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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het gebruik van de oceanen door de mens heeft een steeds grotere impact op het 
mariene milieu. Soorten sterven uit, het zeewater warmt op en de vervuiling neemt toe.  
Menselijke activiteiten zoals visserij, scheepvaart en wetenschappelijk onderzoek, 
beperken zich niet langer tot gebieden onder nationale jurisdictie, maar vinden steeds 
vaker hun weg naar gebieden daar voorbij. Staten en ondernemingen zijn meer en meer 
geïnteresseerd in laatstgenoemde gebieden, namelijk de volle zee en de diepzeebodem. 
Deze gebieden beslaan meer dan de helft van de oppervlakte van onze planeet en meer 
dan 64% van het volledige oceaanoppervlak. De ecosystemen die men in de oceanen 
terugvindt hebben een rijke biodiversiteit en staan in voor de zuurstofvoorziening, 
voedselproductie en het regelen van de globale temperatuur. 

Het VN-Zeerechtverdrag van 1982 past twee verschillende juridische regimes toe op de 
gebieden voorbij nationale jurisdictie. Het eerste regime is het traditionele regime van de 
vrijheid van de volle zee voor de waterkolom voorbij de territoriale zee en de exclusieve 
economische zone van kuststaten. Het tweede regime is van toepassing op het Gebied of 
de zeebodem en de ondergrond voorbij de grenzen van nationale jurisdictie. Het Gebied 
valt onder de administratie en de controle van een internationale organisatie, de 
Internationale Zeebodemautoriteit.  

Mariene ruimtelijke planning maakt het mogelijk om te bepalen waar en wanneer 
menselijke activiteiten plaatsvinden in mariene gebieden. Het is onder andere een manier 
om verplichtingen op te leggen ter bescherming van het mariene milieu door middel van 
het oprichten van mariene beschermde gebieden. De ervaring met een systematische 
planning in gebieden voorbij nationale jurisdictie is echter gering. Geen enkele staat of 
internationale organisatie heeft de exclusieve controle over activiteiten die plaatsvinden in 
deze gebieden. Daarnaast moeten tal van andere hindernissen overwonnen worden door 
de internationale gemeenschap om een degelijk beheer van gebieden voorbij nationale 
jurisdictie mogelijk te maken en af te dwingen. Zo zijn er de moeilijkheden op het vlak van 
identificatie, regelgeving en implementatie, maar ook op het vlak van handhaving van 
gebiedsgerichte maatregelen zijn er tekortkomingen in het regime van de vrijheid van volle 
zee. 

Enkele bestaande instrumenten en organen hebben een bevoegdheid in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. Het gaat om regionale organisaties, zoals de regionale organisaties 
voor visserijbeheer, en sectorale organisaties, zoals de Internationale Zeebodemautoriteit. 
Deze instituten doen reeds inspanningen om de mariene biodiversiteit in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie te beschermen; deze beheersregimes worden in hoofdstuk 4 
besproken. Een cruciaal probleem ligt in het gebrek aan samenwerking tussen deze 
organisaties. De organisaties opereren los van elkaar zonder enige structuur, consistentie 
en samenhang. 

Het bewustzijn van de internationale gemeenschap van de groeiende en toenemende 
bedreigingen voor de mariene biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie is de 
laatste jaren toegenomen. Zowel het VN-Zeerechtverdrag van 1982 als het 
Biodiversiteitsverdrag van 1992 bevatten bepalingen die verband houden met de 
bescherming en het behoud van het mariene milieu en worden onder hoofdstuk 5 
besproken. 
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Deze masterproef onderzoekt welk beheersregime een mogelijke oplossing kan bieden 
voor het beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie. De huidige discussies gaan 
enerzijds over de vraag of bestaande instrumenten en structuren voldoende ontwikkeld 
zijn om te volstaan voor de implementatie van een beheersregime, anderzijds over de 
vraag of dat er nood is aan de ontwikkeling van een nieuw mechanisme, zoals een nieuwe 
multilaterale overeenkomst onder het VN-Zeerechtverdrag. 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Hoofdstuk 2 Historische ontwikkeling 
De aanhoudende bevolkingsgroei en daarmee samenhangend de grotere vraag naar 
energiebronnen en voedsel, maken dat de voetafdruk van de mens op de oceanen steeds 
groter wordt. Niettegenstaande de exponentiële toename van bedreigingen voor de 
oceanen, zijn de regels en reglementen voor het behoud en duurzaam gebruik van 
mariene biodiversiteit, met inbegrip van het overkoepelende kader voor alle mariene 
gebieden, namelijk het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (VN) van 1982 , 1

onvoldoende mee geëvolueerd. Het VN-Zeerechtverdrag biedt een waardevol kader voor 
het beheer van zeeën, maar omvat niet specifiek het plannen van gebieden buiten 
nationale jurisdictie.  2

De nood ontstond om ook buiten territoriale wateren van de kuststaten beschermende 
maatregelen te treffen voor het mariene milieu en de biodiversiteit. Het VN-
Zeerechtverdrag staat toe dat mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie wordt aangepakt door middel van een implementatieverdrag op globaal en 
regionaal niveau. Reeds in 1992 werd op de Rio-Conferentie van de VN over milieu en 
ontwikkeling door overheden gepleit voor nieuwe benaderingen voor het beheer van de 
oceanen die gebaseerd zouden zijn op het voorzorgsbeginsel en anticiperend van karakter 
zouden zijn. De overheden pleitten ook voor een conferentie van de Verenigde Naties 
waar men de implementatie van het VN-Zeerechtverdrag omtrent grensoverschrijdende en 
migrerende visbestanden zou promoten.   3

Deze conferentie resulteerde in 1995 in het verdrag inzake straddling stocks en 
migrerende soorten of het ‘Fish Stock Agreement’.  Het verdrag verduidelijkt en 4

moderniseert de principes en de verplichtingen onder het VN-Zeerechtverdrag voor 
visserij. Het legt de nadruk op de impact van visserij, op het vermijden of minimaliseren 
van deze effecten, het beschermen van de biodiversiteit en de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel. Ondanks deze stap voorwaarts vallen grote delen van de volle zee niet 
onder het verdrag.  5

In 2002 werden op de ‘World Summit on Sustainable Development’ (WSSD) in 
Johannesburg door regeringleiders verdere inspanningen gedaan om het verlies aan 
biodiversiteit te verminderen tegen 2010, om de ecosysteembenadering bij mariene 

 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, in werking 1

getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 1833, 3 (hierna “VN-
Zeerechtverdrag”).

 J. ARDRON, K. GJERDE, S. PULLEN, V. TILOT, “Marine spatial planning in the high seas”, 2

Marine Policy 2008, 832.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 453.3

 Overeenkomst van de Verenigde Naties van 4 augustus 1995 over de toepassing van de 4

bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, United Nations Treaty 
Series, Vol. 2167, 3; hierna: ‘Fish Stock Agreement’.

 K.M. GJERDE, A. RULSKA-DOMINO, “Marine Protected Areas beyond National Jurisdiction: 5

Some Practical Perspectives for Moving Ahead”, The International Journal of Marine and Coastal 
Law 2012, 352-353.
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ruimtelijke planning aan te moedigen tegen 2010, om mariene beschermde gebieden te 
vestigen tegen 2012 en om het beheer van mariene gebieden verder uit te bouwen.  6

Het trage tempo waaraan deze doelstellingen worden verwezenlijkt toont de zwakheid en   
hiaten aan van het beheer in gebieden voorbij nationale jurisdictie. De Algemene 
Vergadering van de VN besloot in 2011 om een soort van procédé in het leven te roepen 
om te maken dat het bestaande wettelijk kader van het VN-Zeerechtverdrag op effectieve 
wijze het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie verzekert. Het is de ‘Ad Hoc Open-ended Working Group to Study 
Issues Related to the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas 
Beyond National Jurisdiction’ (opgericht door de Algemene Vergadering van de VN in 
2004, hierna: “BBNJ Working Group”) die vanaf dan belast is met de opdracht om hiaten 
en de voortgang te onderzoeken, inclusief door middel van de implementatie van 
bestaande instrumenten en de mogelijke ontwikkeling van een multilaterale overeenkomst 
onder  het VN-Zeerechtverdrag.  7

 Ibid., 353.6

 Ibid., 353-355.7
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Hoofdstuk 3 Mariene ruimtelijke planning 
Mariene ruimtelijke planning is een relatief nieuw instrument dat ontworpen is om enerzijds 
conflicten tussen menselijke activiteiten onderling en anderzijds conflicten tussen 
menselijke activiteiten en het mariene milieu, te verzachten. Volgens de gebruikelijke 
omschrijving is mariene ruimtelijke planning “een proces van analyseren en toewijzen van 
driedimensionale mariene gebieden voor specifieke doelen, om op die wijze ecologische, 
economische en sociale doelen te bereiken”.  8

Mariene ruimtelijke planning maakt het mogelijk om te bepalen waar en wanneer bepaalde 
menselijke activiteiten plaatsvinden in mariene gebieden. Deze activiteiten worden 
toegewezen aan bepaalde gebieden naargelang hun doelstelling, bijvoorbeeld mariene 
beschermde gebieden, ontwikkelingsgebieden, of naargelang hun specifiek gebruik, 
bijvoorbeeld windmolenparken en zand of grind ontginning.   9

Het is een manier om het gebruik van de zee meer rationeel te organiseren door een 
evenwicht te vinden tussen de vraag naar ontwikkeling en de nood aan bescherming van 
het milieu. Bovendien beoogt mariene ruimtelijke planning ecologische, economische en 
sociale doelstellingen te bereiken. Door het promoten van het efficiënt gebruik van 
maritieme gebieden en de ontwikkeling van hernieuwbare energie kent het instrument niet 
enkel economische voordelen, maar verzacht het bovendien ook de effecten van 
klimaatverandering.  Door verschillende gebruikers van de oceaan (zoals energie, 10

industrie, beheer, behoud en recreatie) samen te brengen, is het mogelijk om door middel 
van mariene ruimtelijke planning geïnformeerde en gecoördineerde beslissingen te nemen 
over hoe men op een duurzame manier met mariene rijkdommen kan omgaan. Bij de 
planning wordt gebruik gemaakt van kaarten om een duidelijk beeld te geven van het 
mariene gebied in kwestie. Op die manier kan men aanduiden waar en op welke manier 
het oceaangebied wordt gebruikt en welke natuurlijke rijkdommen en habitats er 
bestaan.  11

Mariene ruimtelijke planning biedt een kader om de besluitvorming te verbeteren met 
betrekking tot het gebruik van mariene rijkdommen en het oceaanoppervlak. Het is 
gebaseerd op de principes van de ecosysteembenadering en het ecosysteembeheer.  12

Het zijn beheersprocessen, onafhankelijk van de schaal, de biotoop of de context waarin 

 N. SOININEN, D. HASSAN, “Marine spatial planning as an instrument of sustainable ocean 8

governance” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, I, Londen, 
Routledge, 2015, 4 en http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp?
PHPSESSID=jjtojt0t9op7bqbrl3fi15ruj3 (online: 5 oktober 2015).

 C. EHLER, F. DOUVERE, “Marine spatial planning: a step-by-step approach toward ecosystem-9

based management”, IOC Manual and Guides 53, 2009, 18.

 N. SOININEN, D. HASSAN, “Marine spatial planning as an instrument of sustainable ocean 10

governance” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, I, Londen, 
Routledge, 2015, 4-5 en http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp?
PHPSESSID=jjtojt0t9op7bqbrl3fi15ruj3 (online: 5 oktober 2015).

 S. COLE, M.J. ORTIZ, C. SCHWARTE, “Protecting the marine environment in areas beyond 11

national jurisdiction: a guide to the legal framework for conservation and management of 
biodiversity in marine areas beyond national jurisdiction”, FIELD London, 2012, 13.

 Zie infra p. 9.12
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de planning wordt uitgeoefend. Mariene ruimtelijke planning is bovendien een manier om 
mariene beschermde gebieden op te richten.  13

Het is geen doel op zich, noch is het een specifiek beleid, het is eerder een 
planningskader dat zich richt op de unieke en dynamische vereisten van ruimtelijke 
ordening in de mariene ecosystemen om de goederen en de diensten die de samenleving 
nodig heeft of verlangt van deze omgeving doorheen de tijd te ondersteunen.   14

Ruimtelijke planning op zee verschilt niet zozeer van ruimtelijke planning op het land. 
Ondanks het feit dat de context en de uitkomsten verschillen, zijn de op het land gebruikte 
planning concepten en technieken te vertalen op het mariene milieu.  Hoewel er vele 15

lessen kunnen getrokken worden uit de evolutie en de implementatie van ruimtelijke 
ordening op het land moet hierbij toch enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij 
het toepassen van principes van ruimtelijke ordening op het mariene milieu. Er zijn 
namelijk belangrijke verschillen tussen land en zee zoals eigendomsrechten, het 
dynamisch en driedimensionaal karakter van de zee, enzovoort.  16

1. Ontstaan en ontwikkeling mariene ruimtelijke planning 

Hoewel mariene ruimtelijke planning de laatste jaren veel aandacht krijgt, is het geen 
nieuw concept. Van mariene ruimtelijke planning kan wel gezegd worden dat het verder 
gaat dan traditionele visies. Het concept reikt verder dan de belangen van verschillende 
sectoren om zo een gemeenschappelijk gebruik voor het mariene oppervlak te 
bewerkstelligen.  17

Eind de jaren dertig werd een geïntegreerde aanpak geïntroduceerd in het waterbeheer 
van de Verenigde Staten. Het was onder invloed van nieuwe theorieën in de jaren vijftig en 
de opkomst van milieubewegingen in de jaren zestig en zeventig dat het concept verder 
werd uitgewerkt. Vanaf de late jaren zeventig kwam uit wetenschappelijke hoek een 
verhoogde aandacht voor de toestand van de oceanen waardoor er werd getracht om 
bepaalde gebieden met ecologische waarde te behouden. Mede dankzij de expedities van 
oceanograaf Commandant Cousteau werd er aan de alarmbel getrokken. Hij maakte de 
wereld erop attent dat de reserves van het water op onze planeet beperkt zijn en dat er 
inspanningen moeten worden geleverd op zee om vervuiling te voorkomen. 
De meest voorkomende problemen waren het verlies aan biodiversiteit, mariene vervuiling 
en de opwarming van het water.  Vooral tijdens de laatste tien jaar, zijn veel van deze 18

 Zie infra p. 46.13

 Report of the Global Environment Facility, “Marine spatial planning in the context of the 14

convention on biological diversity”, GEF/STAP/C.43/Inf.05, Washington D.C, 2012, 1.

 F. DOUVERE, “The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea 15

use management.”, Marine Policy 2008, 766.

 M. GILLILAND, D. LAFFOLEY, “Key elements and steps in the process of developing 16

ecosystem-based marine spatial planning.”, Marine Policy 2008, 788. 

 T. POTTS, “Marine spatial planning and various uses and interests relating to the marine 17

environment” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, II, Londen, 
Routledge, 2015, 57.

 W.O. DOUGLAS, “Environmental Problems of the Oceans: The need for international controls”, 18

Envtl. L. 1971, 151.
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evoluerende trends en disciplines samengevoegd, waardoor men geleidelijk uitkwam op 
een benadering gebaseerd op ecosystemen.  19

2. Het proces van mariene ruimtelijke planning 

Mariene ruimtelijke planning is een proactief proces, daar het een kader voor de toekomst 
biedt en meerdere doelen voorop stelt voor het gebruik van de mariene gebieden. Mariene 
ruimtelijke planning zorgt voor een hoge bescherming van het mariene milieu, maar laat 
tegelijk genoeg ruimte voor een reeks menselijke activiteiten. Mariene ruimtelijke planning 
heeft niet tot doel om elke vierkante meter van de oceaan aan een plan te onderwerpen, 
maar het proces wil de identificatie van strategisch belangrijke gebieden vergemakkelijken. 
Daarenboven staat mariene planning in voor het behoud van ecosystemen en zorgt voor 
een geïntegreerd beleid overheen alle sectoren.  20

Het gaat om een continu proces dat doorheen de tijd bijgesteld wordt en uit een aantal 
stappen bestaat. Er moet een autoriteit worden aangesteld die alles regelt, er moet 
financiële ondersteuning worden verkregen, het ganse proces moet voorbereid worden, de 
deelname van de belanghebbende partijen (‘stakeholders’) moet georganiseerd worden, 
bestaande en toekomstige voorwaarden moeten gedefinieerd en geanalyseerd worden, 
het ruimtelijk beheerplan moet goedgekeurd worden, het plan moet geïmplementeerd en 
gehandhaafd worden, de uitvoering ervan moet gemonitord en geëvalueerd worden en 
van tijd tot tijd worden aangepast.  21

Dit proces kan worden onderverdeeld in een tiental stappen, maar is geen lineair proces 
waarbij de verschillende stappen elkaar eenvoudigweg opvolgen. Er is nood aan feedback 
doorheen het proces om bijvoorbeeld doelstellingen op een later tijdstip te kunnen 
aanpassen aan de kosten en baten van de verschillende maatregelen die worden 
genomen doorheen het planningsproces. Bovendien is het mogelijk dat bestaande en 
toekomstige voorwaarden opnieuw dienen te worden geanalyseerd om in 
overeenstemming te zijn met nieuwe informatie die wordt ontdekt tijdens het proces. De 
planning is dus een dynamisch proces en de planners dienen zich flexibel op te stellen 
daar het proces evolueert doorheen de tijd.  22

De stap om een autoriteit aan te stellen en op te richten is wellicht de meest cruciale stap 
voor wie aan mariene ruimtelijke planning wil doen. Dit gaat immers over wie als het ware  
mee ‘aan tafel zit’ en wie zal zorgen voor de implementatie. Voor de planningsfunctie kan 
er een uniek orgaan worden opgericht, maar vaak kunnen ook bestaande autoriteiten 
initiatieven nemen. Bij de eerste manier wordt nieuwe wetgeving ontwikkeld. Het Verenigd 
Koninkrijk bijvoorbeeld heeft geopteerd om nieuwe wetgeving te creëren om te voorzien in 
een autoriteit voor mariene ruimtelijke planning. De ‘Marine Management Organization’ is 
een nieuwe organisatie specifiek opgericht om mariene ruimtelijke plannen op te stellen. 
Op deze manier wordt het proces beheerd door een duidelijk management. De nadelen 

 Zie infra p. 9.19

 T. POTTS, “Marine spatial planning and various uses and interests relating to the marine 20

environment” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, II, Londen, 
Routledge, 2015, 44-45.

 C. EHLER, F. DOUVERE, “Marine spatial planning: a step-by-step approach toward ecosystem-21

based management”, IOC Manual and Guides 53, 2009, 18.

