-wet het volgende voorgeschreven: “installaties of inrichtingen 

in de EEZ die worden verlaten of die niet meer worden gebruikt, dienen te worden verwijderd onder 

meer ter verzekering van de veiligheid van de scheepvaart.”463 Dit kan niet als een absolute 

verwijderingsplicht worden beschouwd. De wet mariene milieu daarentegen regelt de verwijdering 

van offshore-installaties strenger. Onder storten verstaat men “het tot zinken brengen of het zich 

opzettelijk ontdoen in zee van schepen, luchtvaartuigen, offshore-installaties of pijpleidingen”464. 

Daarnaast wordt ook de volgende handeling als storten beschouwd: “het in zee achterlaten van 

offshore-installaties of andere kunstmatige structuren, geheel of gedeeltelijk in situ, met de loutere 

bedoeling zich ervan te ontdoen”465. Deze omschrijving omvat zowel de installaties als de 

kunstmatige eilanden worden. Ingevolge artikel 16 van de Wet Mariene Milieu is storten in 

zeegebieden verboden. Het achterlaten van kunstmatige eilanden zal ingevolge deze wet verboden 

zijn waardoor de verwijdering ervan noodzakelijk lijkt. Er zijn echter ‘ontsnappingsroutes’ om aan dit 

principieel verbod te ontkomen. Indien aan het kunstmatig eiland of de installatie een ander doel 

wordt gegeven en het doel niet strijdig is met de doelstellingen van de wet mariene milieu wordt dit 

niet beschouwd als storten en mag de constructie bijgevolg blijven staan466. Daarnaast kan 

beargumenteerd worden dat het kunstmatig eiland bestaat uit “inerte materialen van natuurlijke 

oorsprong, bestaande uit vast, chemisch, onbehandeld geologisch materiaal, waarvan de chemische 

bestanddelen niet in het mariene milieu vrijkomen” waardoor de verbodsbepaling van het storten in 

zee niet van toepassing.is467. In het Belgisch deel van de Noordzee zijn dergelijke kunstmatige 

eilanden nog niet achtergelaten. De toekomst zal uitwijzen welke piste gevolgd wordt en hoe men 

het achterlaten van een kunstmatig eiland juridisch zal benaderen.  
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HOOFDSTUK 5: HET WINDMOLENPARK IN HET 

BELGISCH DEEL VAN DE NOORDZEE 
 

Het groeiend besef dat fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn en het gebruik ervan schadelijke 

gevolgen heeft op het natuurlijke en menselijke milieu zorgt ervoor dat gezocht dient te worden naar 

andere energiebronnen. Er wordt getracht hernieuwbare energie te vinden en de Europese 

Commissie beschrijft deze energie als volgt: “renewable non-fossil energy sources such as wind, solar, 

geothermal, wave, tida, hydro-power, biomass, ladfill gas, sewage treatment plant gas and 

biogases”468 Volgens de Europese richtlijn 2001/77/EG dient België 6% van haar elektriciteit te halen 

uit hernieuwbare energievormen. De installaties van windmolens kan hiertoe bijdragen. 

Daarenboven hebben windmolens op zee extra voordelen. Ze hebben eerst en vooral een versterkt 

effect want op zee worden grotere windsnelheden opgemeten dan op het land. Ten tweede is er 

meer plaats op zee en zullen er bijgevolg minder tegenkantingen zijn vanwege de publieke opinie die 

stelt dat het zicht wordt verstoord door windmolens469. Op het vlak van windenergie is Denemarken 