 Ibid.22
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van deze aanpak is echter dat het tijdrovend is en kan leiden tot ongewenste resultaten. 
Een andere manier om een autoriteit voor mariene ruimtelijke planning te voorzien is om te 
vertrekken vanuit bestaande wetgeving en die opnieuw te interpreteren of te wijzigen 
zodat mariene ruimtelijke planning hier ook onder valt. Tenslotte is het ook mogelijk om 
een autoriteit voor mariene ruimtelijke planning toe te voegen aan de wetgeving die nog in 
de maak is.  23

Een andere cruciale fase binnen het proces van mariene ruimtelijke planning is de 
financiering. Ondanks het feit dat dit vooral een aangelegenheid is van beleidsmakers, 
kunnen in deze fase maritieme sectoren en onderzoekers een belangrijke rol spelen. Het 
toewijzen van geldmiddelen zou immers kunnen worden tegengegaan door sectoren die 
hun individuele belangen laten gelden. Dit zal in de toekomst echter verbeteren wanneer 
sectoren de economische voordelen ondervinden die ontstaan door mariene ruimtelijke 
planning, zoals het drukken van transactiekosten en meer efficiënte en zekere 
planningsregimes. Bovendien kunnen bedrijven op een efficiënte manier vergunningen 
verkrijgen, hetgeen zorgt voor een grotere zekerheid op vlak van het nemen van 
initiatieven.  24

De raadpleging en de betrokkenheid van belanghebbende partijen is iets dat zich in elke 
stap van het proces voordoet en belangrijk is voor de ondersteuning ervan. De wijze 
waarop de belanghebbende partijen betrokken zijn, kan een invloed uitoefenen op het 
verloop van het proces. Een consensus behalen is niet noodzakelijk voor het opstellen van 
een ruimtelijk plan en in vele gevallen ook niet mogelijk. Belangrijker is dat er doelen 
voorop worden gesteld en in de richting van implementatie wordt gewerkt, hetgeen een 
grote inspanning vergt. Eerder dan te streven naar een consensus, moet mariene 
ruimtelijke planning voorzien in de mogelijkheid tot dialoog, coöperatie en 
onderhandelingen over een geïntegreerd beheer.  25

Het is nu de vraag of en hoe mariene ruimtelijke planning in dezelfde fases kan 
gerealiseerd worden in gebieden voorbij nationale jurisdictie, gebieden waar eeuwen lang 
het principe van vrijheid en onuitputtelijkheid van volle zee heerste.  Voor het ontwikkelen 26

van een beheer voor mariene ruimtelijke planning voorbij nationale jurisdictie moeten 
institutionele en juridische kaders worden geïntegreerd in bestaande management kaders. 
Voor de fase van het plannen en het ontwikkelen moet een autoriteit worden aangesteld 
die de bevoegdheid heeft om aangaande mariene ruimtelijke planning beslissingen te 
nemen. In de volgende fase van het implementeren moeten multilaterale organisaties, 
overheden, private en publieke sectors, wetenschappelijke instituties en alle 
belanghebbenden betrokken worden. Dergelijke samenwerking waarbij deze groepen het 
proces kunnen opvolgen, is van belang voor het slagen van mariene ruimtelijke planning. 
Voor de derde en laatste fase moet een systeem van monitoring en evaluatie worden 

 T. POTTS, “Marine spatial planning and various uses and interests relating to the marine 23

environment” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, II, Londen, 
Routledge, 2015, 45; C. EHLER, F. DOUVERE, “Marine spatial planning: a step-by-step approach 
toward ecosystem-based management”, IOC Manual and Guides 53, 2009, 27-29.

 C. EHLER, F. DOUVERE, “Marine spatial planning: a step-by-step approach toward ecosystem-24

based management”, IOC Manual and Guides 53, 2009, 32-34.

 T. POTTS, “Marine spatial planning and various uses and interests relating to the marine 25

environment” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, II, Londen, 
Routledge, 2015, 45.

 Zie infra p. 15.26
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opgezet. Op deze manier wordt de doeltreffendheid van de plannen gecontroleerd 
doorheen het proces.  27

3. Mariene ruimtelijke planing gebaseerd op een ecosysteem benadering 
3.1. Situering ecosystem-based management 

Verschillende onderzoeken van het mariene milieu in de laatste decennia tonen aan dat de 
biodiversiteit in onze oceanen en kustzones aanzienlijk verminderd is.  Het verlies van 28

mariene biodiversiteit brengt de mogelijkheden van de oceanen om voedsel te 
produceren, vervuiling te filteren, de waterkwaliteit hoog te houden en te herstellen van 
overbevissing en klimaatverandering, in gevaar. De snelle bevolkingsgroei en de 
technologische evoluties doen de vraag naar meer voedselvoorziening en energiebronnen 
stijgen. Aquacultuur, offshore energie, maritiem transport en toerisme zijn bloeiende 
activiteiten die bovendien in de komende jaren in grotere mate zullen toenemen.  29

Al deze activiteiten hebben natuurlijk een eigen plaats nodig op het oceaanoppervlak. In 
sommige delen van de wereld overstijgt de vraag naar het gebruik van de oceaan het 
beschikbare oppervlak. De overlappende doelstellingen van deze verscheidene activiteiten 
leiden tot conflicten. Enerzijds zijn er conflicten doordat verschillende activiteiten niet 
toepasbaar zijn binnen eenzelfde gebied of negatieve effecten hebben op elkaar (“user-
user conflicts”). Anderzijds is er de impact van activiteiten op het mariene milieu of, anders 
gezegd, het conflict tussen het gebruik van de zee door de mens en het mariene milieu 
(“user-environment conflicts”). Niet enkel mariene ecosystemen moeten op een duurzame 
manier kunnen functioneren, ongeacht het bestaan van deze conflicten en menselijke 
impacts, hetzelfde geldt ook voor de economische ontwikkeling. Om offshore economische 
sectoren te laten bestaan en hun economische waarde niet te laten verliezen, moet ook 
vanuit economisch perspectief een duurzaam beleid gevoerd worden.  30

Ontwikkelingen in het internationaal milieurecht en milieubeleid in de laatste decennia van 
de 20ste eeuw promoten een meer integrale aanpak om het mariene milieu te 
beschermen en deze conflicten aan te pakken. De nieuwe aanpak richt zich op de 
bescherming van het milieu met sociale en economische motieven en brengt mariene 
ecosystemen en al hun verbindingen in rekening. Dit verschilt van de traditionele visies die 
zich  focussen op individuele soorten of problemen zoals mariene vervuiling. De opkomst 
van nieuwe gebruiken zoals hernieuwbare energie en het besef voor natuurbehoud 
creëren een nieuwe dimensie voor een geïntegreerd en meer rationeel gebruik van de 
oceanen. 

 D. FREESTONE, D. JOHNSON, J. ARDRON, K.K. MORRISON, S. UNGER, “Can existing 27

institutions protect biodiversity in areas beyond national jurisdiction? Experiences from two on-
going processes”, Marine Policy 2014, 173-174; C. EHLER, F. DOUVERE, “Marine spatial 
planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management”, IOC Manual and 
Guides 53, 2009, 18-19.

 Zo is er bijvoorbeeld de ‘Millennium Ecosystem Assessment’ (MEA) van 2005, maar ook andere 28

internationale en regionale onderzoeken tonen dit aan. 

 F. DOUVERE, “The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea 29

use management.”, Marine Policy 2008, 763.

 Ibid.30
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De relatie tussen milieubescherming en economische ontwikkeling kwam voor het eerst ter 
sprake in de Verklaring van Stockholm in 1972, maar het was pas in de jaren tachtig dat 
een aantal milieuverklaringen en rapporten door de ‘International Union for Conservation 
of Nature’ (IUCN) werden voorgesteld. Het was in 1992 dat de nood aan een ecosystem-
based benadering en een geïntegreerd beheer van de oceaan om activiteiten op zee te 
reguleren op internationale erkenning kon rekenen. De ecosysteembenadering werd 
geïntroduceerd in de Rio Declaration en is bedoeld om de gezondheid en de integriteit van 
de Aarde te behouden, te beschermen en te herstellen.  Hoewel de principes, concepten 
en benaderingen voortvloeien uit instrumenten die bestempeld worden als ‘soft law’, 
worden deze toch overgenomen in de regionale en internationale verdragen. Sindsdien is 
de ecosysteembenadering een algemeen aanvaard principe en bevorderen de regionale 
conventies voor de bescherming van het mariene milieu deze benadering om hun 
doelstellingen te behalen.    31

Het concept van duurzame ontwikkeling ontstond doordat de Algemene Vergadering van 
de VN de twee factoren van milieubescherming en economische ontwikkeling trachtte 
samen te brengen. Duurzame ontwikkeling werd later gedefinieerd als “de ontwikkeling die 
voldoet aan de noden van het heden zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om aan hun eigen noden tegemoet te komen.”  In de praktijk 32

komt dit erop neer dat duurzame ontwikkeling een evenwicht moet vinden tussen het 
ontwikkelen van economische en sociale doelstellingen en het beschermen van het milieu 
voor huidige en toekomstige generaties.  33

Een eerste erkenning van de nood aan een ecosysteem gebaseerd beheer van de 
oceanen is terug te vinden in artikel 194(5) VN-Zeerechtverdrag. De bepaling stelt dat 
staten een positieve verplichting hebben om maatregelen te nemen “die nodig zijn voor de 
bescherming en behoud van zeldzame of kwetsbare ecosystemen, alsook het woongebied 
van sterk achteruitgaande, bedreigde of uitstervende soorten en andere mariene 
levensvormen.”  Deze verplichting beperkt zich niet tot mariene gebieden onder nationale 34

jurisdictie.  35

‘Ecosystem-based management’ (EBM) legt andere accenten op de duurzaamheid van het 
milieu. De economische benadering van het beheer van de zee wordt omschreven als één 
van de middelen om het idee van duurzame ontwikkelingen te implementeren en als 

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 31

806.

 Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 december 1987), UN Doc. 32

A/RES/42/187 (1987).

 N. SOININEN, D. HASSAN, “Marine spatial planning as an instrument of sustainable ocean 33

governance” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, I, Londen, 
Routledge, 2015, 7; A.G. OUDE ELFERINK, “Governance Principles for Areas beyond National 
Jurisdiction”, The International Journal of Marine and Coastal Law 2012, 230; R.M. WARNER, 
Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the International Law 
Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 74-75.

 Artikel 194(5) van Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 34

december 1982, in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 
1833, 3.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 35

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 49; Zie infra p. 38 voor 
een uitgebreide bespreking van het artikel 194 VN-Zeerechtverdrag.
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hulpmiddel om problemen van bestuur aan aan te pakken. Om duurzaamheid te bereiken 
moet men gebruik maken van een ecosysteembenadering, die het volledige ecosysteem, 
inclusief de mensen, in aanmerking neemt. Het ecosysteem wordt dan omschreven als 
“een dynamisch complex van planten, dieren en micro-organismen en hun omgeving, dat 
samenwerkt als een functioneel geheel.”  Het doel van een ecosystem-based 36

management is om een bepaald ecosysteem in een gezonde, productieve en 
veerkrachtige staat te behouden zodat het in de mogelijkheid is om in de goederen en 
diensten die mensen willen en nodig hebben te voorzien. Binnen de context van het 
Biodiversiteitsverdrag  is ecosystem-based management gedefinieerd als een “strategie 37

voor het geïntegreerd beheer van land, water en levende rijkdommen dat het behoud en 
duurzaam gebruik op een billijke manier vooropstelt”.  OSPAR en HELCOM, twee 38

Europese regionale commissies die werden opgericht voor de bescherming van het 
mariene milieu, definiëren de ecosystem-based beheer van de zee als volgt: “the 
comprehensive integrated management of human activities based on the best available 
scientific knowledge about the ecosystem and its dynamics, in order to identify and take 
action on influences which are critical to the health of marine ecosystems, thereby 
achieving sustainable use of goods and services and maintenance of ecosystem 
integrity.”    39

3.2. Mariene ruimtelijke planning als een manier om ecosystem-based 
management te realiseren 

Mariene ruimtelijke planning wordt gezien als een geschikt middel en proces om een 
ecosystem-based management van activiteiten op de zee te realiseren. Op deze manier 
kunnen bestaande beheersstructuren verbeterd worden en worden conflicten voorkomen. 
Mariene ruimtelijke planning is een kader die een ecosystem-based management 
ondersteunt omdat het de connectie tussen land, water en mariene ecosystemen erkent 
en menselijk gebruik en impacts die van belang zijn in al deze systemen in rekening 
brengt. Op deze manier biedt mariene ruimtelijke planning de mogelijkheid om het beheer 
en handhaving van mariene ecosystemen te ontwikkelen, de achteruitgang van 
ecosystemen te verhinderen en conflicten aan te pakken of te voorkomen.   40

Dergelijke benadering vergt echter op internationaal niveau grote inspanningen.  De 41

implementatie van een geïntegreerde aanpak om het mariene milieu te beschermen en te 

 Artikel 2 van het Verdrag van 5 juni 1992 inzake de biologische diversiteit, in werking getreden 36

op 29 december 1993, United Nat ions Treaty Series , vol . 1760, 79 (hierna: 
“Biodiversiteitsverdrag”), http://www.cbd.int. 

 Verdrag van 5 juni 1992 inzake de biologische diversiteit, in werking getreden op 29 december 37

1993, United Nations Treaty Series, vol. 1760, 79.

 Zie Convention on Biological Diversity, ‘Ecosystem Approach’, http://www.cbd.int/ecosystem 38

(online: 26 oktober 2015).

 N. SOININEN, D. HASSAN, “Marine spatial planning as an instrument of sustainable ocean 39

governance” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, I, Londen, 
Routledge, 2015, 7.

 Report of the Global Environment Facility, “Marine spatial planning in the context of the 40

convention on biological diversity”, GEF/STAP/C.43/Inf.05, Washington D.C., 2012, 3.

 F. MAES, A. CLIQUET, “Marine spatial planning: global and regional conventions and 41

organisations” in Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, II, Londen, 
Routledge, 2015, 85-91.
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behouden in gebieden onder nationale jurisdictie kon telkens rekenen op centrale, 
coördinerende autoriteiten die de macht hadden om strategieën voor het behoud van de 
mariene biodiversiteit te ontwikkelen en zo de rijkdommen duurzaam te beheren. Het 
bereiken van een geïntegreerd systeem voor gebieden voorbij nationale jurisdictie wordt 
gedwarsboomd door de internationale status van de volle zee, de aard van ad hoc 
instrumenten die van toepassing zijn op de volle zee en de primaire afhankelijkheid van 
vlaggenstaten voor de implementatie van de milieubeschermingsmaatregelen.  42

Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst ter 
ondersteuning van een ecosystem-based mariene ruimtelijke planning. De bepalingen van 
het Verdrag zijn nauw verwant met de visie van een geïntegreerd en ecosystem-based 
management van het milieu, met inbegrip van mariene gebieden voorbij nationale 
jurisdictie.  Biologische diversiteit is een allesomvattende term die gedefinieerd wordt in 43

artikel 2 als “de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip 
van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de 
ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat mede de diversiteit binnen 
soorten, tussen soorten en van ecosystemen”.  44

De ecosysteembenadering wordt nauwelijks vermeld in het VN-Zeerechtverdrag. Over 
mariene ruimtelijke planning als een beheersproces wordt niet gesproken. Er kunnen 
enkele verwijzingen naar beheer worden gevonden in de artikels die onder andere 
betrekking hebben tot levende rijkdommen in de exclusieve economische zone en de volle 
zee en de exploitatie van niet-levende rijkdommen op de diepzeebodem.  45

Een analyse van de toepassing van de ecosysteembenadering toonde aan dat 
verschillende drempels beletten een gevolg te geven aan het Biodiversiteitsverdrag  
waardoor het concept niet correct geïmplementeerd wordt. Beleidsmakers voorzien niet 
voldoende in de middelen om de ecosysteembenadering operationeel te maken in het 
mariene milieu. Ondanks de discussies die ontstaan op wetenschappelijke fora omtrent dit 
sterke concept, zijn er maar weinig praktische voorbeelden te vinden. Daarom is er nood 
aan meer middelen in de praktijk die de realisering van ecosystem-based management 
mogelijk maken, hetgeen mogelijk is door mariene ruimtelijke planning.  46

 Zie infra p. 58, hoofdstuk 7: Karakteristieken die het uitwerken van een beheersregime in de 42

gebieden voorbij nationale jurisdictie bemoeilijken.

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 43

809; R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 
International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 91-92.

 Artikel 2 van het Verdrag van 5 juni 1992 inzake de biologische diversiteit, in werking getreden 44

op 29 december 1993, United Nations Treaty Series, vol. 1760, 79.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 45

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 74-75.

 F. DOUVERE, “The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea 46

use management.”, Marine Policy 2008, 765.
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Hoofdstuk 4 De indeling in rechtsgebieden volgens het 
VN-Zeerechtverdrag 
1. Juridisch kader gebieden binnen nationale jurisdictie  

Om het rechtsregime van gebieden voorbij nationale jurisdictie beter te kunnen schetsen, 
wordt in deze afdeling eerst uitgelegd tot waar de jurisdictie van staten volgens het 
internationaal zeerecht reikt. De belangrijkste maritieme gebieden waarin kuststaten hun 
jurisdictie kunnen uitoefenen met betrekking tot mariene ruimtelijke planning zijn de 
territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau. De jurisdictie 
van staten verschilt van gebied tot gebied en wordt hieronder besproken. 

Figuur 1: De indeling rechtsgebieden volgens het VN-Zeerechtverdrag.  47

1.1. De territoriale zee 

Op basis van hun soevereiniteit hebben staten in de territoriale zee de volle jurisdictie over 
mariene ruimtelijke planning. De territoriale zee sluit aan op de kust en is vastgesteld op 
twaalf zeemijl te rekenen vanaf de basislijn. De rechtsbevoegdheid van de kuststaat strekt 
zich uit over het luchtruim boven de territoriale zee en over de bodem en de ondergrond 
van de zee. Zo kan de staat toestemming geven voor de exploitatie van niet-levende 
rijkdommen, het lozen van baggermateriaal, het aanduiden van zones voor 
windmolenparken, en zelfs het bouwen van artificiële eilanden. De enige beperking op 
deze bevoegdheid is het recht op onschuldige doorvaart doorheen de territoriale zee voor 
schepen van alle staten. Dit wil zeggen dat schepen van alle staten het recht hebben door 
de territoriale zee van een staat te varen op voorwaarde dat het schip in onschuldige 
doorvaart de regelgeving van de kuststaat naleeft. Wanneer de veiligheid van de kuststaat 
in het gedrang komt en de onschuldige doorvaart een bedreiging vormt, kan deze wel 
worden opgeschort. Ook op het vlak van het realiseren van mariene ruimtelijke planning 

 Bron: http://www.emsa.europa.eu (online: 5 december 2015).47
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heeft de kuststaat de regulerende macht om op te treden met betrekking tot onschuldige 
doorvaart. Zo kan de staat maatregelen nemen met betrekking tot de veiligheid van 
navigatie, de bescherming van het milieu van de kuststaat, de bescherming van kabels en 
pijpleidingen, enzovoort.  48

1.2. De exclusieve economische zone (EEZ) 

De exclusieve economische zone is een functionele mariene zone die aansluit op de 
territoriale zee en tot maximum 200 zeemijl kan reiken, te rekenen vanaf de basislijn. In 
deze zone bezit de kuststaat een aantal soevereine rechten voor de exploratie, de 
exploitatie, het behoud en het beheer van de levende en niet-levende natuurlijke 
rijkdommen van de zeebodem en zijn ondergrond, alsmede van de bovenliggende 
wateren. Ook op andere economische activiteiten zoals energiewinning uit zeewater, 
stromingen en oceaanwinden zijn deze rechten van toepassing. De exclusieve 
rechtsbevoegdheid van de kuststaten heeft dus zowel betrekking op de bescherming als 
op de exploitatie van de levende rijkdommen. 
De rechten over deze zone moeten door de kuststaat worden geclaimd en vallen dus niet 
automatisch binnen de nationale jurisdictie. De kuststaat heeft de jurisdictie om artificiële 
eilanden uit te bouwen en te gebruiken en installaties en inrichtingen voor marien 
wetenschappelijk onderzoek op te richten, met inachtneming van de rechten en vrijheden 
van andere staten. Hiermee wordt bedoeld, de vrijheid van scheepvaart, het recht van 
overvliegen en het recht op het leggen van onderzeese kabels. 
Naast de rechten die worden toegekend op grond van het internationaal zeerecht, heeft de 
kuststaat ook een aantal verplichtingen zoals de verplichting voor het behoud van de 
natuurlijke levende rijkdommen en de bescherming van het mariene milieu.  49

1.3. Het continentaal plateau 

Voorbij de territoriale zee heeft iedere kuststaat inherent recht op een continentaal plateau 
dat een natuurlijke voortzetting van de landplaat onder water vormt. Op het continentaal 
plateau hebben kuststaten soevereine rechten voor de exploratie en de exploitatie van 
natuurlijke rijkdommen. Deze omvatten de niet-levende rijkdommen en de sedentaire 
soorten van de zeebodem en ondergrond. De soevereine rechten van de kuststaat zijn 
exclusief waardoor wie tot de exploitatie en exploratie wil overgaan de uitdrukkelijke 
toestemming van de kuststaat nodig heeft. Het water boven het continentaal plateau 
behoort tot het rechtsregime van de volle zee. Het continentaal plateau strekt zich juridisch 
gezien uit tot 200 zeemijl, te rekenen vanaf de basislijn, zelfs indien de geografische 
grenzen van het continentaal plat zich niet zover uitstrekken. Indien het geografische 
continentaal plateau zich uitstrekt voorbij 200 zeemijl dan heeft de kuststaat recht op een 
verlenging van het continentaal plat. Hier voor werd door het VN-Zeerechtverdrag de 
‘Commission on the Limits of the Continental Shelf’ opgericht, dat erop toeziet dat de 

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 48

799-800; A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 
2013, 128-129.

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 49

801-802; A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 
2013, 130; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 118.
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rechten niet verder gaan dan 350 zeemijl gemeten vanaf de basislijn of tot 100 zeemijl 
vanaf 2500 meter isobath dieptelijn.  50

De kuststaat kan op het continentaal plateau installaties of andere inrichtingen oprichten 
die nodig zijn voor de exploitatie en de exploratie van de natuurlijke rijkdommen. De 
rechten mogen echter niet worden uitgeoefend op een manier waardoor er overlast wordt 
veroorzaakt aan de scheepvaart, de visserij of het instandhouden van de levende 
rijkdommen.  Alle staten hebben het recht om onderzeese kabels en pijpleidingen te 51

leggen op het continentaal plateau, maar het is de kuststaat die de voorwaarden voor het 
aanleggen van deze kabels en pijpleidingen bepaalt wanneer deze het territorium 
binnenkomen.  52

2. Juridisch kader gebieden voorbij nationale jurisdictie  

2.1. Inleiding 

De gebieden voorbij nationale jurisdictie bestaan uit de volle zee en de diepzeebodem, die 
samen, door de grote variëteit aan soorten, gemeenschappen en ecosystemen het 
grootste reservoir voor biodiversiteit vormen die overblijft op aarde.  Ongelukkigerwijs zijn 53

deze blootgesteld aan een extreme druk van buitenaf.  54

Het overkoepelende instrument voor het recht van de zee is het VN-Zeerechtverdrag van 
1982 dat voorziet in een juridische basis voor het exploiteren van de zee, het recht om 
activiteiten toe te wijzen aan bepaalde gebieden en de verplichting tot het beschermen en 
behouden van het mariene milieu.  De totstandkoming van het VN-Zeerechtverdrag wordt 55

beschouwd als het hoogtepunt van de evolutie naar het nieuwe internationale zeerecht. 
Op de Zeerechtconferenties van Genève in 1958 en 1960 oordeelde men dat het 
noodzakelijk was om tot een codificatie van het internationale zeerecht te komen. 
Vooraleer er sprake was van bilaterale en multilaterale verdragen was het internationaal 
zeerecht immers hoofdzakelijk gewoonterechtelijk van aard.  Indien een staat geen 56

verdragspartij is bij het VN-Zeerechtverdrag, zijn de bepalingen voor hen toch van 
toepassing in zoverre zij ook gewoonterechtsregels zijn. Tijdens de Derde 
Zeerechtconferentie in 1973 kwam het uiteindelijk tot een breuk met het traditionele 
zeerecht zoals gecodif iceerd en ontwikkeld in in de Eerste en Tweede 

 A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 2013, 50

131; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 177.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 182.51

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 52

801.

 Het Gebied bestaat volgens artikel 1 van het VN-Zeerechtverdrag uit de zee- en oceaanbodem 53

en de ondergrond ervan, voorbij de grenzen van nationale jurisdictie. 

 K.M. GJERDE, A. RULSKA-DOMINO, “Marine Protected Areas beyond National Jurisdiction: 54

Some Practical Perspectives for Moving Ahead”, The International Journal of Marine and Coastal 
Law 2012, 351.

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 55

799.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 4.56
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Zeerechtconferentie. Het klassieke internationale zeerecht voldeed niet meer aan de eisen 
van een geïndustrialiseerde samenleving.  57

Het Verdrag vormt een ‘package deal’, er was namelijk geen stemming over individuele 
artikelen en het verdrag moest als geheel worden ondertekend zonder de mogelijkheid 
voor voorbehouden. Omwille van de bepalingen over de diepzeebodem wilden 
verschillende geïndustrialiseerde landen het VN-Zeerechtverdrag van 1982 niet 
ondertekenen.  58

Het VN-Zeerechtverdrag erkent het fundamentele principe van de volle zee, zoals 
gecodificeerd in de vroegere Conventie van Genève in 1958, waarbij de waterkolom 
voorbij nationale jurisdictie een ‘res communis’ is en spreekt in Deel VII van het verdrag 
van de vrijheid van de volle zee.  Naast dit regime is er Deel XI van het VN-59

Zeerechtverdrag dat stelt dat de niet-levende rijkdommen van de diepzeebodem een 
‘common heritage of mankind’ zijn en tot het supranationaal regime van de Internationale 
Zeebodemautoriteit behoren. Als gevolg van de verschillende juridische status van de 
waterkolom van de volle zee en de diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie wordt de 
ontwikkeling van een coherente benadering van de bescherming van het mariene milieu 
voor het grootste gedeelte van het oceaanoppervlak bemoeilijkt.  De Internationale 60

Zeebodemautoriteit heeft de verantwoordelijkheid om het mariene milieu te beschermen 
tegen schadelijke activiteiten in het Gebied, terwijl negatieve impacts van andere 
menselijke activiteiten in de volle zee enkel achteraf worden geregeld door 
vlaggenstaatjurisdictie en havenstaatcontrole.  Deze instrumenten zijn beperkt en kunnen 61

de volle zee op lange termijn niet beschermen. Het regime van de vrijheid van volle zee 
heeft de neiging om te leiden naar een “wie-eerst-komst-eerst-maalt” effect, terwijl het 
regime van common heritage of mankind eerder de bestemming van het Gebied voor 
vreedzaam gebruik in het belang van de hele mensheid benadrukt.  62

 E. SOMERS, “De VN en de zee” in De verenigde Naties. Een wereld van verschil?, III, Leuven, 57

Acco, 2005, 262-267.

 A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 2013, 58

127-128; Zie infra p. 25.

 Dit principe van vrijheid van volle zee wordt genuanceerd, zie infra p. 17.59

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 60

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 27.

 In afwezigheid van enige supranationale autoriteit die de volle zee beheert, is het de vlagstaat 61

die activiteiten van schepen in de volle zee regelt. Het schip wordt op deze manier gelinkt aan de 
nationaliteit van hun vlagstaat waardoor de rechten en plichten van die staat in het nationaal of 
internationaal recht geponeerd worden in het domein van de volle zee. Het achtervolgingsrecht op 
zee vanuit de territoriale zee of aansluitende zone (‘hot pursuit’), bepaalde gevallen van 
verontreiniging en de universele jurisdictie  over piraterij, zijn uitzonderingen op de jurisdictie van 
de vlaggenstaat.

 E.J. MOLENAAR, A.G. OUDE ELFERINK, The International Legal Regime of Areas beyond 62

National Jurisdiction: Current and Future Developments, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 
44.
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2.2. De volle zee 

2.2.1. Ontstaan en definitie  

De volle zee volgens het VN-Zeerechtverdrag van 1982 omvat alle delen van de zee die 
niet behoren tot de interne wateren, de territoriale zee en de exclusieve economische zone 
van een kuststaat. De volle zee is een ‘res communis’ en staat open voor alle staten, op 
voorwaarde dat de volle zee enkel wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden. Hier geldt 
het principe van de vrijheid van volle zee voor alle staten, evenwel met inachtneming van 
de belangen van andere staten bij de uitoefening van die vrijheden. Geen enkele staat kan 
op geldige wijze een deel van de volle zee aan zijn soevereiniteit onderwerpen (artikel 89 
VN-Zeerechtverdrag).  
De vrijheid van de volle zee houdt op grond van artikel 87 VN-Zeerechtverdrag het 
volgende in: 1) vrijheid van scheepvaart; 2) vrijheid van visserij; 3) vrijheid om onderzeese 
kabels en pijpleidingen te leggen en 4) vrijheid om over de volle zee te vliegen; 5) de 
vrijheid om kunstmatige eilanden en andere installatie te bouwen en 6) de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek.  63

Het principe van de vrijheid van de zee dateert van de 17de eeuw en werd verdedigd door 
Grotius.  Het principe is in het internationaal zeerecht echter door de eeuwen heen 64

geëvolueerd. Het beginsel van vrijheid van de volle zee kende in de 19de eeuw zijn 
hoogtepunt en hield in dat de zee niet vatbaar is voor occupatie en niet onder de 
exclusieve rechtsbevoegdheid van een staat kan worden gebracht. Bovendien sloeg het 
principe op het onuitputtelijk karakter van de mariene rijkdommen. Overbevissing en 
verontreiniging leerden dat het principe op deze manier niet langer houdbaar was. In een 
tweede stadium evolueerde de vrijheid van de zee naar een gekwalificeerde vrijheid van 
de zee. Op voorwaarde dat staten rekening houden met de belangen van andere staten, 
kunnen zij vrij gebruik maken van de zee. Dit geëvolueerde principe werd te algemeen 
bevonden en voldeed niet meer aan de wisselende omstandigheden van de laatste 
decennia. Er was nood aan een hoofdzakelijk geschreven internationaal zeerecht door 
middel van internationale verdragen en nationale wetgeving. Het VN-Zeerechtverdrag van 
1982 is dan ook de bevestiging van het het derde stadium in de evolutie van het 
internationaal zeerecht: het gereglementeerd gebruik van de volle zee, waarmee het 
principe van totale vrijheid van de volle zee van Grotius ten einde komt.  65

Met het gereglementeerd gebruik van de zee is het de bedoeling dat er een nieuw tijdperk 
wordt ingeluid waarbij de biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie op een 
verantwoorde manier en met de groots mogelijke consensus beschermd wordt.  Deze 66

 Artikel 87 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 63

december 1982, in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 
1833, 3.

 Grotius’ Mare Librum vond oorspronkelijk vooral zijn weerklank in Engeland. Zijn werk werd in 64

1604-1605 geschreven als reactie op de Portugese aspiraties om de handel op de Indische en 
Stille Oceaan te monopoliseren. Het duurde echter tot 1609 vooraleer het werk werd gepubliceerd.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 2-3.65

 Document of the United Nations General Assembly Ad Hoc Open-endend Informal Working 66

Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological 
diversity beyond areas of national jurisdiction its third meeting, Draft EU Opening Statement, 2010, 
6.

�17



evolutie die een nieuwe periode inluidt, zorgt dan ook voor een aantal twistpunten, waarbij 
vooral het rechtsregime van de diepzeebodem omstreden is.  67

2.2.2. Bestaand regime voor het beheer van de volle zee voorbij nationale 
jurisdictie: het internationaal visserijrecht 

Reeds bij de onderhandelingen over het VN-Zeerechtverdrag was er een grote 
bezorgdheid over overexploitatie van de visserij op volle zee door schepen van 
visserijstaten. Er moest een degelijke internationale controle komen over visserij zodat 
hernieuwbare rijkdommen in de internationale zee behouden worden. Het geloof in de 
onuitputtelijkheid van de levende rijkdommen van de zee was namelijk verdwenen.  68

Het International Law Commission (ILC) Report van 1956 erkent expliciet de nood om de 
uitoefening van de vrijheid van volle zee te regelen in het belang van de gehele 
internationale gemeenschap. De uitoefening van de vrijheden komt immers met een aantal 
verantwoordelijkheden en mag geen gevaar betekenen voor de ecologie en het milieu van 
de oceanen. Van de zes vrijheden die gelden op de volle zee, is het debat over de vrijheid 
van visserij het meest omstreden. Sommigen zijn zelfs van oordeel dat de vrijheid van 
visserij op de volle zee afgeschaft moet worden en in plaats daarvan zéér strikt geregeld 
moet worden.  Hoewel er in de vroege onderhandelingsfases van het VN-69

Zeerechtverdrag sprake was van een bepaling die expliciet zou verwijzen naar de 
bescherming en het behoud van het mariene milieu in de volle zee, is deze erkenning er in 
de definitieve tekst van het Verdrag niet gekomen.  70

De vrijheid van de volle zee is een gekwalificeerde vrijheid.  Aangezien geen enkele staat 71

zijn soevereiniteit kan vestigen op de volle zee, staat visserij principieel voor iedereen 
open. Dit concept dateert echter uit een ver verleden en is niet meer van deze tijd. 
Overbevissing en vervuiling zetten het concept onder druk. De vrijheid van visserij op volle 
zee wordt op twee manieren sterk aan banden gelegd. Ten eerste wordt het 
oceaanoppervlak waar de vrijheid van visserij op volle zee geldt ingekrompen door de 
grens van de nationale rechtsbevoegdheid van de kuststaten zeewaarts op te schuiven. 
Ten tweede zijn er een resem verdragen die de uitoefening van de visserij op volle zee 
beknotten. Het doel van deze beperkingen is het beschermen van de levende rijkdommen 
van de zee. Op deze manier wordt het visbestand in stand gehouden en de visvoorraden 
verdeeld. Bovendien gelden er ook de bepalingen van de visserijpolitie. Door middel van 
deze bepalingen wordt de visserij op volle zee gereglementeerd.  72

 Zie infra p. 25.67

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 2-3.68

 Report of the Forty Seventh Meeting of Sub. Committee II of the Sea-Bed Committee, UN Doc. 69

A/A.138/SC II./Sr. 47, 95.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 70

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 32-34.

 Dit houdt in dat verdragsrechtelijke verplichtingen beperkingen kunnen opleggen aan deze 71

vrijheid.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 448.72
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2.2.2.1. Visserij op volle zee 

Een internationale reglementering was noodzakelijk omdat de samenloop van groepen 
van vissers van verschillende nationaliteiten op bepaalde visgronden aanleiding gaf tot 
een aantal moeilijkheden en conflicten.  73

Eén van de eerste verdragen in de richting van een internationale reglementering is het 
Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noord-Atlantische oceaan dat op 1 juni 
1967 te Londen tot stand kwam.  In het verdrag wordt bepaald dat buiten nationale 74

visserijgrenzen het toezicht op de naleving van de verdragsbepalingen in handen is van 
“bevoegde functionarissen” die door elke verdragspartij zijn aangeduid (artikel 9).  
Er zijn ook een aantal verdragen die de visserij in de Stille Oceaan regelen waar 
internationale toezicht- en controlebevoegdheden worden voorzien (onder andere 
aanhouding en inbeslagname).  75

In beginsel valt het toezicht op de naleving van de reglementen voor de visserij onder de 
bevoegdheid van de vlaggenstaat.  De vlaggenstaten moeten controle uitoefenen over 76

hun vlaggenschepen op volle zee door middel van vergunningen en toelatingen en het 
verbieden van vissen op de volle zee door schepen die niet behoorlijk zijn vergund.   77

Naast deze controle wordt het geheel van de visserij dat buiten de voorbehouden zones 
plaatsvindt, geregeld door internationale en regionale verdragen en door beslissingen van 
internationale visserijcommissies. Het zijn functionele organisaties op regionale basis en in 
het leven geroepen door middel van multilaterale verdragen. Zij hebben de bevoegdheid 
het betrokken deel van de volle zee ruimtelijk af te bakenen en wetenschappelijk 
onderzoek te voeren. Hun doel is om vissers en hun vistuig te beschermen.  78

Artikels 64 en 65 van het VN-Zeerechtverdrag houden verplichtingen in voor staten om 
samen te werken voor het behoud van bepaalde soorten, namelijk over zeer grote 
afstanden trekkende soorten en zeezoogdieren.  Deze verplichtingen gelden niet enkel 79

voor de territoriale zee en in de EEZ maar ook voor de volle zee. Om de samenwerking en 
handhaving met betrekking tot het behoud en beheer van grensoverschrijdende en over 
grote afstanden trekkende visbestanden (‘Straddling Fish Stocks’) te verbeteren, werd in 

 Ibid, 449.73

 Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noord-Atlantische Oceaan van 1 juni 1967, 74

in werking getreden op 26 september 1976, United Nations Treaty Series, Vol. 1051, 101.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 450-453.75

 Ibid, 448-453.76

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 77

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 105.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 238.78

 Artikels 64 en 65 van het verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 79

december 1982, in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 
1833, 3.
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1995 een overeenkomst gesloten ter implementatie van de relevante bepalingen van het 
VN-Zeerechtverdrag.   80

Het ‘Fish Stock Agreement’ introduceert het voorzorgsbeginsel met betrekking tot de 
exploitatie, behoud en beheer inzake deze visbestanden en is een voorstander van de 
oprichting van sub-regionale en regionale organisaties voor visserijbeheer en het maken 
van afspraken. De Overeenkomst voorziet een model voor een coöperatief systeem van 
toezicht, nakoming en handhaving op de volle zee dat verdragsluitende partijen, regionale 
organisaties en havenstaten betrekt.  Er zijn momenteel 16 bestaande regionale 81

organisaties voor het beheer van visserij, die een groot deel van mariene gebieden voorbij 
nationale jurisdictie behelzen.  Ze hebben een mandaat om het behoud van visserij te 82

bewerkstelligen en maatregelen te nemen in belangrijke gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. Vaak hanteren deze regionale organisaties een verschillende aanpak bij de 
toepassing van principes van milieubescherming in hun beheer en bij het maken van 
beslissingen.  Daardoor is het voor de betrokkenen niet altijd duidelijk met welke regels 83

rekening moet worden gehouden. 