één van de koplopers. In 2002 wordt ongeveer 14% van de elektriciteitsconsumptie voorzien door 

windenergie. Het succes van de Deense windenergie is het gevolg van een politiek beleid dat deze 

hernieuwbare energievorm stimuleert. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met wetenschappers 

en de innoverende bedrijven470. In vergelijking met Denemarken hinkt België achterop. Toch zijn 

reeds inspanningen geleverd, zowel wat windenergie op het land als op zee betreft. In dit hoofdstuk 

wordt het windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee bestudeerd. Er wordt voornamelijk 

gefocust op de regels waaraan het park onderworpen wordt ingevolge het statuut van kunstmatige 

eilanden. De aspecten van het energierecht komen hier niet aan bod. Hoe de door de windmolens 

geproduceerde elektriciteit uiteindelijk op het elektriciteitnet komt en hoe dit juridisch omkaderd 

wordt, behoort niet tot de onderzoeksvragen van de probleemstelling. Het energiebeleid achter de 

windenergie wordt hier evenmin bestudeerd. De huidige controverse betreffende de extra kosten die 

windmolenparken met zich mee zouden brengen voor de eindconsument wordt niet behandeld. Wel 

wordt onderzocht onder welke regeling het offshore windmolenpark valt en welke bepalingen 

gerespecteerd  dienen te worden. 
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Windmolenparken: huidige projecten in de toegewezen zone

Bron: http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Atlas/map.php?WindmillsCurrent  

http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Atlas/map.php?WindmillsCurrent
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Zoals uit bovenstaande kaart blijkt zijn de meeste projecten gesitueerd in de exclusieve economische 

zone van België. Ingevolge artikel 56 van het Zeerechtverdrag heeft de kuststaat exclusieve 

bevoegdheid over de exploratie en exploitatie van windenergie: “In de EEZ bezit de kuststaat a) 

soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer van de 

natuurlijke rijkdommen, levend en niet levend, van de wateren boven de zeebodem en van de 

zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot andere activiteiten van de economische 

exploitatie en exploratie van de zone, zoals de opwekking van energie uit het water, de stromen en de 

winden (…).”471 Het is dus enkel België die het recht heeft om energie op te wekken uit wind. De staat 

kan andere landen evenwel toestemming verlenen om dit ook te doen. Vandaag zijn er drie 

projecten gepland voor de bouw en de exploitatie van windmolenparken in het Belgische deel van de 

Noordzee. Het betreft Belwind op de Bligh Bank, Eldepasco op de Bank zonder Naam en C-Power op 

de Thorntonbank. Daarnaast hebben drie andere projecten reeds een domeinconcessie verkregen: 

Rentel, NORTHER en SEASTAR. Deze projecten vallen allemaal onder de Belgische wetgeving.  

 Teneinde herhaling te vermijden wordt geen volledige uiteenzetting gegeven van de 

Belgische regels die van toepassing zijn op  de windmolenparken.  

Zoals eerder vermeld is de federale overheid bevoegd over de Noordzee gezien de materiële 

bevoegdheden van het Vlaamse Gewest ratione loci begrensd zijn472. Met betrekking tot energie 

heeft de federale overheid verschillende bepalingen uitgevaardigd omtrent hernieuwbare energie en 

milieuvriendelijke productietechnologieën. Daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de federale 

minister van energie domeinconcessies kan verlenen voor de bouw en de exploitatie van windmolens 

in zee473. Ingevolge de voorheen geschetste residuaire bevoegdheid van de federale overheid heeft 

deze laatste de bevoegdheid om regels te treffen inzake het natuurbehoud van de Noordzee. Dit is 

gebeurd via de Wet Mariene Milieu van 1999. Krachtens artikel 25 van de Wet Mariene Milieu is een 

vergunning verplicht voor bepaalde activiteiten in de zeegebieden. Het K.B. van 7 september 2003 

regelt deze vergunningsplicht verder474. Een diepgaand onderzoek naar de inhoud van de 

verschillende toegestane vergunningen voor de windmolenparken zou tot een  te technische studie 

leiden. Hier worden enkel de algemene regels betreffende de vergunning geschetst.  

Aan de aanvraag tot vergunning moet een milieu-effectenrapport worden toegevoegd475. 