Het VN-Zeerechtverdrag en het ‘Fish Stock Agreement’ worden aangevuld door de 
vrijwillig toepasbare Food and Agricultural Organization (FAO) Gedragscode voor 
verantwoordelijke visserij. Deze Code is van toepassing op visserij zowel binnen als buiten 
nationale jurisdictie. Ondanks de niet-bindende bepalingen, kan aan een aantal 
bepalingen een juridische kracht worden toegekend.  84

Deze overeenkomsten zijn stuk voor stuk een belangrijke stap vooruit ten opzichte van het 
VN-Zeerechtverdrag op het vlak van beheer van de visserij op volle zee. Ze interpreteren, 
ontwikkelen en vullen belangrijke bepalingen van het VN-Zeerechtverdrag aan. Hoewel 
inzake internationaal toezicht de bepalingen verstrekkend zijn, focussen de visserij-
overeenkomsten zich vooral op vissoorten en zijn ze niet direct van belang voor mariene 
ruimtelijke planning.  Het is met het ‘Fish Stock Agreement’ dat er voor het eerst een 85

duidelijk ontwerp is voor duurzaam visserijbeheer in GVNJ en een model vooropstelt voor 
samenwerking tussen kuststaten en vlaggenstaten met betrekking tot vissersvloten op 
volle zee. Het is een praktische gids voor regionale organisatie die instaan voor het beheer 
van visserij om een coöperatieve- en handhavingsmaatregelen uit te vaardigen.   86

 Overeenkomst van de Verenigde Naties van 4 augustus 1995 over de toepassing van de 80

bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijvende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, United Nations Treaty 
Series, Vol. 2167, 3; hierna: ‘Fish Stock Agreement’.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 81

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 105.

 Bijvoorbeeld de Noord-Oost Atlantische Visserij Commissie (NEAFC) opgericht door het Verdrag 82

van Londen van 24 januari 1959 inzake de visserij in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 83

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 105.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 453.84

 Ibid., F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 85

2008, 804.

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 86

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 101.
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Ondanks deze stap vooruit zijn niet alle vormen van visserij op volle zee gedekt door het 
‘Fish Stock Agreement’ of vindt visserij plaats in delen van de oceaan die nog niet 
geregeld worden door regionale organisaties voor visserijbeheer. Bovendien is er vaak 
een verschillende aanpak binnen een sector door verschillende regionale organisaties op 
vlak van de ecosysteembenadering en het beheer. Over de hele wereld zijn er slechts vier 
regionale akkoorden die gebieden voorbij nationale jurisdictie bevatten: de Antarctische 
Oceaan, de Noord-Oost Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en een deel van de 
Stille Oceaan.  87

2.2.2.2. Verplichting inzake instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee 

Naast de bescherming van de visserij dienden er in internationale verdragen ook 
beschermende maatregelen worden getroffen voor de bescherming en behoud van de 
verschillende vissoorten. In verdragen zoals het Verdrag inzake de vangst van heilbot van 
1923 en het Verdrag inzake de vangst van ‘Sockeye zalm’ van 1930 worden de eerste 
principes voorop gesteld die aan de basis liggen van het instandhoudingsbeheer.  Het 88

ging hier over wetenschappelijk onderzoek en de reglementering van de visvangst in volle 
zee. Het was echter de wereldconferentie van de VN in 1955 te Rome die zorgde voor een 
grote doorbraak op dit gebied. Tijdens de conferentie werd er gewezen op de 
visserijproblematiek met betrekking tot de levende rijkdommen. Deze conferentie kreeg 
navolging door het tot stand komen van latere visserijverdragen in het algemeen en vooral 
door de totstandkoming van het VVLR in 1958.  Dit is een algemene gedragscode voor 89

staten op het vlak van de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee en bevat 
rechten en plichten. Het Verdrag breidt de bevoegdheid van kuststaten uit naar de volle 
zee, maar enkel op het vlak van instandhouding van de levende rijkdommen. Staten 
werden zich ervan bewust dat er nood was aan een internationale samenwerking en dat er 
visserijcommissies in het leven geroepen moesten worden.  90

Inzake instandhouding van levende rijkdommen bevat het VN-Zeerechtverdrag een aantal 
algemene bepalingen (artikel 116-120), zonder te voorzien in een echt afdwingbaar 
beheersregime. Voor de toepassing van deze bepalingen met betrekking tot 
grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende visbestanden van het VN-
Zeerechtverdrag dient men het verdrag aan te vullen met het ‘Fish Stock Agreement’. De 
Overeenkomst geeft uitwerking aan de verplichting tot samenwerking en de maatregelen 
die in dit verband moeten worden genomen. Instandhoudingsmaatregelen moeten 
coherent en verenigbaar zijn en zich baseren op de ‘beste beschikbare gegevens’ zodat 
het mogelijk is doeltreffende monitoring-, controle en toezichtregelingen uit te bouwen.  91

 J. ARDRON, K. GJERDE, S. PULLEN, V. TILOT, “Marine spatial planning in the high seas”, 87

Marine Policy 2008, 832.

 List in chronological order of international agreements relating to fisheries and other questions 88

affecting the utilization and conservation of the resources of the sea: document prepared by the 
Secretariat, UN Doc. A/Conf. 13/23 en http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1958/
PreparatoryDocs_vol_I_e.html (online: 5 december 2015). 

 Verdrag van Genève inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de  89

volle zee van 29 april 1958, in werking getreden op 20 maart 1966, United Nations Treaty Series, 
Vol. 559, 285.

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 453-455.90
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Toezicht op de naleving van de reglementen is in de eerste plaats in handen van de 
vlaggenstaten, in samenwerking met andere staten. Het verdrag bepaalt verder hoe deze 
inspectie- en controleprocedures moeten worden toegepast (artikel 22).  92

2.3. De diepzeebodem (het Gebied) 

2.3.1. Ontstaan en definitie  

Samen met de volle zee vormt de diepzeebodem het gebied voorbij nationale jurisdictie. 
De diepzeebodem is de zeebodem en de ondergrond ervan vanaf de buitengrens van het 
continentaal plat en wordt het Gebied (‘Area’) genoemd (Artikel 1 VN-Zeerechtverdrag). 
Voorbij het continentaal plat stopt de rechtsbevoegdheid van de kuststaten over de 
zeebodem en de ondergrond ervan. Net zoals de volle zee wordt het juridisch regime van 
de zeebodem bepaald in het VN-Zeerechtverdrag.  Niet alle ontwikkelde staten waren 93

echter akkoord met de tekst van het verdrag, waardoor het Verdrag later werd aangevuld 
en gewijzigd door een Implementatieverdrag van 1994.  De twee instrumenten worden 94

samen toegepast.   95

De ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf’ (CLCS) ontstond onder het VN-
Zeerechtverdrag om wetenschappelijk en technisch advies en aanbevelingen te geven bij 
het proces van afbakening van de buitenste grenzen van het continentaal plat. De 
Commissie neemt momenteel een aantal inzendingen van staten die een uitbreiding van 
hun continentaal plat aanvragen, in overweging. Totdat deze beslissingen worden 
genomen door de Commissie, is er onzekerheid over de vraag of bepaalde delen van de 
diepzeebodem deel uitmaken van het Gebied of onder de jurisdictie van staten vallen.  96

Een aanzienlijk deel van de oceaanbodem ontsnapt aan de soevereiniteit van staten 
omdat de zeebodem en de ondergrond ervan niet vatbaar zijn voor inbezitname door een 
staat. De zeebodem buiten nationale rechtsmacht is te beschouwen als het 
gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid, ‘the common heritage of mankind’.  Het 97

beheer van de rijkdommen van de zeebodem en de ondergrond voorbij de nationale 
jurisdictie wordt toegekend aan een Internationale Zeebodemautoriteit. Vooraleer een 

 Ibid, 464-467; R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: 92

Strengthening the International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 
100-101.

 Deel XI van het VN-Zeerechtverdrag. Dit deel werd later echter grondig gewijzigd: bepalingen 93

van het oorspronkelijke deel XI werden geamendeerd of weggelaten, zie infra p. 25.
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inzake het recht van de zee van 10 december 1982, New York, 28 juli 1994, provisoir in werking 
getreden op 16 november 1994, definitief in werking getreden op 28 juli 1996, United Nations 
Treaty Series, Vol. 1836, 3.
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staat of onderneming aan exploitatie kan doen is een toelating van de Zeebodemautoriteit 
vereist en dient er een vergoeding betaald te worden. De exploitatie van de diepzeebodem 
gebeurt via joint ventures, waardoor de onderneming (‘Enterprise’) die aan exploitatie doet 
en de staten een gelijke toegang verkrijgen tot de diepzeebodem.  98

2.3.2. Common heritage of mankind 

De rijkdommen van het Gebied worden beschouwd als ‘common heritage of mankind’ en 
staan enkel open voor vreedzaam gebruik (artikel 136 en 141 VN-Zeerechtverdrag). Dit 
principe werd geïntroduceerd in het internationaal recht om bepaalde gebieden voorbij 
nationale jurisdictie te internationaliseren. Het betekent dat het Gebied niet onder de 
exclusieve controle van een staat kan vallen en dat de activiteiten die daar plaatsvinden 
de bepalingen van Deel XI inzake het Gebied van het VN-Zeerechtverdrag en het 
Implementatieverdrag van 1994 niet mogen schenden.  Bovendien geldt er de 99

verplichting om het mariene milieu te beschermen (artikel 145). Het is vooral de 
Internationale Zeebodemautoriteit die, door het opleggen van gepaste regels en 
procedures, deze bescherming moet garanderen.  100

‘Common heritage of mankind’ wordt ook toegepast in de ruimte en op Antarctica, maar 
momenteel is het met betrekking tot de oceanen het meest uitgewerkt. Het principe houdt 
enorm sterk verband met het Gebied zoals uitgelegd in het VN-Zeerechtverdrag. 
Terzelfder tijd was het bijna verantwoordelijk voor het einde van het Verdrag door een 
gebrek aan implementatie, met als gevolg dat de inhoud ervan door de jaren heen 
veranderd is.  101

Volgens het principe vinden activiteiten in het Gebied plaats in ‘het belang van de 
mensheid in zijn geheel’. Hiermee wordt dus niet het belang van ‘alle staten’ bedoeld. Het 
belang van alle staten wordt echter wel in rekening gebracht, in het bijzonder de belangen 
van ontwikkelingslanden. Het is zo dat de staten en de ondernemingen die exploiteren op 
de diepzeebodem een vergoeding moeten betalen aan de Internationale 
Zeebodemautoriteit samen met een deel van de marktwaarde van de geëxploiteerde 
mineralen. Die verdeelt op haar beurt de voordelen over alle staten.  Ontwikkelde staten 102

hebben immers een bevoorrechte positie ten opzichte van ontwikkelingslanden omdat ze 
de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van geavanceerde technologie om het 
gebied te exploiteren. Om deze redenen van onevenwicht werd door de 

 A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 2013, 98
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ontwikkelingslanden gestreefd naar een billijke verdeling door middel van de oprichting 
van een internationaal regime die de bevoegdheid heeft de exploitatie te regelen.  103

2.3.3. Bestaand regime voor het beheer van de diepzeebodem voorbij nationale 
jurisdictie:  Internationale Zeebodemautoriteit 

Het verschil met elk ander klassiek marien rechtsstatuut is dat het rechtsregime van de 
diepzeebodem voorziet in een gedetailleerd internationaal beleid. 
De Internationale Zeebodemautoriteit doet aan supranationaal beheer van de 
diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie en zorgt voor een gelijke verdeling van de 
rijkdommen tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden. De zeebodem voorbij nationale 
jurisdictie kan door geen enkele staat of particulier meer geclaimd worden voor zover dit 
niet overeenstemt met het internationaal regime dat sinds 1982 van kracht is. Het regime 
is vervat in Deel XI van het VN-Zeerechtverdrag en het Implementatieverdrag van 1994.  104

De aanloop van het rechtsregime van de diepzeebodem bestond uit een drietal fases. Een 
Zeebodemcomité werd opgericht door de Algemene Vergadering van de VN naar het 
initiatief van ambassadeur Pardo. Hij wou met zijn voorstel uitvoering geven aan het 
‘common heritage of mankind’-principe.  De Derde Zeerechtconferentie (1973-1982) 105

introduceerde het het uitbatingsregime voor de diepzeebodem.  106

De Autoriteit is gevestigd in Jamaica en bestaat uit de Vergadering, de Raad en het 
Secretariaat. Daarnaast is er ook nog de Onderneming die instaat voor de 
uitbatingsactiviteiten en de marketing van de mineralen. De Vergadering is het hoogste 
orgaan en bestaat uit een vertegenwoordiging van alle partijen bij het VN-
Zeerechtverdrag. Het algemene beleid van de Autoriteit wordt door de Vergadering 
bepaald die minstens één keer per jaar bijeenkomt. Alle leden van de Vergadering hebben 
één stem. Beslissingen worden genomen bij gewone of gekwalificeerde meerderheid. 
Verder kan de Raad voorstellen dat de Vergadering beslist over de verdeling van de 
opbrengsten die afkomstig zijn van die diepzeebodemactiviteiten.  107

Het zwaartepunt van de besluitvorming ligt de facto bij de Raad. De Raad bestaat uit 36 
leden die gekozen worden door de Vergadering. Stemming vindt plaats op verschillende 
manieren: bij gewone meerderheid, bij 2/3 of 3/4 meerderheid of door consensus. Het 
Secretariaat is het administratief orgaan voor de andere organen van de Internationale 
Zeebodemautoriteit.  108
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De totstandkoming van de bepalingen inzake het rechtsregime voor de diepzeebodem 
verliep zeer complex. Het rechtsregime is een revolutionair concept omdat het niet 
gebaseerd is op bestaande regels waardoor de fundamenten door de voorafgaande 
Conferenties zelf moesten worden gelegd. Ten eerste was er een twist tussen ontwikkelde 
landen en de ontwikkelingslanden. De geïndustrialiseerde landen, onder leiding van de 
Verenigde Staten, waren voorstander van een vrije toegang tot het gebied met slechts een 
kleine tussenkomst op internationaal vlak. De ontwikkelingslanden daarentegen stonden 
achter een regime waarbij er sprake was van een gecentraliseerde internationale autoriteit 
die de toegang tot de rijkdommen van die diepzeebodem zou controleren en de de 
voordelen op een eerlijke en gelijke manier tussen alle staten zou verdelen. Ten tweede 
was er een grote onzekerheid omtrent de technologische maar ook economische 
implicaties van het onderwerp.  109

Andere problemen waren de kosten die gepaard gingen met het oprichten van de 
Zeebodemautoriteit en bijhorende instellingen alsook de impact van de diepzeemijnbouw 
op producenten op het land van dezelfde mineralen.  110

Het eerste probleem van de tegenstelling tussen de Derde Wereld en de 
geïndustrialiseerde landen werd in 1979 een oplossing gevonden door een systeem van 
parallelle toegang te aanvaarden. Sommige andere problemen bleken echter 
onoverbrugbaar waardoor geïndustrialiseerde staten zoals de Verenigde Staten uiteindelijk 
tegen het Verdrag hebben gestemd of hun ratificaties hebben uitgesteld.  111

De onoverkomelijke bezwaren hebben er in 1994 toe geleid dat er voorzien werd in een 
Implementatieverdrag. De onderhandelingen voor dit verdrag hebben bijna vier jaar 
geduurd. Het was de bedoeling om tot een oplossing te komen voor de problemen die de 
aanvaarding van het VN-Zeerechtverdrag in de weg stonden. Het Implementatieverdrag 
maakt integraal deel uit van het VN-Zeerechtverdrag, waarbij de bepalingen van het 
Implementatieverdrag bij strijdigheid voorrang hebben op de bepalingen uit Deel XI VN-
Zeerechtverdrag 1982 voor staten die partij zijn bij beide instrumenten. Het ‘common 
heritage of mankind’-principe wordt door het Implementatieverdrag herbevestigd, maar 
verschillende andere omstreden bepalingen van Deel XI werden weggelaten, potentiële 
kosten voor geïndustrialiseerde staten met betrekking tot diepzeemijnbouw werden 
gereduceerd.  112

 C. GARRISON, “Beneath the Surface: the Common Heritage of Mankind”, KEStudies 2007, 30; 109

E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 205; R.M. 
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2.3.3.1. Internationale Zeebodemautoriteit: evaluatie 

De samenstelling van de Internationale Zeebodemautoriteit met zijn Algemene 
Vergadering, Raad en Secretariaat, lijkt wel de ultieme droom van elke ontwikkelingsstaat. 
Een combinatie van het feit dat enerzijds de organisatie een uitgebreide 
rechtsbevoegdheid heeft en anderzijds dat het middelpunt van die organisatie zich bij de 
Algemene Vergadering bevindt, waar elke staat een stem heeft, zou theoretisch gezien 
ongelimiteerde macht kunnen geven aan Derde Wereld landen. Dit op voorwaarde dat ze 
samen zouden spannen. Wanneer deze theorie van artikel 157-170 VN-Zeerechtverdrag 
echter in praktijk wordt bekeken, is het duidelijk dat de machten niet op deze manier 
verdeeld zijn. De uitgebreide macht van de Algemene Vergadering moet “in 
overeenstemming met de relevante bepalingen van het VN-Zeerechtverdrag”  worden 113

uitgeoefend. Dit kan ook gezegd worden over de Internationale Zeebodemautoriteit in het 
geheel. Ondanks de op het eerste zicht brede bevoegdheid van deze internationale 
organisatie, bezit de organisatie in werkelijkheid maar weinig macht. Deze stelling werd 
bevestigd door de totstandkoming van het Implementatieverdrag van 1994, waardoor werd 
toegegeven aan de bezwaren van de Verenigde Staten en andere Westerse landen die de 
technologie bezitten om aan diepzeebodem ontginning te doen.  114

De Internationale Zeebodemautoriteit heeft de bevoegdheid gekregen om namens de 
mensheid als geheel op te treden. De organisatie moet dus in principe de mensheid 
vertegenwoordigen. Daarom zou het niet enkel moeten gaan om een organisatie die 
gekenmerkt wordt door zoveel mogelijk staten te laten deelnemen, maar het zou ook 
mensen buiten deze huidige context moeten vertegenwoordigen, onder andere 
toekomstige generaties. Vandaar dat de bezorgdheid aangaande materies zoals 
duurzaamheid van het milieu en ‘intergenerationele billijkheid’ in rekening moeten worden 
gebracht. Momenteel is de Internationale Zeebodemautoriteit eerder een administratief 
orgaan en zeker geen belichaming van de gehele mensheid.  115

2.4. Bestaande regimes voor het beheer van gebieden voorbij nationale 
jurisdictie vergeleken 

Het ontwikkelen van gedetailleerde regels door de Internationale Zeebodemautoriteit toont 
aan dat het mogelijk is om voor complexe rijkdommen op te treden door middel van een 
internationaal instituut.  Levende mariene rijkdommen vallen niet onder de bepalingen 116

van Deel XI van het VN-Zeerechtverdrag met betrekking tot het gebied. Zij vallen dus 
buiten de bevoegdheid van de Internationale Zeebodemautoriteit, tenzij het gaat over 
rijkdommen die deel uitmaken van het mariene gebied dat beschermd wordt in verband 
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met ontginningsactiviteiten.  Er gingen reeds stemmen op om de bevoegdheid van de 117

Internationale Zeebodemautoriteit, naast de diepzeebodem, te verruimen naar de 
waterkolom en zijn rijkdommen. Het bleek echter in het verleden voor staten niet zo 
makkelijk om zomaar een supranationaal rechtsregime aan te nemen voor de gebieden 
voorbij nationale jurisdictie.  Het rechtsregime legt private ondernemingen 118

onaanvaardbare zware lasten op en geïndustrialiseerde landen verkrijgen in de Autoriteit 
weinig invloed, om maar enkele bezwaren te noemen. Het was via het 
Implementatieverdrag van 1994 dat uiteindelijk aan de meeste bezwaren tegen Deel XI 
van het VN-Zeerechtverdrag tegemoet werd gekomen.  119

De twee regimes die hierboven werden besproken, het regime van de diepzeebodem en 
het regime met betrekking tot grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende 
visbestanden, zijn geen onafhankelijke regimes.  Ze zijn ontstaan door voort te bouwen 120

op het gewoonterecht en de gecodificeerde regels van de volle zee waardoor ze gezien 
worden als ‘leges speciales’.  Wanneer de regels voor het rechtsregime van het Gebied 121

niet van toepassing zijn, dan zijn de algemene regels van de volle zee van toepassing. 
Hetzelfde geldt wanneer de regels voor grensoverschrijdende en over grote afstanden 
trekkende visbestanden in het ‘Fish Stock Agreement’ niet van toepassing zijn. De twee 
regimes wijken op verschillende manier af van de algemene regels van de volle zee. 
Terwijl het regime van de diepzeebodem het idee van vrijheid van volle zee vervangt door 
het concept van ‘common heritage of mankind’, wordt het idee van vrijheid van volle zee 
door de ‘Fish Stock Agreement’ niet ontkent, maar wel aan banden gelegd om zowel de 
verschillende soorten als het milieu en de biodiversiteit in het algemeen te beschermen.   122

Beide regimes dragen zorg voor de natuurlijke bronnen, en in het bijzonder de rijkdommen 
bedoeld voor de menselijke consumptie. De minerale rijkdommen van die diepzeebodem 
zijn echter niet hernieuwbaar, de visbestanden zijn dit wel. Voor de twee regimes werd een 
mechanisme voorzien. Het mechanisme dat werd aangenomen voor het Gebied is een 
nieuwe organisatie opgericht om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het regime, 
de Internationale Zeebodemautoriteit. Het ‘Fish Stock Agreement’ gebruikt voor zijn 
verschillende doeleinden instellingen die reeds bestaan, namelijk subregionale of 
regionale organisaties voor visserijbeheer. Het regime en het mechanisme van het Gebied 
is gecentraliseerd, terwijl het regime en het mechanisme van de Fish Stock Agreement 
een gedecentraliseerd systeem is.  123

Zowel de bepalingen van Deel XI van het VN-Zeerechtverdrag, als de bepalingen in het 
‘Fish Stock Agreement’ zijn zeer gedetailleerd opgesteld. In vergelijking met het onderwerp 
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van de materie waarover de verdragen gaan, hebben de bepalingen echter een beperkte 
draagwijdte. Het regime van de diepzeebodem omvat slechts de exploratie voor en de 
exploitatie van rijkdommen, waarbij ‘rijkdommen’ gedefinieerd worden in artikel 133 VN-
Zeerechtverdrag als “alle vaste, vloeibare of gasvormige minerale rijkdommen aanwezig in 
het gebied op of onder de zeebodem, met inbegrip van verschillende metalen bevattende 
knollen”.  Deze beperkte draagwijdte wordt nog eens versterkt door het feit dat het 124

regime in de meeste bepalingen van Deel XI enkel de exploratie en de exploitatie omvat 
van metaalknollen. Het ‘Fish Stock Agreement’ omvat enkel grensoverschrijdende en over 
grote afstanden trekkende visbestanden. Hoewel deze visbestanden niet gedefinieerd 
worden in de overeenkomst, zorgt voor grensoverschrijdende visbestanden de definitie 
van artikel 63 VN-Zeerechtverdrag en voor over grote afstand trekkende visbestanden de 
lijst van Annex 1, voor duidelijkheid bij deze begrippen. Het gaat bijvoorbeeld om de 
blauwvintonijn en de zeilvis.  125

Sinds het in werking treden van het VN-Zeerechtverdrag en de ‘Fish Stock Agreement’ 
leert de praktijk ons dat beide regimes een zekere vorm van flexibiliteit vertonen, hetgeen 
toelaat hun toepassingsgebied te verruimen. De Internationale Zeebodemautoriteit maakt 
een vooruitgang door het regime van de diepzeebodem uit te breiden naar meerdere 
minerale rijkdommen, in plaats van zich enkel toe te spitsen op metaalknollen. Bovendien 
ontwikkelt de Internationale Zeebodemautoriteit regels en procedures om de bescherming 
van het mariene milieu in het gebied te verzekeren, met inbegrip van de schade aan fauna 
en flora door nadelige activiteiten in het gebied.  
Wat betreft het ‘Fish Stock Agreement’ werd in 2006 aangemoedigd om de algemene 
principes van de Overeenkomst ook toe te passen op onopvallende visbestanden die 
enkel voorkomen in de volle zee en vaak het doelwit zijn van diepzeevisserij. Regionale 
organisaties voor visserijbeheer die de bevoegdheid hebben om grensoverschrijdende en 
over grote afstand trekkende visbestanden te beheren, hebben dan ook de bevoegdheid 
om deze onopvallende visbestanden te behouden en te beheren. Deze zienswijze wordt 
ook bevestigd door de Algemene Vergadering van de VN. Deze verruimde toepassing van 
de Overeenkomst kan gezien worden als een vorm van interpretatie die is 
overeengekomen en aanvaard door alle partijen, volgens het voorzorgsbeginsel en de 
ecosysteem benadering die in de lijst van algemene principes vervat zijn. Het is nu nog 
maar de vraag of de draagwijdte van het ‘Fish Stock Agreement’ een blijvende grotere 
uitbreiding naar alle bestaande visbestanden zal kennen.  126

Een ander aspect dat bijdraagt aan de flexibiliteit van de twee regimes en hun vermogen 
om uit te breiden is het feit dat ze allebei beschikken over dwingende mechanismen van 
geschillenbeslechting. Geschillen met betrekking tot activiteiten in het Gebied, inclusief 
contractuele als pre-contractuele zaken alsook vragen over aansprakelijkheid die daartoe 
betrekking hebben, kunnen onderworpen worden aan de Kamer inzake geschillen 
betreffende de zeebodem, wiens beslissingen bindend zijn (artikel 187 VN-
Zeerechtverdrag). Dit kan gaan om geschillen tussen staten die partij zijn, de Autoriteit of 
partijen bij een contract. Geschillen omtrent de interpretatie en de toepassing van het ‘Fish 

 Artikel 133 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 124

december 1982, in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 
1833, 3.
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Stock Agreement’ kunnen onderworpen worden aan de rechtbanken of tribunalen voorzien 
onder Deel XV van het VN-Zeerechtverdrag, wiens beslissingen ook bindend zijn. 
Naast de geschillenbeslechting van het geschil dat hen voorligt, kunnen uitspraken van de 
internationale hoven of rechtbanken van de gelegenheid gebruik maken om de bepalingen 
van het VN-Zeerechtverdrag en het ‘Fish Stock Agreement’ te interpreteren. Deze 
interpretaties kunnen de bepalingen waarnaar wordt verwezen verduidelijken of hun 
toepassingsgebied verruimen naar activiteiten die niet blijken uit de letterlijke tekst.  127

Het vermogen van de twee regimes om te blijven uitbreiden is echter niet ongelimiteerd. 
Rechters zijn geen wetgevers en kunnen enkel optreden wanneer een geschil aan hen 
wordt voorgelegd. Implementatieverdragen, waarvan het ‘Fish Stock Agreement’ het 
hoofdvoorbeeld is, zijn de meest praktische manier om begrippen die onvoldoende zijn 
uitgewerkt in het VN-Zeerechtverdrag, verder te ontwikkelen.   128

 Ibid.127

 Ibid; Zie infra hoofdstuk 9 voor de uitwerking van een nieuw implementatieverdrag voor de volle 128

zee.
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Hoofdstuk 5 Het mariene milieu voorbij nationale 
jurisdictie 

1. Bedreigingen

1.1. Algemeen 

De open zeeën en de diepzeebodem hebben altijd al een aantrekkingskracht uitgeoefend 
op de mens. Het was echter pas in het midden van de negentiende eeuw dat de mens 
begon aan de exploratie van de diepzee en slechts in de voorbije decennia dat mariene 
wetenschappelijk onderzoek de echte fysieke eigenschappen en het onderzoekspotentieel 
van de open zeeën en de diepzeebodem onthulde. In de tweede helft van de twintigste 
eeuw was het menselijk gebruik van de oceanen, die verder reikte dan de kleine stroken 
zee die grensden aan de landmassa, grotendeels beperkt tot scheepvaart, visserij en 
walvisjacht, het leggen van onderzeese kabels en pijpleidingen. Het was met de 
introductie van concepten als het continentaal plat en de exclusieve economische zone in 
het VN-Zeerechtverdrag van 1982 dat kuststaten de mogelijkheid hadden om hun 
jurisdictie uit te breiden naar een wijder domein verder van de kust voor specifieke 
doeleinden, zoals exploitatie van rijkdommen, mariene wetenschappelijk onderzoek en het 
opwekken van energie door wind, golven en stromingen.  129

Recente ontwikkelingen zoals de uitputting van visbestanden dichter bij land, een 
vermeerdering van internationale mariene handel en transport en de zoektocht naar 
nieuwe mariene rijkdommen leiden tot een grote menselijke bedrijvigheid in de uitgestrekte 
mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie. De activiteiten in deze gebieden gaan van 
gesofisticeerde wetenschappelijke onderzoeken op de bodem van de oceaan, exploratie 
van diepzeebodem mineralen, bioprospectie en toerisme tot geo-engineering 
experimenten voor carbon storage op zee . Het gaat stuk voor stuk om nieuwe en 130

opkomende gebruiken van mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie die potentieel 
schade kunnen aanrichten aan de fragiele ecosystemen van de open zee en de 
diepzeebodem indien zij niet op gepaste wijze beheerd zullen worden. 

In de jaren zeventig werd vervuiling nog als de grootste bedreiging voor oceanen gezien, 
maar de toename van het aantal activiteiten in deze gebieden zorgt voor nieuwe 
bedreigingen voor de biodiversiteit van de volle zee en de diepzeebodem voorbij nationale 
jurisdictie. De meerderheid van de bepalingen in het VN-Zeerechtverdrag gaan over 
vervuiling en creëren een kader voor toekomstige ontwikkeling van meer gedetailleerde 
internationale regels en standaarden en voor samenwerking op regionaal niveau. Op 
internationaal vlak is vervuiling en lozing door verschillende verdragen, regimes en 
internationale organisaties aangepakt.  131

De ruime problematiek van de achteruitgang van de oceanen werden erkend op de VN 
Conferentie over Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in 1992. Chapter 17 van Agenda 21 
stelde dat er nood was aan nieuwe benaderingen voor een geïntegreerd beheer van 
oceanen, die gebaseerd is op het voorzorgsbeginsel en anticiperend van aard is. In 

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 129

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 1-2.

 Ibid.130
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gebieden onder nationale jurisdictie werd op dit vlak al vooruitgang geboekt, maar het 
beheer van de volle zee en de diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie moet deze 
benaderingen nog incorporeren. Doordat de volle zee 64% van het ganse 
oceaanoppervlak beslaat en meer dan 90% van het volume inhoudt, schermt deze zee 
ons af van de ergste effecten van klimaatverandering. De volle zee absorbeert namelijk 
het teveel aan C0 2 en de hitte van de atmosfeer. Met het gevolg dat de oceaan verzuurt 
en opwarmt wat in combinatie met verminderde zuurstofvoorziening, een dodelijke 
combinatie van interactieve bedreigingen voor de ecosystemen vormt.  132

1.2. De impact van het menselijk gebruik van het mariene milieu voorbij 
nationale jurisdictie 

De internationale zeevaart neemt toe en is één van de grootste activiteiten die plaatsvindt 
op volle zee. Ongeveer 90% van de wereldhandel wordt gedragen door de internationale 
scheepvaartindustrie. Vervuiling van schepen inclusief accidentele lozingen van olie en 
andere schadelijke stoffen vormen allen een bedreiging voor het milieu van de volle zee. 
Ook lawaaioverlast door het geluid van schepen of botsingen kan de sonarnavigatie van 
bepaalde soorten verstoren. Het is zo dat de overzeese handel en het passagiersverkeer 
snel groeit en men verwacht dat dit de komende twee decennia zal verdubbelen.  133

De huidige technologie biedt de mogelijkheden om visbestanden op volle zee en op de 
diepzeebodem te bereiken. De industrie voor visserij op de diepzeebodem kan rekenen op 
een batterij van technologische innovaties inclusief GPS-toestellen, sonartoestellen en 
sterkere kabels en winchen. Visnetten en vislijnen worden tegenwoordig samengesteld uit 
onverwoestbare materialen en kunnen over grote delen van de oceaan worden gelegd. 
Zware sleepnetten hebben reeds substantiële schade toegebracht aan fragiele 
ecosystemen op volle zee.  De aanwezigheid van netten die verloren gegaan of 134

weggegooid zijn hebben een impact op de volle zee zelfs tot jaren nadien. Soorten zoals 
tonijn, zeilvissen en haaien die zich verplaatsen doorheen de volle zee en ervan 
afhankelijk zijn worden overbevist of zijn met uitsterven bedreigd. Deze erbarmelijke 
resultaten worden onder andere door de FAO weergegeven in zijn rapporten.  135

In tegenstelling tot de klimaatverandering en vervuiling is overbevissing een probleem 
waarvoor mariene ruimtelijke planning beslissend een oplossing zou kunnen bieden.  136

 J. ROCHETTE, K. GJERDE, E. DRUEL, J. ARDRON, A. CRAW, P. HALPIN, L. PENDLETON, 132
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areas beyond national jurisdiction”, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 
2014, 33.
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 R.K. CRAIG, T. HUGHES, “Marine Protected Areas, Marine Spatial Planning, and the 136

Resilience of Marine Ecosystems”, Resilience and the Law 2014, 10.
�31



Diepzeemijnbouw is een andere, nieuwe bedreiging voor de oceaan. Momenteel zijn er 26 
lopende exploratiecontracten voor de diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie. De 
Internationale Zeebodemautoriteit regelt diepzeemijnbouw, maar een globaal mechanisme 
die de coöperatie en coördinatie van de Internationale Zeebodemautoriteit met andere 
organisaties verzekert, ontbreekt.  Cumulatieve impacts van activiteiten zouden moeten 137

worden gemonitord en beheerd, zodat deze activiteiten op een billijke en evenwichtige 
manier kunnen plaatsvinden. Het gaat immers over het ontginnen van mariene habitats 
voor mineralen en knollen die miljoenen jaren nodig hebben om zich te vormen. Daardoor 
is het onvermijdelijk dat ontginning operaties een onontkoombare schade aanrichten aan 
het milieu.    138

Hoewel activiteiten zoals mijnbouw, exploratie en exploitatie van olie en gas of 
diepzeevisserij grote bedreigingen vormen voor de mariene biodiversiteit, eerder dan 
mariene wetenschappelijk onderzoek, mag de impact van laatstgenoemde niet onderschat 
worden. Het nemen van stalen van levende organismen met unieke genetische 
kenmerken zal niet zorgen voor het uitsterven van de rijkdommen door overexploitatie en 
kan niet vergeleken worden met visserij. Deze onderzoeksactiviteiten kunnen echter wel 
negatieve invloeden hebben op het kwetsbare milieu van de diepzee en een toename van 
onderzoeksactiviteiten kan leiden tot de vernietiging van specifieke habitats.  

Tenslotte worden gebieden voorbij nationale jurisdictie beïnvloed door menselijke 
activiteiten op het land, zoals daar zijn vervuiling door plastic, lozingen en atmosferische 
afzetting.  139

De volle zee en de diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie staan dus bloot aan een 
aantal bedreigingen die bovendien exponentieel toenemen.  Het is duidelijk dat onze 140

kennis over ecosystemen van oceanen en de impact van menselijke activiteiten erop 
verbetert. Daarbij zouden er meer inspanningen moeten worden geleverd om mariene 
ecosystemen en de biodiversiteit voorbij nationale jurisdictie, inclusief de impact van 
activiteiten hierop, beter te begrijpen. Menselijke activiteiten in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie zouden op een duurzame manier moeten uitgevoerd worden, op basis van de 
meest recente wetenschap en voorzorgs- en ecosysteembenaderingen.  141

Internationale regels met betrekking tot maritieme veiligheid, de efficiëntie van navigatie en 
de preventie en de bestrijding van verontreiniging, zijn ontwikkeld onder het toezicht van 
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De IMO wordt ook beschouwd als de 

 Een voorbeeld van dergelijke andere organisatie is de ‘United Nations Educational, Scientific 137

and Cultural Organization’ of UNESCO.
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 Ibid, 33; R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening 140

the International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 14.

 Letter dated 15 May 2008 from the Co-Chairpersons of the Ad Hoc Open-ended Informal 141

Working Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity beyond areas of national jurisdiction addressed to the President of the General 
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bevoegde organisatie om beschermende maatregelen in bepaalde gebieden waar 
scheepvaart een risico vormt, vast te leggen, zowel binnen als buiten nationale jurisdictie.  

De IMO zorgde voor de totstandkoming van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 
mariene verontreiniging door schepen.  Het lozen van afval is dus specifiek geregeld op 142

internationaal niveau. MARPOL 73/78 is van toepassing op schepen binnen en buiten 
nationale jurisdictie, maar ook dit regime heeft zijn beperkingen. De regels in MARPOL 
73/78 en Annexen met betrekking tot het beheer van lozingen door schepen, olieachtige 
afval, chemische residuen, riolering en afval zijn gebaseerd op een aanpak die dateert van 
een tijdperk waar men dacht dat rijkdommen in de diepzee minder waardevol waren en 
minder blootstonden aan bedreigingen en dat de volle zee grote hoeveelheden van 
vervuiling kon absorberen.  143

De IMO voorziet ook in de aanduiding van ‘Special Areas’ waar zeer strikte regels gelden 
voor het lozen van olie, schadelijke vloeistoffen en mariene puin. ‘Special Areas’ worden 
gedefinieerd als gebieden waar, omwille van technische redenen in verband met hun 
oceanografische en ecologische toestand en hun zeeverkeer, het aannemen van 
bijzondere methoden voor de preventie van zeevervuiling wordt vereist. Aan deze 
kwetsbare gebieden wordt dus een hogere graad van bescherming toegekend dan aan 
andere delen van de oceaan. Voorbeelden van ‘Special Areas’ voorbij nationale jurisdictie 
zijn de Middellandse Zee en de Zuidpool.  144

1.3. De nood aan mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie  

De toepassing van milieueffectrapportages voor bestaande en/of nieuwe activiteiten in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie moet worden aangemoedigd. Bepalingen in 
internationale instrumenten, zoals het VN-Zeerechtverdrag en het Biodiversiteitsverdrag 
die voorzien in milieueffectrapportages moeten volledig geïmplementeerd worden om zo 
het nemen van globale beslissingen mogelijk te maken. Ook regionale en sectorale 
benaderingen voor de beoordelingen moeten worden aangemoedigd. Het is van belang 
dat ontwikkelingslanden over voldoende capaciteit beschikken om de bestaande 
bepalingen over beoordelingsprocedures volledig te kunnen implementeren.  
Het is nu de uitdaging om deze voorzieningen over te brengen op gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. Hoe de internationale gemeenschap dit moet verwezenlijken is een 
prangende vraag. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN op 16 mei 2008 werd 
voorgesteld om internationale richtlijnen te vervaardigen. Die moeten kwetsbare mariene 
ecosystemen aanwijzen en significante impacts hierop voorkomen, en een regeling treffen 
voor activiteiten die tot hiertoe nog niet geregeld zijn zodat cumulatieve effecten over 
verschillende sectoren worden aangepakt. Dit kan door bestaande procedures te herzien, 
en indien nodig, nieuwe te ontwikkelen om de status van het mariene milieu te beoordelen. 