Iedere belanghebbende kan binnen een termijn van 60 dagen zijn standpunten, opmerkingen en 

bezwaren aan het bestuur betekenen476. Wanneer de aanvraag door de bevoegde overheid in 

behandeling is genomen gaat de BMM onmiddellijk over tot de milieu-effectenbeoordeling477. Daarin 

dienen onder andere de volgende gegevens in opgenomen te worden:“1° een beschrijving van de 

methodes; 2° een beschrijving van de bestaande toestand van het mariene milieu; 3° een beschrijving 

en waardering van de te verwachten betekenisvolle effecten van de activiteiten op het mariene 
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milieu; 4° aanduiding van de internationale en nationale wettelijke en reglementaire voorschriften; 5° 

vergelijking tussen de activiteit en de beschreven alternatieven; 6° (…); 7° een beschrijving van de 

voorzieningen die redelijkerwijze kunnen worden getroffen om een behoorlijke monitoring te 

verzekeren van de effecten van de activiteit op het mariene milieu.”478 Bij de beoordeling van de 

aanvraag houdt de federale minister bevoegd voor het mariene milieu rekening met de algemene 

doelstellingen van de Wet Mariene Milieu en de resultaten van de milieubeoordeling479. Uiteindelijk 

beslist de bevoegde minister over het al dan niet toekennen van de milieuvergunning. Volgens de 

BMM verloopt er ongeveer zes tot acht maanden tussen het indienen van de aanvraag en de 

uiteindelijke beslissing, naargelang de ingewikkeldheid van het dossier480.  

Dit zijn de belangrijkste specifieke bepalingen voor de windmolenparken in het Belgische 

deel van de Noordzee. Daarnaast zijn de regels zoals geschetst in de voorgaande delen onverminderd 

van toepassing, zoals de voorschriften betreffende het leggen van kabels en pijpleidingen, het 

conflict met de scheepvaart, enz.  

Over bepaalde aspecten heerst nog juridische onhelderheid. Eén daarvan is de al dan niet 

verplichte verwijdering van de windmolens. Volgens MAES is men ingevolge artikel 2 van de Wet 

Mariene Milieu verplicht de sokkels van deze windmolens te verwijderen, anders wordt dit 

beschouwd als een storting in de zee strijdig met de wet. Om daaraan te ontsnappen kan een andere 

bestemming worden gegeven aan de sokkels481.  

 

De windmolenparken zijn zowat de eerste kunstmatige eilanden gebouwd in het Belgische deel van 

de Noordzee. De Belgische staat is op dit vlak zeer ambitieus. Zo is er het project “Vlaamse Baaien 

2100” waarin plannen worden gemaakt om verschillende artificiële eilanden aan te leggen voor de 

Vlaamse kust. Volgens de projectontwikkelaars zou dit de kust moeten beschermen tegen 

toenemende overstromingen en  tegen de verhoogde zeespiegel. Daarnaast herbergt het project 

plannen voor een haveneiland en een recreatie-eiland. Het is aan de Belgische wetgever om de 

juridische omkadering van dergelijke kunstmatige eilanden te versterken.  
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HOOFDSTUK 6: BESLUIT 
Na de studie betreffende het juridisch statuut van kunstmatige eilanden kunnen enkele bemerkingen 

worden gemaakt.  

 

Bij de bepaling van de regels van toepassing op een kunstmatig eiland is de ligging van dit eiland 

eerst en vooral van essentieel belang. Het rechtsregime staat in functie van het maritiem 

rechtsgebied waarin het artificieel eiland gelegen is. De regels verschillen naargelang de zone. Het 

internationaal zeerecht speelt daarin een zeer belangrijke rol. Dit recht bepaalt welke bevoegdheid 

de kuststaat heeft over de artificiële eilanden. De kuststaat kan enkel overgaan tot het concretiseren 

van voorschriften voor kunstmatige eilanden conform de rechtsmacht die de kuststaat heeft 

verkregen ingevolge het Zeerechtverdrag.  