 Internationaal Verdrag van Londen van 3 november 1973 ter voorkoming van mariene 142

verontreiniging door schepen, zoals gemodifieerd door het Protocol van 17 februari 1978, United 
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Hierbij kan de rol van de Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 
Environmental Protection en de Intergovernmental Oceanographic Commission van 
UNESCO op dit gebied verbeterd worden voor het uitvoeren van gericht onderzoek voor 
beleidsmakers.  145

Momenteel zijn er weinig tot geen voorzieningen in het internationaal recht voor 
milieueffectrapportages van nieuwe menselijke activiteiten op de volle zee en de 
diepzeebodem. Een gebrek aan toezicht, regelgeving en handhaving op volle zee zorgt 
ervoor dat genoemde bedreigingen niet onder controle worden gehouden in gebieden 
voorbij nationale jurisdictie. De onderlinge afhankelijkheid van de volle zee en de 
zeebodem benadrukken de nood voor wettelijke en institutionele regelingen die een 
geïntegreerd bescherming van het mariene milieu voorbij nationale jurisdictie mogelijk 
maken. Bovendien moeten internationale en regionale organen een regelgevende 
bevoegdheid verkrijgen in deze gebieden. De toename van menselijke activiteiten voorbij 
de offshore zones van kuststaten vormen een actuele bedreiging voor de biodiversiteit van 
de volle zee en de diepzee. De bescherming van deze uitgestrekte gebieden tegen deze 
reeks van bedreigingen vergt een geconcentreerd globale, regionale en sectorale 
inspanning voor de coördinatie van een bepaald regime. Een gecoördineerde actie vanuit 
de internationale gemeenschap, waarbij het orgaan dat mariene ruimtelijke planning 
beheert een takenpakket verkrijgt dat ruim genoeg is om deze bedreigingen aan te 
pakken, is vereist.  146

Het aanduiden van mariene beschermde gebieden door middel van mariene ruimtelijke 
planning zou kunnen bijdragen tot een beter behoud van de mariene biodiversiteit in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie. In mariene beschermde gebieden, inclusief 
netwerken van dergelijke gebieden, kan men immers bepaalde activiteiten verbieden met 
het oog op het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit en in het bijzonder 
in zeer kwetsbare mariene ecosystemen.  De cumulatieve milieueffecten van het gebruik 147

van het mariene milieu zullen door een geïntegreerde mariene ruimtelijke planning worden 
beheerd zodat de integriteit van mariene ecosystemen bewaard wordt. Door mariene 
ruimtelijke planning gebaseerd op de ecosysteembenadering zal de maatschappij meer 
voordelen halen uit het gebruik van het mariene milieu omdat zijn natuurlijke diversiteit 
beter beschermd is.  148
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2. Rechtsgrond voor mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie  

2.1. Algemeen 

Door het het juridisch regime van de volle zee als zodanig kan zij noch door een 
internationale organisatie, noch door een staat worden toegeëigend.  In het rechtsgebied 149

van de volle zee kan dus geen enkele staat unilateraal soevereiniteit of soevereine rechten 
opeisen en vervolgens ook geen initiatieven nemen voor mariene ruimtelijke planning.  150

Alle staten zijn verplicht om zo goed mogelijk samen te werken in het bestrijden van 
piraterij, slavenhandel, illegale handel in drugs en in de onderdrukking van 
piraatzendschepen. Staten zijn ook verplicht om samen te werken voor het behoud en het 
beheer van de levende rijkdommen van de zee.  Deze verantwoordelijkheden van de 151

internationale gemeenschap ten opzichte van de volle zee veronderstellen dat de 
maatregelen die worden genomen in uitvoering van deze verplichtingen, globaal 
onderschreven moeten worden. Dit geldt vooral voor wat betreft de maatregelen die 
restrictief worden opgelegd in bepaalde gebieden van de volle zee. De nood om 
mechanismen te incorporeren die zo een globale goedkeuring ondersteunen is belangrijk 
ten aanzien van de milieubescherming in mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie. 

Rijkdommen die zich situeren in de waterkolom voorbij nationale jurisdictie zijn in geen 
enkel relevant internationaal verdrag specifiek voorzien. Dit is anders voor de 
diepzeebodem en de ondergrond voorbij nationale jurisdictie.  Voor de diepzeebodem 152

voorziet het VN-Zeerechtverdrag een rechtsbevoegdheid in hoofde van een internationale 
organisatie, de Internationale Zeebodemautoriteit.  Deze Zeebodemautoriteit zorgt voor 153

het beheer van niet-levende rijkdommen van het gebied.  Artikel 145(b) van het VN-154

Zeerechtverdrag vereist van de Internationale Zeebodemautoriteit dat het passende 
regels, voorschriften en procedures aanneemt voor onder meer de bescherming en het 
behoud van de natuurlijke rijkdommen van het gebied en het voorkomen van schade aan 
de flora en fauna van het mariene milieu.  155

Het VN-Zeerechtverdrag vormt de juridische basis voor alle activiteiten die beogen de 
biodiversiteit te beschermen in gebieden voorbij nationale jurisdictie. Het VN-
Zeerechtverdrag biedt het algemeen kader en de principes voor de bescherming van de 
wereldzeeën. Het gezag van het VN-Zeerechtverdrag is onbetwist, maar voor de 
implementatie hangt het Verdrag grotendeels af van sectorale en regionale instrumenten. 
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Bovendien zijn niet alle staten partij bij het Verdrag omdat sommige vlaggenstaten 
moeilijkheden hebben om het te ratificeren of omdat de politieke wil ontbreekt om de 
verplichtingen af te dwingen en omdat het Verdrag niet alle huidige activiteiten op zee 
omvat. Dit betekent dat, ondanks er een overkoepelend kader voor het beheer van 
gebieden voorbij nationale jurisdictie en voor de bescherming van mariene biodiversiteit 
bestaat, een globaal geïntegreerde strategie ontbreekt. Er is nood aan een 
Implementatieverdrag van het VN-Zeerechtverdrag voor de biodiversiteit voorbij nationale 
jurisdictie. 

Ondanks het algemeen kader dat in het verdrag wordt voorzien voor het efficiënt en billijk 
gebruik van de rijkdommen, het behoud van de levende rijkdommen en de studie ervan, 
de bescherming en de bewaring van het mariene milieu, kan men in het verdrag zelf geen 
expliciete verwijzing vinden naar mariene ruimtelijke planning als beheersproces, noch in 
gebieden binnen nationale jurisdictie noch in gebieden daar voorbij. In de artikels 
betreffende de levende rijkdommen in de EEZ en de volle zee, de exploitatie van de niet-
levende rijkdommen in de diepzeebodem (het Gebied), kunnen echter wel verwijzingen 
naar beheer worden gevonden. Staten hebben de mogelijkheid om zelf initiatieven te 
nemen voor ruimtelijke planning in mariene gebieden.  156

De relevante bepalingen in het VN-Zeerechtverdrag zijn de volgende: 
- Sectie 2: Behoud en beheer van de levende rijkdommen van de volle zee (Artikel 116 tot 

120) 
- Deel XII: Bescherming en behoud van het mariene milieu (Artikel 192 tot 222) 
- Sectie 11: Verplichtingen onder andere verdragen over de bescherming en behoud van 

het mariene milieu (Artikel 237).  157

Een tweede instrument dat een rechtsgrond biedt voor de bescherming van mariene 
gebieden voorbij nationale jurisdictie is het Biodiversiteitsverdrag van 1992. In de context 
van het Biodiversiteitsverdrag is reeds vooruitgang geboekt voor het ontwikkelen van 
wetenschappelijke criteria voor de identificatie van ecologische en biologische belangrijke 
mariene gebieden die bescherming vereisen.  Ook dit verdrag is niet direct toepasbaar 158

op de rijkdommen in de waterkolom van de volle zee of de diepzeebodem . De 159

bepalingen van het Verdrag zijn niet rechtstreeks van toepassing op de biologische 
diversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie, maar ze zijn wel van toepassing op de 

 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, 156

799.

 Fact sheet: To examine the scientific, technical, economic, legal, environmental, socio-157

economic and other aspects of these issues. (Document ter beschikking gesteld door Prof. dr. F. 
MAES); zie Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, 
in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 1833, 3.

 Letter dated 15 May 2008 from the Co-Chairpersons of the Ad Hoc Open-ended Informal 158

Working Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine 
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Assembly, Sixty-third session, UN Doc. A/63/50, para. 7; Report of the Global Environment Facility, 
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Inf.05, Washington D.C., 2012, 2.
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procedures en de activiteiten uitgevoerd onder de bevoegdheid of de controle van een 
straat in gebieden voorbij nationale jurisdictie.  160

Het Verdrag specificeert een aantal maatregelen die staten kunnen nemen om de 
biodiversiteit in coöperatie en coördinatie met elkaar te beschermen. Het volledige 
Biodiversiteitsverdrag werkt binnen het kader van het VN-Zeerechtverdrag (Artikel 22.2). 

Ondanks het feit dat het VN-Zeerechtverdrag als de “Grondwet voor de Oceanen” wordt 
gezien, was het VN-Zeerechtverdrag een echt product van zijn tijd. Daardoor is er sprake 
van een aantal belangrijke tekortkomingen en zwakheden die niet enkel de bescherming 
en het behoud van het mariene milieu ondermijnen, maar ook de duurzame 
ontwikkeling.  Het is echter wel mogelijk om in het VN-Zeerechtverdrag een aantal 161

rechtsgronden terug te vinden voor de bescherming en behoud van het mariene milieu. 
Ook het Biodiversiteitsverdrag kent een aantal bepalingen die voorzien in een coördinatie 
en samenwerking met alle staten en internationale organisaties om zo te komen tot een 
geïntegreerde aanpak en een globale strategie voor het behoud en het duurzaam gebruik 
van de biologische diversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie binnen het bestaande 
beleidskader. Het merendeel van de relevante bepalingen uit beide verdragen voor 
gebieden voorbij nationale jurisdictie wordt hieronder besproken. 

2.2. De verplichting tot bescherming en behoud van het mariene milieu  

Zowel onder het VN-Zeerechtverdrag  als onder het Biodiversiteitsverdrag zijn staten 162

verplicht om schade aan het milieu en aan de biodiversiteit voorbij nationale jurisdictie te 
voorkomen.  

Ondanks deze verplichting hebben maar weinig staten beoordelingsprocedures of 
toezichtsmechanismes ontwikkeld om potentieel schadelijke activiteiten op te sporen.  163

Het VN-Zeerechtverdrag voorziet in een verplichting tot samenwerking, maar creëert geen 
mechanisme voor de coördinatie en de implementatie van het Verdrag.  
Mariene ruimtelijke planning is niet expliciet vermeld in het VN-Zeerechtverdrag of in het 
Biodiversiteitsverdrag, maar het is wel degelijk een praktische manier om gevolg te geven 
aan de verplichtingen die staten hebben vanuit deze internationale verdragen. 

2.2.1. Het VN-Zeerechtverdrag 

In het artikel 192 van het VN-Zeerechtverdrag wordt bepaald dat staten de verplichting 
hebben om het mariene milieu te beschermen en in stand te houden. Deze verplichting is 
een voorwaarde die de zes vrijheden van de volle zee, zoals bepaald in artikel 87 VN-
Zeerechtverdrag, aan banden legt. Het is de eerste verplichting voor alle staten om het 
mariene milieu te beschermen en te behouden, dat vastgelegd wordt in een verdrag. Het 

 S. COLE, M.J. ORTIZ, C. SCHWARTE, “Protecting the marine environment in areas beyond 160

national jurisdiction: a guide to the legal framework for conservation and management of 
biodiversity in marine areas beyond national jurisdiction”, FIELD London, 2012, 17.

 K.M. GJERDE, “Challenges to Protecting the Marine Environment beyond National 161

Jurisdiction”, The International Journal of Marina and Coastal Law 2012, 844; Zie infra hoofdstuk 9.

 Vooral in Deel XII van het VN-Zeerechtverdrag.162

 J. ARDRON, K. GJERDE, S. PULLEN, V. TILOT, “Marine spatial planning in the high seas”, 163
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artikel is van toepassing op het gehele oceaanoppervlak, maar de implementatie ervan is 
afhankelijk van de handhaving binnen de verschillende rechtsgebieden op zee.  164

De verplichting van artikel 192 wordt uitgewerkt in artikel 194(5), dat verwoordt dat “staten 
de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om zeldzame en fragiele ecosystemen en 
de habitats van bedreigde soorten of andere vormen van het mariene leven te 
beschermen en te behouden”.  Het belang van dit principe is herhaaldelijk erkend door 165

de internationale gemeenschap. De Algemene Vergadering van de VN bijvoorbeeld, 
benadrukte in zijn Resolutie van 2009 over ‘Oceans and Law of the Sea’ het belang van de 
implementatie van Deel XII van het Verdrag om zo het mariene milieu en zijn levende 
mariene rijkdommen te beschermen en te behoeden tegen vervuiling en fysieke 
achteruitgang en roept alle staten op om samen te werken en maatregelen te nemen, 
consistent met het Verdrag, op directe wijze of door middel van competente internationale 
organisaties.  166

Artikel 194(1) bepaalt dat “staten dienen, naargelang passend, alle met dit verdrag 
verenigbare maatregelen te nemen die nodig zijn ter voorkoming, vermindering en 
bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu uit welke bron dan ook, hiertoe de 
bruikbaarste middelen te gebruiken waarover zij beschikken, en wel overeenkomstig hun 
vermogen, en trachten hun beleid in dit verband te harmoniseren”. 
Artikel 194(2) bepaalt dat “staten alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om te 
verzekeren dat werkzaamheden die onder hun rechtsmacht of toezicht staan, geen 
schade door verontreiniging toebrengen aan andere staten en het milieu daarvan of dat 
verontreiniging, voortvloeiend uit dergelijke werkzaamheden zich niet verder verspreid 
voorbij de gebieden waarover zijn soevereine rechten uitoefenen”.   167

Met artikel 194 zijn alle mogelijke vormen van verontreiniging ingedekt. Volgens sommige 
auteurs gaat het hier eerder om een zorgvuldigheidsplicht dan om een strikte 
aansprakelijkheid gelet op de woorden ‘middelen gebruiken waarover zij beschikken’ en 
‘overeenkomstig hun vermogen’.  168

Bovendien worden door artikels 195 en 196 ook toekomstige bronnen van vervuiling 
aangepakt door “de verplichting om vervuiling afkomstig van het gebruik van 
technologieën of de introductie van uitheemse of nieuwe soorten te voorkomen en de 

 Document of the United Nations General Assembly Ad Hoc Open-endend Informal Working 164

Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological 
diversity beyond areas of national jurisdiction its third meeting, Draft EU Opening Statement, 2010, 
2.
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december 1982, in werking getreden op 16 november 1994, United Nations Treaty Series, Vol. 
1833, 3.
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verplichting om geen schade of risico's over te brengen of de ene soort verontreiniging om 
te zetten in een andere”.  169

In het VN-Zeerechtverdrag wordt de bevoegdheid van internationale en regionale 
organisaties en diplomatieke conferenties om regels, reglementen en procedures voor het 
voorkomen, verminderen en controleren van vervuiling, erkend. Het VN-Zeerechtverdrag 
effent het pad voor de incorporatie van het internationaal recht en internationale normen in 
het nationaal recht (artikels 194, 195, 196 en 208). Dit heeft bijvoorbeeld als resultaat 
gehad dat het internationaal recht met betrekking tot dumping van afval en dergelijke op 
zee geëvolueerd is van een permissieve benadering (toegestaan tenzij verboden) naar 
een meer voorzorgsbeginsel (verboden tenzij toegestaan).  170

Artikel 197 voorziet in een duidelijke verplichting voor alle staten om samen te werken op 
globaal en regionaal niveau, maar is niet specifiek gericht op GVNJ.  Staten kunnen 171

deze samenwerking verwezenlijken door internationale regels en standaarden om het 
mariene milieu te beschermen en te behouden, te formuleren, rekening houdend met 
regionale bijzonderheden. Dit omvat ook de verplichting om samen te werken op vlak van 
onderzoek naar mariene vervuiling en het vaststellen van wetenschappelijke criteria ter 
voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu 
(Artikels 200 en 201).  
De algemene principes, zoals deze in artikel 197, worden aangevuld met milieuverdragen 
die uitwerking geven aan de verplichting om samen te werken in het beschermen en 
behouden van het mariene milieu op internationale en regionale basis.  172

Onder artikels 202 en 203 voorziet men in wetenschappelijke en technische hulp aan 
ontwikkelingslanden. Deze hulp moet rechtstreeks of via bevoegde internationale 
organisaties geboden worden ter bevordering voor de bescherming en het behoud van het 
mariene milieu en ter voorkoming, vermindering en bestrijding van mariene 
verontreiniging. Bovendien wordt aan de ontwikkelingsstaten voorrang toegekend door 
internationale organisaties voor de toewijzing van passende financiële middelen en 
technische hulp.  173

Onder artikels 204-206 wordt van staten vereist dat ze voortdurend toezicht uitoefenen op 
de gevolgen van enigerlei werkzaamheden die zij toestaan of waarmee zij zich 
bezighouden, teneinde na te gaan of deze werkzaamheden wellicht kunnen leiden tot 
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verontreiniging van het mariene milieu.  Dergelijke voorafgaande beoordeling en toezicht 174

van de risico’s of gevolgen van verontreiniging zijn essentieel om te voldoen aan artikel 
194(1)-(4) en om het mariene milieu te beschermen en te behouden onder artikels 192 en 
194(5) VN-Zeerechtverdrag.  175

Tenslotte zijn er nog een twintigtal gedetailleerde artikels die zich focussen op de 
handhaving en waarborgen door staten, met in begrip van havenstaten, kuststaten en 
vlaggenstaten (artikel 213-233).  Op deze artikels wordt niet dieper ingegaan omdat dit 176

ons te ver zou leiden. 

In verband met het VN-Zeerechtverdrag is het ook interessant om enkele artikels van het 
‘Fish Stock Agreement’ te vermelden. Een groot deel van dit Agreement gaat over het 
behoud en beheer van migrerende en over grote afstanden trekkende visbestanden in 
GVNJ. Zo is er het artikel 5(d) en 5(e) dat voorziet dat staten die vissen op volle zee de 
effecten van de visserij en andere menselijke activiteiten zal evalueren en waar nodig 
instandhoudings- en beheersmaatregelen vaststellen voor soorten die tot hetzelfde 
ecosysteem behoren. Verder voorziet artikel 8 samenwerking tussen staten voor het 
behoud en het beheer van migrerende en over grote afstanden trekkende visbestanden 
hetzij rechtstreeks hetzij door middel van regionale organisaties voor visserijbeheer. Er is 
in het Agreement echter geen procedure terug te vinden voor de beoordeling van de vraag 
of de instrumenten van de regionale organisaties en hun prestaties compatibel zijn met de 
overeenkomst.  177

2.2.2. Verdrag inzake Biologische Diversiteit  

De verplichting om het mariene milieu te beschermen en te bewaren in de gebieden 
voorbij nationale jurisdictie, is ook terug te vinden in het Biodiversiteitsverdrag.   178

Het Verdrag kwam tot stand tijdens de Rio-Conferentie van 1992 en heeft een drievoudige 
doelstelling, namelijk het behoud van biodiversiteit, het duurzaam gebruik van de 
bestanddelen van biodiversiteit en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen 
voortvloeiend uit het gebruik van genetische rijkdommen.  179180
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In de context van het mariene milieu wordt met het concept van biodiversiteit grote 
mariene ecosystemen bedoeld, die een netwerk vormen van mariene levende rijkdommen 
en hun habitats. Het verdrag handelt over biodiversiteit op zich en is niet beperkt tot 
bepaalde soorten of ecosystemen.  181182

Artikel 3 CBD: “Staten hebben, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde 
Naties en de beginselen van internationaal recht, het soevereine recht hun eigen 
hulpbronnen te exploiteren overeenkomstig hun eigen milieubeleid, alsook de 
verantwoordelijkheid te verzekeren dat activiteiten die binnen hun rechtsmacht of onder 
hun toezicht vallen, geen schade aanrichten aan het milieu van andere Staten of van 
gebieden die onder geen enkele nationale rechtsmacht vallen.”  183

Het verschil met artikel 194(2) van het VN-Zeerechtverdrag is dat de verplichting in het 
CBD niet beperkt is tot de preventie van verontreiniging. Het gaat hier om een ruime en 
algemene verplichting, terwijl in het VN-Zeerechtverdrag een verband wordt gemaakt 
tussen de activiteiten en de plicht om verontreiniging te voorkomen.  184

Artikel 5 CBD: “Elke Verdragsluitende Partij werkt, voor zover mogelijk en passend, samen 
met andere Verdragsluitende Partijen, hetzij rechtstreeks, hetzij, waar passend, via 
bevoegde internationale organisaties, ten aanzien van gebieden die onder geen enkele 
nationale rechtsmacht vallen en met betrekking tot andere aangelegenheden van 
wederzijds belang, ten behoeve van het behoud en het duurzame gebruik van de 
biologische diversiteit.”  De bepaling is in overeenstemming met de algemene 185

verplichting van staten om het mariene milieu te beschermen en te behouden, met 
inbegrip van die van de mariene gebieden buiten de nationale jurisdictie onder artikel 192 
VN-Zeerechtverdrag. Op deze manier hebben verdragspartijen op een individuele basis de 
bevoegdheid om speciale maatregelen te nemen voor elk type van sectoraal proces of 
activiteit.  186

Artikel 8(a) bepaalt dat “elke verdragsluitende partij voor zover mogelijk en passend een 
stelsel dient in te stellen van beschermde gebieden of gebieden waarin bijzondere 

 Ibid., R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 181
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maatregelen moeten worden genomen om de biologische diversiteit te behouden.”  Het 187

bereiken van het behoud van het mariene milieu kan gebeuren door middel van mariene 
beschermde gebieden waar speciale maatregelen dienen te worden genomen om 
biodiversiteit te bewaren.  Artikel 8 is ook toepasbaar op GVNJ. Indien dergelijke 188

bijzondere maatregelen zouden worden gebruikt om processen of activiteiten te reguleren 
zouden ze van toepassing kunnen zijn op gebieden voorbij nationale jurisdictie volgens 
artikel 4(b) van het Biodiversiteitsverdrag.  189190

Een volgende bepaling is het artikel 9 CBD, een bepaling die voor mariene gebieden 
voorbij nationale jurisdictie relevant kan worden naar de toekomst toe. Staten moeten 
maatregelen nemen om bestanddelen van biologische diversiteit ook buiten hun 
natuurlijke habitat te behouden. Dergelijke maatregelen zijn niet cruciaal voor de 
diepzeebodem en de waterkolom waar het immers de bedoeling is om rendabele 
populaties binnen hun habitat te behouden, maar kunnen in de toekomst wel aan belang 
winnen wanneer vaker mariene organismen verwijderd zullen worden van hun habitat in 
de diepzeebodem door bepaalde activiteiten.  191

Andere milieubeschermingsmaatregelen die relevant zijn voor het regelen van menselijke 
activiteiten in gebieden voorbij nationale jurisdictie zijn beschreven in artikel 14 van het 
Biodiversiteitsverdrag dat voorziet dat verdragspartijen een milieueffectenrapportage 
dienen op te stellen voor voorstellen tot het ontwikkelen van bepaalde activiteiten die een 
negatieve invloed kunnen hebben op de biologische diversiteit en benadrukt het belang 
om het publiek daarbij te betrekken. Staten zijn ook verplicht om kennisgeving, informatie- 
uitwisseling en overleg te bevorderen aangaande activiteiten onder haar rechtsmacht of 
toezicht die aanmerkelijke nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de biologische 
diversiteit van gebieden die onder geen enkele nationale rechtsmacht vallen. Dit kan door 
het sluiten van bilaterale, regionale of multilaterale regelingen.   192

Artikel 22 van het verdrag bepaalt de verhouding inzake andere internationale verdragen. 
Voor wat betreft het mariene milieu, specificeert artikel 22(2) dat de verdragsluitende 
partijen het Biodiversiteitsverdrag in verhouding met de rechten en verplichtingen van het 
VN-Zeerechtverdrag dienen toe te passen. Voor de bescherming van gebieden voorbij 
nationale jurisdictie lijkt het dat artikel 22(2) CBD duidelijke beperkingen oplegt aan de 
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vrijheden van de volle zee zoals bedoeld in Deel VII van het VN-Zeerechterdrag. Betwist 
wordt of dit betekent dat de algemene verplichtingen in artikel 192 VN-Zeerechtverdag 
moeten worden uitgelegd in het licht van de bepalingen in het Verdrag inzake Biologische 
Diversiteit.   193

Het Biodiversiteitsverdrag is een geschikte basis voor een ecosysteem-gebaseerd 
management, waarbij het proces van mariene ruimtelijke planning een meerwaarde kan 
zijn. In het VN-Zeerechtverdrag is er maar één artikel dat expliciet verwijst naar de 
bescherming van ecosystemen, namelijk artikel 194(5). Het Biodiversiteitsverdrag is op dit 
vlak meer uitgewerkt aan de hand van concrete verplichtingen.  194

Hoewel de bepalingen van het Verdrag vooral betrekking hebben op bestanddelen van 
biologische diversiteit in gebieden gelegen binnen de grenzen van nationale rechtsmacht 
van staten, is er ook een bepaling die van toepassing is op processen en activiteiten 
uitgevoerd onder de rechtsmacht of toezicht van verdragsluitende partijen in gebieden 
voorbij hun nationale rechtsmacht, ongeacht waar de gevolgen van die processen of 
activiteiten zich voordoen (artikel 4(b)).   195

Over het algemeen bevatten de bepalingen van het Biodiversiteitsverdrag elementen die 
ook bruikbaar zijn in de toekomst bij het ontwikkelen van programma’s voor het behoud en 
het duurzaam gebruik van de bestanddelen van biodiversiteit voorbij nationale jurisdictie. 
Het zijn eerder richtlijnen dan bindende principes. Voor een duidelijke bescherming van de 
mariene biodiversiteit zullen er beleidsinstellingen en coördinatiemechanismen op 
regionaal en en globaal niveau ontwikkeld moeten worden om een systeem van 
behoudsmaatregelen te kunnen implementeren. 

In 2010 hebben de verdragsluitende partijen bij het Biodiversiteitsverdrag een reeks van 
doelstellingen , de ‘Aichi targets’, aangenomen om het doel van het verdrag, namelijk een 
duurzaam gebruik van de biodiversiteit in stand te houden, te bereiken. Eén van deze 
doelstellingen, Target 11, is gewijd aan het opstellen van beschermde gebieden. De 
doelstelling vermeldt dat staten ten laatste tegen 2020 10% van kust- en mariene 
gebieden, in het bijzonder gebieden die van belang zijn voor de biodiversiteit en hun 
ecosystemen, in stand moeten houden. Dit door middel van effectieve, ecologisch 
representatieve en goed-verbonden systemen van beschermde gebieden en ander 
gebiedsgerichte maatregelen.  In 2010 echter, werd het duidelijk dat deze doelstellingen 196

niet zouden behaald worden in nationale wateren en al zeker niet in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. De stand van zaken voorbij nationale jurisdictie is bescheiden. Slechts 
een klein percentage van de oceanen is momenteel onder bescherming geplaatst: éen 
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mariene beschermd gebieden in de Middellandse Zee, één in de Zuid-Antarctische 
Oceaan, en zeven in de Noord-Oost Atlantische Oceaan.   197

Wil men de doelstellingen kunnen behalen tegen 2020 zal men een internationaal kader 
moeten invoeren om netwerken van mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie te 
beheren.  198

2.2.3. Besluit  

De algemene verplichting in artikel 192 VN-Zeerechtverdrag die aan staten wordt 
opgelegd om het mariene milieu te beschermen en te behouden, erkent de taak waarmee 
de internationale gemeenschap belast is. Artikel 197 VN-Zeerechtverdrag legt nog verder 
de nadruk op de gecoördineerde inspanningen die moeten geleverd worden om het 
mariene milieu te beschermen en te behouden door te stellen dat staten de opdracht 
hebben om op internationale en regionale basis samen te werken. Zo kunnen ze duidelijke 
internationale regels formuleren en uitwerken voor de bescherming en het behoud van het 
mariene milieu. Ook andere artikels van Deel XII gaan over internationale en regionale 
samenwerking, technische hulp, controlemetingen en ecologische evaluatie. Ondanks dat 
deze kaderbepalingen in Deel XII, een geïntegreerde bescherming van het mariene milieu 
beogen, is er een inherente tegenstelling tussen de algemene bepalingen in Deel XII van 
het verdrag en het juridisch kader voor de zee dat een verschillend statuut toekent aan 
enerzijds de diepzeebodem en anderzijds de waterkolom voorbij nationale jurisdictie.  199

De diepzeebodem voorbij nationale jurisdictie en zijn niet-levende rijkdommen worden 
‘common heritage of mankind’ verklaard, waarbij de exploitatie van de niet-levende 
rijkdommen en de daarbij horende impacts op het milieu worden onderworpen aan de 
controle van de Internationale Zeebodemautoriteit. Daar tegenover staan de artikels van 
deel VII van het VN-Zeerechtverdrag die bepalen dat geen enkele staat op een geldige 
manier delen van de volle zee aan zijn soevereiniteit kan onderwerpen, waardoor de 
waterkolom voorbij nationale jurisdictie wordt gezien als een ‘res nullius’. Het is een gebied 
dat openstaat voor het gebruik van alle staten eerder dan een ‘global commons’ waar 
rijkdommen worden beheerd en gedeeld door alle naties. Staten hebben de mogelijkheid 
om internationale regels en standaarden te ontwikkelen voor de bescherming van het 
mariene milieu, maar de implementatie van deze regels is afhankelijk van individuele 
vlaggenstaten in plaats van internationale en regionale autoriteiten of een ander 
multinationaal handhavingsmechanisme. Deel XII bevat een aantal innovatieve artikels, 
zoals artikel 218, die voorzien in de betrokkenheid van havenstaten voor de handhaving 
van beschermingsmaatregelen voor gebieden voorbij nationale jurisdictie. Deze 
bepalingen worden verder echter niet geïmplementeerd op nationaal en regionaal niveau. 
De nadruk die wordt gelegd op internationale en regionale inspanningen voor de 
bescherming van het mariene milieu staat ook haaks op de relatieve vrijheid van staten en 
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particulieren om deel te nemen aan activiteiten op de volle zee, zonder enige vorm van 
voorafgaande beoordeling of toezicht van de impacts op het milieu. Het huidige kader van 
het VN-Zeerechtverdrag kan deze twee tegenstellingen niet verzoenen. Op deze manier is 
het niet mogelijk om een gecoördineerde strategie op poten te zetten om de achteruitgang 
en de aanhoudende bedreigingen voor het mariene milieu voorbij nationale jurisdictie 
tegen te gaan.  200

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 200
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Hoofdstuk 6 Mariene beschermde gebieden 
1. Een bijzondere vorm van mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie: mariene beschermde gebieden 

De creatie van mariene beschermde gebieden is één van de maatregelen die kunnen 
voortvloeien uit een meer uitgebreide ruimtelijke planning voor het beheer van volledige 
mariene gebieden. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld: het aanduiden van 
scheepvaartroutes, tijdelijke sluitingen van het visserijseizoen en de vernietiging van 
stukken voor het leggen van onderzeese kabels. Mariene ruimtelijke planning brengt 
meerdere gebruikers van de oceaan bij elkaar (de energie-industrie, beheer, behoud en 
recreatie) om zo geïnformeerde en gecoördineerde beslissingen te kunnen maken om 
mariene rijkdommen op een duurzame manier te gebruiken.  201

1.1. Definitie 

Een integraal element van ruimtelijk- en ecosysteembeheer is het concept van mariene 
beschermde gebieden. Een mariene beschermd gebied wordt in een rapport van het 
Secretariaat bij het Biodiversiteitsverdrag gedefinieerd als “een afgebakend gebied binnen 
of grenzend aan het mariene milieu, samen met haar wateren en de bijbehorende flora, 
fauna en de historische en culturele kenmerken, die door wetgeving of andere 
doeltreffende middelen is gereserveerd, met het gevolg dat zijn mariene- en/of 
kustbiodiversiteit een hoger niveau van bescherming geniet dan de rest van de 
omgeving.”  202

De oprichting van mariene beschermde gebieden is een belangrijke maatregel voor de 
bescherming en het behoud van een mariene ecosysteem, habitats of bepaalde soorten. 
Deze gebieden kunnen bijdragen aan de bescherming van zeldzame of kwetsbare 
habitats en soorten of historische en culturele sites door het ingrijpen van de mensen er 
aan banden te leggen. Individuele mariene soorten zijn afhankelijk van hun relatie met de 
habitats waarin zij leven en de andere soorten die daar leven. Vandaar dat mariene 
bescherming door middel van een ecosysteembenadering belangrijk is voor de 
bescherming van het gehele gebied waar de soort leeft.  Naarmate onze kennis over de 203

ecosystemen van de volle zee toeneemt, wordt het immers duidelijk hoe wezenlijk deze 
zijn voor de voorziening van diensten over de gehele oceaan. Het aanwijzen van mariene 
beschermde gebieden is daarom een manier om de ecosysteemfuncties en diensten voor 
de gehele maatschappij te verzekeren, inclusief voor de toekomstige generaties.  204
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De ontwikkeling van mariene beschermde gebieden is een belangrijk component van de 
ecosysteembenadering en kan een effectief middel zijn om het mariene milieu te 
behouden. Een eerste internationale zet voor een globaal systeem van mariene 
beschermde gebieden, inclusief in de volle zee, was een resolutie die door de Algemene 
Vergadering van de IUCN werd aangenomen in 1988.  De meerderheid van dergelijke 205

initiatieven vond echter plaats in deze eeuw. Zoals onder andere het initiatief tijdens de 
WSSD genomen in 2002 om een representatief netwerk van mariene beschermde 
gebieden te ontwikkelen tegen 2012, resoluties van de Algemene Vergadering van de VN 
en beslissingen in het kader van het Biodiversiteitsverdrag. Ook de regeringen van 
verschillende landen namen reeds initiatieven door het oprichten van workshops om 
ecologische en biologische betekenisvolle gebieden aan te duiden.   206

De Europese Unie is partij bij het Biodiversiteitsverdrag van 1992 en heeft aanvaard om 
de doelstellingen van het Verdrag te behalen. Een belangrijk instrument om deze 
doelstellingen te bereiken is de Habitatrichtlijn.  Deze Richtlijn creëerde Natura 2000, dit 207

is een systeem van beschermde gebieden uitgestrekt over de gehele Europese Unie dat 
ook een aantal kleine mariene beschermde gebieden en zeereservaten omvat. De 
doelstellingen van het Natura 2000 netwerk op vlak van mariene planning is gebaseerd op 
internationale verdragen. Het systeem beoogt een netwerk neer te zetten voor het behoud 
van mariene gebieden, niet alleen om het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen te 
gaan, maar ook om een bredere bescherming van het mariene milieu te kunnen 
bereiken.  208

1.2. Mariene beschermde gebieden in de volle zee 

De volle zee en ecosystemen in de diepzee genereren een variëteit van goederen en 
diensten die een voordeel kunnen opleveren voor mensen. Ze zijn van belang op 
commercieel vlak (bv. commerciële visvangst), ze bieden een aantal belangrijke 
ontspanningsmogelijkheden (bv. wildlife toerisme) en hebben vele ecologische functies die 
van belang zijn voor de ondersteuning van het menselijke leven (bv. het produceren van 
zuurstof en koolstofopslag). Bovendien zijn vele zeldzame en onontdekte soorten, alsook 
charismatische soorten zoals walvissen, thuis in de volle zee. Terwijl de volle zee als het 
ware aan de gehele maatschappij toebehoort, komen de voordelen slechts toe aan 
enkelen.  209
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Net zoals er in het VN-Zeerechtverdrag geen specifieke grond is voor mariene ruimtelijke 
planning, is er ook geen expliciete verwijzing naar het concept van mariene beschermde 
gebieden in het Verdrag terug te vinden. Het concept is wel terug te vinden in andere 
internationale en regionale instrumenten die handelen over het mariene milieu. Bovendien 
ondersteunt de statenpraktijk ook de aanduiding van mariene beschermde gebieden in de 
volle zee.  Ongeveer dertig procent van de oceanen zijn beschermd onder de 210

Internationale Conventie over de Regulering van Walvisvangst van 1946 door middel van 
walvisreservaten.  Onder de MARPOL Conventie 73/78 zijn er Speciale Gebieden 211

opgericht waar lozingen beperkt of verboden zijn. Door verschillende regionale 
organisaties voor visserijbeheer staan een aantal gebieden van de volle zee niet open 
voor visserij of bepaalde visserij-activiteiten zoals het gebruik maken van 
bodemsleepnetten. Op regionaal niveau zijn er minstens drie regionale organisaties die 
zorgen voor de aanwijzing van mariene beschermde gebieden in de volle zee: in de 
Middellandse Zee, de Noord-Oost Atlantische Oceaan en het gebied waar het Verdrag 
inzake Antarctica geldt.  212

In de eerste plaats werden de gebieden als beschermd aangeduid met één enkele of met 
beperkte doelstellingen zoals het verbieden van visserij, lozingen door schepen of 
wetenschappelijk onderzoek. Daar kwam in 2009 verandering in door de oprichting van 
een mariene beschermd gebied door de ‘Commission for the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources’ (CCAMLR). Het is de bedoeling dat het gebied deel uitmaakt 
van een volledig netwerk van een reeks representatieve mariene beschermde 
gebieden.   213