 De Belgische wetgever heeft voornamelijk de bepalingen van het Zeerechtverdrag 

overgenomen en dan verder uitgewerkt. Er is geen afzonderlijke wet voor kunstmatige eilanden. De 

voorschriften betreffende deze constructies maken deel uit van de wetten inzake het continentaal 

plateau, de exclusieve economische zone en het mariene milieu. Gezien het geringe aantal 

kunstmatige eilanden in het Belgische deel van de Noordzee is een specifieke wet nog niet nodig. De 

toekomst kan daar echter verandering in brengen. Wanneer de projecten voor kunstmatige eilanden 

in de Noordzee concreter worden en de plannen verder reiken dan de bouw van een windmolenpark 

zoals de aanleg van een haveneiland of een toeristische eiland bijvoorbeeld zal zich een afzonderlijke 

of uitgebreidere regeling opdringen. Deze bevinding geldt eveneens  voor de 

internationaalrechtelijke regels. Zo ontbreekt een duidelijk regime in een geval van conflict van het 

recht om kunstmatige eilanden te bouwen met de andere vormen van gebruik van de zee. Er wordt 

voorgeschreven dat men moet streven naar een harmonisatie tussen de verschillende activiteiten. In 

bepaalde gevallen is het echter onduidelijk aan welk recht prioriteit moet worden gegeven indien het 

vooropgestelde evenwicht niet bereikt kan worden. Daarnaast is het juridisch regime van 

kunstmatige eilanden in de volle zee nog niet volledig duidelijk. Zo is er controverse over wie de 

rechtsbevoegdheid heeft over dergelijke constructies. De dichtstbijzijnde kuststaat of de vergunning 

verlenende staat?  

 Daarnaast kan vastgesteld worden dat er aanzienlijke juridische initiatieven worden 

genomen om het mariene milieu te beschermen tegen de negatieve gevolgen die de menselijke 

activiteit met zich meebrengt. Dit gebeurt zowel op internationaal, Europees als op Belgisch vlak. Bij 

de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden moet met deze regels rekening worden gehouden. 

Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat artificiële constructies niet enkel negatieve implicaties 

hebben op het milieu maar soms ook positieve effecten. Verdragsrechtelijk wordt daar al enigszins 

rekening mee gehouden doordat de verwijdering van installaties en kunstmatige eilanden niet 

verplicht is wanneer deze een andere bestemming krijgen ten behoeve van het mariene milieu. Of dit 

met zuiver milieuvriendelijke overwegingen te maken heeft valt te betwijfelen. De druk van de 

belangengroepen om verwijdering niet algemeen te verplichten teneinde hoge kosten te vermijden 

zit er wellicht voor iets tussen. De verwijdering wordt in verschillende internationale verdragen 

geregeld waardoor er soms onduidelijkheid kan zijn over de al dan niet toepasbaarheid van een 

bepaalde overeenkomst.  
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Er zijn een hele reeks voorschriften opgesteld om het mariene milieu te beschermen. Zo dienen er 

specifieke maatregelen genomen te worden en gebieden aangelegd te worden om bepaalde plant- 

en diersoorten te vrijwaren. Vele van deze bepalingen zijn nog in een fase van inwerkingtreding 

waardoor de adequaatheid van de voorschriften niet volledig duidelijk is. De toekomst moet 

uitwijzen of de juridische bescherming van het mariene milieu voldoende is. Dienen er nog 

bijkomende regels te worden bepaald of zal een strenger handhavingsbeleid vereist zijn.   

 

Zoals uit deze masterscriptie blijkt worden kunstmatige eilanden reeds juridisch omkaderd. Soms 

ontbreken echter specifieke regels, zowel op internationaalrechtelijk als op nationaal vlak. Echt 

problematisch is dit nog niet. Naargelang het groeiend aantal kunstmatige eilanden zal de behoefte 

om het juridisch statuut verder vorm te geven prangender worden en zal de Internationale, Europese 

en Belgische wetgever willicht overgaan tot actie. Of zoals het spreekwoord zegt: Als de nood het 

hoogst is, is de redding nabij.     
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