Netwerken van mariene beschermde gebieden zijn cruciaal voor zowel zeer mobiele 
zeedieren als voor sedentaire diepzeesoorten. Door het uitbouwen van een netwerk wordt 
hun voedingsbodem, migratieroutes en andere voor soorten belangrijke gebieden veilig 
gesteld. De netwerken zorgen voor een wetenschappelijke aanpak door niet alleen te 
beschermen wat op dit moment gekend en belangrijk is, maar ook door het behoud van 
habitats en ecosystemen voor de toekomst te verzekeren.  214

Het eerste netwerk van zes beschermde gebieden in volle zee is in 2010 opgericht door 
de OSPAR Commissie en is ontworpen om een ruimtelijk en ecosysteem-gefocust beheer 
mogelijk te maken. Op internationaal niveau is de aanwijzing van mariene beschermde 
gebieden in de volle zee in behandeling bij de BBNJ Working Group en wordt het 
ondersteund door de partijen bij het Biodiversiteitsverdrag.   215
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De principes voor de selectie van mariene beschermde gebieden in de volle zee zijn 
gebaseerd op reeds bestaande principes voor nationale wateren. Zo zijn er de zeven 
ecologische criteria voor het aanwijzen van mogelijke mariene beschermde gebieden die 
worden gehanteerd door de OSPAR Conventie, zowel van toepassing op nationale 
wateren als op de volle zee van de Noord-Oost Atlantische Oceaan.  Het gaat om 216

bedreigde en/of achteruitgaande gebieden, belangrijke soorten en habitats/biotopen, 
gebieden van ecologisch belang, natuurlijke biologische diversiteit, representativiteit, 
sensitiviteit en natuurlijkheid. Naast deze primaire ecologische criteria zijn er nog 
secundaire praktische overwegingen die gebruikt kunnen worden tijdens het proces zoals 
de mogelijke schade door mensen aan het gebied of de wetenschappelijke waarde 
ervan.  217

1.3. Uitdagingen 

De obstakels voor mariene ruimtelijke planning in GVNJ worden in een verder hoofdstuk 
grondig besproken, maar hier reeds beknopt aangehaald met betrekking tot mariene 
beschermde gebieden.  Het gaat over het algemeen over het ontbreken van een globale 218

procedure voor de ontwikkelingen van mariene gebieden en een gebrek aan 
samenwerking tussen competente regionale en sectorale organisaties. Het aanwijzen van 
de gebieden is één zaak, maar het verdere beheer ervan moet ook gehandhaafd worden. 
Mariene beschermde gebieden in gebieden voorbij nationale jurisdictie hebben te kampen 
met een aantal moeilijkheden. Een eerste uitdaging waarmee mariene beschermde 
gebieden geconfronteerd worden, is het ontbreken van een expliciete multilaterale basis 
die de aanwijzing ervan ondersteunt en vergemakkelijkt. De rol van regionale organisaties, 
die de aanwijzing van gebieden voor hun rekening nemen, is voor de volle zee beperkt en 
hun wettelijkheid blijft betwist, waardoor een groot deel van de oceaan onbeschermd blijft. 
Bovendien binden hun overeenkomsten enkel hun eigen verdragspartijen. 
Verdragspartijen moeten samenwerken met andere competente organisaties, aangezien 
regionale overeenkomsten vaak niet op directe wijze een groot aantal menselijke 
activiteiten zoals visserij, scheepvaart of ontginningen regelen.  Een oplossing voor 219

gebieden die niet in handen zijn van een regionale organisatie is het oprichten van een 
volledig nieuwe organisatie, naar het voorbeeld van de ‘Sargasso Sea Alliance’ onder 
leiding van de regering van Bermuda. De Sargasso zee is de enige zee ter wereld die, 
buiten de kleine eilanden van Bermuda, geen kust heeft. De Alliantie staat in voor het 
beheer van het gebied door middel van bestaande regionale, sectorale en internationale 
organisaties.  220
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Een tweede uitdaging is de relatie tussen het regime van mariene beschermde gebieden 
en de traditionele vrijheid van de volle zee, zoals visserij en scheepvaart. Staten en 
organisaties zijn terughoudend om mariene beschermde gebieden te gebruiken als een 
instrument voor het beperken van de navigatie of visserij met als voornaamste doel het 
mariene milieu te beschermen. De principes van de vrijheid van volle zee met betrekking 
tot visserij en scheepvaart zijn fundamenteel voor het zeerecht, wat echter niet betekent 
dat ze de principes met betrekking tot bescherming van het milieu overtroeven. Om een 
evenwicht te behouden moeten problemen inzake visserij en scheepvaart binnen het 
kader van mariene beschermde gebieden aangepakt worden. Het uitsluiten van deze 
activiteiten zou een ruimtelijk en geïntegreerd ecosysteembeheer beperken of beletten.  221

Een derde uitdaging is het gevolg van de complexe jurisdictionele regelingen die de 
activiteiten in gebieden voorbij nationale jurisdictie beheersen, met name het onderscheid 
tussen de rechten met betrekking tot de waterkolom en de rechten over de zeebodem en 
zijn rijkdommen. De aanwijzing van mariene beschermde gebieden binnen deze gebieden 
is afhankelijk van een nauwe samenwerking en coördinatie tussen staten en organisaties. 
Een recente samenwerking tussen Portugal en de OSPAR Commissie toont aan dat 
dergelijke samenwerking mogelijk is in verband met een mariene beschermd gebied dat 
zich onder de volle zee op het verlengd continentaal plat van Portugal bevindt. In dit geval 
heeft OSPAR de volle zee boven de diepzeebodem aangewezen als mariene beschermd 
gebied en heeft Portugal mariene beschermde gebieden opgericht voor de diepzeebodem. 
Ook de Internationale Zeebodemautoriteit heeft in 2011 een voorstel gedaan voor de 
ontwikkeling van een beheerplan voor de Clarion-Clipperton Zone , dat een aanwijzing 222

van een netwerk van representatieve beschermde gebieden binnen de zone bevat. 
Momenteel is er echter geen multilateraal mandaat dat voorziet in een coördinatie met 
andere organen zoals de Internationale Maritieme Organisatie, regionale organisaties en 
organisaties voor het visserijbeheer.  223

Er is momenteel geen globaal mechanisme dat de samenwerking en coördinatie tussen 
organisaties regelt. Voor het oprichten van mariene beschermde gebieden in volle zee is 
er dus nood aan een multilateraal juridisch kader dat voorziet in een wettelijke basis voor 
het aanwijzen van dergelijke gebieden. Daarnaast moeten er institutionele mechanismes 
worden opgezet die het mogelijk maken milieu en andere waarden te verzoenen en de 
coördinatie tussen staten en internationale instituties bevordert, zodat een beheer mogelijk 
wordt.  Een uitgebreide bespreking van een mogelijke oplossing volgt in hoofdstuk 9. 224

2. Regionale initiatieven 

Het beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie is zeldzaam en vereist van staten dat 
ze samenwerken door middel van bijzondere verdragen. Op regionaal vlak zijn er reeds op 
verschillende plaatsen in de wereld inspanningen geleverd. In dit hoofdstuk worden de 
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twee regionale overeenkomsten besproken die relevant zijn voor de bescherming van het 
mariene milieu in gebieden voorbij nationale jurisdictie.  225

2.1. Antarctica  

Het Antarctische milieu wordt met bedreigingen geconfronteerd van overexploitatie. 
Antarctica wordt gezien als een belangrijk internationaal referentiepunt voor 
wetenschappelijk onderzoek omtrent de effecten van vervuiling op mariene ecosystemen. 
Ondanks de relatief lage diversiteit aan soorten, bevatten Antarctische mariene gebieden 
grote populaties aan mariene levende rijkdommen zoals plankton en baleinwalvissen.  226

Het continent van Antarctica kan enkel gebruikt worden voor exclusief vreedzame 
doeleinden en het is verboden het gebied bloot te stellen aan nucleaire explosies en het 
lozen van radioactief afval. Internationale wetenschappelijke samenwerking en de 
bescherming van levende rijkdommen wordt in het Verdrag gepromoot door de 
achtenveertig ondertekenaars.  227

Er zijn zeven historische claims op Antarctica door respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Noorwegen, Argentinië, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1959 werd omwille 
van het unieke en waardevolle karakter van Antarctica het Antarctica-Verdrag gesloten.  228

Het verdrag stelt de geografische grenzen en de politieke voorwaarden vast onder 
dewelke de partijen bij het Verdrag opereren. Het Verdrag is van toepassing op het gebied 
ten zuiden van 60 graden Zuiderbreedte en omvat een aantal gebieden van de volle zee. 
Het Verdrag legt een moratorium op voor nieuwe claims en ‘bevriest’ de bestaande claims. 
Artikel IV bepaalt dat geen uitbreidingen van bestaande aanspraken op territoriale 
soevereiniteit kunnen worden gesteld terwijl het verdrag in werking is getreden.  229

Het Verdrag erkent expliciet het bestaan van de volle zee in het gebied van Antarctica door 
te voorzien dat niets in het verdrag afbreuk doet aan, of op enige wijze de rechten van 
staten volgens het internationaal recht aantast, met betrekking tot de volle zee in het 
Antarctische gebied.  230

 R.K. CRAIG, T. HUGHES, “Marine Protected Areas, Marine Spatial Planning, and the 225

Resilience of Marine Ecosystems”, Resilience and the Law 2014, 27.
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2.1.1. Het Protocol bij het Antarctica-Verdrag 

Naderhand werd het Antarctica-Verdrag nog aangevuld met andere verdragen, waaronder 
het het Protocol bij het Antarctica-Verdrag betreffende de milieubescherming van 1991 , 231

die samen het Antarctisch verdragensysteem vormen.  Het Protocol was het eerste 232

volledige milieubeschermend instrument dat van toepassing is op het volledige gebied van 
het Antarctica-Verdrag, inclusief de landmassa en de zee. Hoewel het Protocol werd 
aangenomen vooraleer de onderhandelingen van het Biodiversiteitsverdrag van start 
gingen, bevat het toch een aantal elementen die eenzelfde geïntegreerde benadering voor 
de beschermingen van het mi l ieu weerspiegelen. De vereis te van de 
milieueffectrapportage voor activiteiten ondernomen in Antarctica, is ingebed in artikel 8 
van het Protocol.  Onder dit artikel zijn de Partijen verplicht om de milieueffectrapportage 233

voor wetenschappelijk onderzoeksprogramma’s, toerisme en alle andere gouvernementele 
en niet-gouvernementele activiteiten in het gebied te doen, wanneer op grond van het 
Verdrag een kennisgeving vereist is. Samenwerking tussen verdragspartijen wordt door 
het Protocol gepromoot in artikel 6.  Het verplicht de staten om samen te werken in 234

programma’s die het mariene milieu beschermen, om elkaar bij te staan met 
milieueffectrapportages van activiteiten die worden voorgesteld, en om gezamenlijke 
expedities te organiseren ten einde de cumulatieve impact van meerdere menselijke 
activiteiten te vermijden.   235

Het Protocol bij het Antarctica-Verdrag heeft vijf bijlagen. Bijlage V bevat regels inzake de 
aanwijzing van speciaal beschermde of speciaal beheerde gebieden. Onder artikel 3(1) 
van deze bijlage kan elk mariene gebied aangeduid worden als een Antarctisch speciaal 
beschermd gebied om buitengewone milieu, wetenschappelijk, historische of andere 
waarden, te beschermen.  De criteria zijn concepten zoals het type, de plaats of de 236

habitat van bepaalde soorten van het ecosysteem. De toegang tot een speciaal 
beschermd gebied is enkel mogelijk mits een toelating. Het tweede soort van gebied zijn 
speciaal beheerde gebieden die ontworpen zijn om de planning en coördinatie van 
activiteiten in het gebied te vergemakkelijken, mogelijke conflicten te voorkomen en 
samenwerking tussen de verdragspartijen te verbeteren. Deze gebieden kunnen 
aangeduid worden waar activiteiten een risico vormen door cumulatieve milieu impacts en 
waar er bepaalde sites of monumenten van erkende historische waarde, gelokaliseerd 
zijn. De toegang tot een speciaal beheerd gebied is wel mogelijk zonder een toelating, 
tenzij het gebied tegelijk gekwalificeerd is als een speciaal beschermd gebied. 

 Protocol bij het Antarctica-Verdrag betreffende de milieubescherming van 4 oktober 1991, in 231

werking getreden op 14 januari 1998, 30 ILM 1455.

 A. CLIQUET, N. DE MOOR, Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 2013, 232
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 Artikel 8 van het Protocol bij het Antarctica-Verdrag betreffende de milieubescherming van 4 233

oktober 1991, in werking getreden op 14 januari 1998, 30 ILM 1455.

 Artikel 6 van het Protocol bij het Antarctica-Verdrag betreffende de milieubescherming van 4 234

oktober 1991, in werking getreden op 14 januari 1998, 30 ILM 1455.
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Het oprichten van mariene gebieden vergt de voorafgaande goedkeuring van de 
CCAMLR.  237

De systemen van speciaal mariene beschermde en speciaal mariene beheerde gebieden 
zijn een voorbeeld van een multilaterale samenwerking op vlak van mariene bescherming. 
Het is wel zo dat de systemen in gebieden van volle zee op een andere manier worden 
beheerd aangezien de waarden van de vrije exploitatie van rijkdommen en de belangen 
van vrij maritiem transport in evenwicht moeten zijn met de belangen van 
milieubescherming. Een zwak punt in het regime van het Antarctische verdragensysteem 
is dat het niet de mogelijkheid geeft om zijn voorzieningen ten opzichte van schepen van 
niet-verdragspartijen te handhaven in GVNJ binnen het gebied van het Verdrag. Ook 
tussen partijen is de handhaving van het Protocol en zijn bijlagen afhankelijk van nationale 
maatregelen. Voor de effectieve implementatie van milieubeschermingsmaatregelen in 
GVNJ binnenin het gebied van het Verdrag is de introductie van samenwerkingsverbanden 
en handhavingsmaatregelen nodig. De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving 
van behoud- en beheersmaatregelen ligt nog steeds bij de individuele vlaggenstaten.  238

2.1.2. Juridisch kader 

Men spreekt omwille van het specifieke internationale rechtskader voor Antarctica van een 
‘sui generis’ systeem. Voor sommigen behoort Antarctica echter tot de ‘global commons’, 
waardoor over het juridisch statuut van Antarctica geen eensgezindheid bestaat.  Onder 239

het Antarctisch verdragensysteem wordt Antarctica reeds meer dan een halve eeuw 
beheerd als een ‘global commons’ ruimte, eerder dan ‘common heritage of mankind’, zoals 
het regime van de diepzeebodem. Er zijn verschillen tussen de activiteiten die 
ondernomen worden op de diepzeebodem en deze die ondernomen worden op Antarctica. 
Dit zou aan het ‘common heritage of mankind’-principe een andere inhoud geven indien 
het principe ook zou worden toegepast op Antarctica. Eén van de primaire doelstellingen is 
om de omgeving ongerept te laten, zelfs indien er rijkdommen zoals mineralen, olie en gas 
te vinden zijn. Het derde element van het ‘common heritage of mankind’-principe dat stelt 
dat de financiële voordelen die voortkomen uit activiteiten over de gehele mensheid 
moeten worden verdeeld, is vervolgens niet toepasbaar op Antarctica.  240

2.2. OSPAR 

Het begin van een samenwerking voor relevante activiteiten die het ontwikkelen van 
mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij nationale jurisdictie mogelijk maken, is te 

 S. COLE, M.J. ORTIZ, C. SCHWARTE, “Protecting the marine environment in areas beyond 237

national jurisdiction: a guide to the legal framework for conservation and management of 
biodiversity in marine areas beyond national jurisdiction”, FIELD London, 2012, 26.
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zien in het gebied van de Noord-Oost Atlantische Oceaan.  Het verdrag, dat in 1992 241

werd gesloten, omvat zowel gebieden binnen als buiten nationale jurisdictie.  De OSPAR 242

Conventie beoogt, naast het voorkomen en de eliminatie van mariene vervuiling, het 
regelen van een breed spectrum van menselijke activiteiten die een negatieve invloed 
kunnen hebben op de bescherming en het behoud van ecosystemen en de biodiversiteit 
van de Noord-Oost Atlantische Oceaan. De Conventie heeft 16 verdragspartijen, 
waaronder de Europese Gemeenschap.  243244

De verdragspartijen kwamen overeen om een netwerk van mariene beschermde gebieden 
op te richten, die uiteindelijk in 2010 vorm kregen. De zes gebieden beslaan in totaal 
285,000 vierkante kilometer voorbij nationale jurisdictie, hetgeen een vooruitgang is op 
grote schaal. De meeste gebieden voorbij nationale jurisdictie bevinden zich ten westen 
van het Europese vasteland, ten zuiden van IJsland en ten noorden van de Azoren.  245

Tegen 2016 moeten voor deze gebieden coherente beheersmaatregelen opgesteld en 
geïmplementeerd zijn.  246

2.2.1. Bijlage V 

De partijen bij de Conventie namen in 1998 Bijlage V aan die handelt over de bescherming 
en het behoud van ecosystemen en biologische diversiteit in het Maritiem Gebied. De 
inwerkingtreding van Bijlage V voorziet in een consensuele basis voor de verdragspartijen 
om een reeks van wederzijdse verbindende milieubeschermingsmaatregelen aan te 
nemen die het volledige maritieme gebied omvatten, inclusief mariene gebieden voorbij 
nationale jurisdictie.  Op grond van artikel 2 van Bijlage V, zetten de verdragspartijen 247

zich in om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de ecosystemen en de 
biodiversiteit van het maritieme gebied te beschermen en te behouden, om mariene 
gebieden die reeds aangetast zijn te herstellen en om samen te werken om programma’s 

 E.J. MOLENAAR, A.G. OUDE ELFERINK, The International Legal Regime of Areas beyond 241

National Jurisdiction: Current and Future Developments, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 
37.

 The Convention for the Protection of the Marine Environment of the Northeast Atlantic van 22 242

september 1992, in werking getreden op 25 maart 1998, United Nation Treaty Series, Vol.  2354, 
67, hierna: “OSPAR Conventie”.

 De OSPAR Conventie verdragspartijen zijn België, Denemarken, de Commissie van de 243

Europese Gemeenschap, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, 
Portugal, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zwitserland, http://
www.ospar.org/convention (online: 24 november 2015).

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 244
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te ontwikkelen die menselijke activiteiten controleren. Hiervoor moet op grond van artikel 3 
gebruik worden gemaakt van een geïntegreerde ecosysteembenadering.  248

De Bijlage is daarom een belangrijk instrument voor een geïntegreerde milieubescherming 
van mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie op regionaal niveau. De OSPAR heeft, 
om de Bijlage de implementeren, in 1998 een strategie aangenomen. De strategie bestaat 
uit vier elementen, waarvan vooral het derde element van belang is voor GVNJ. Dat derde 
element stelt dat er richtlijnen moeten worden ontworpen die het mogelijk maken een 
ecologisch coherent netwerk van degelijke beheerde mariene beschermde gebieden te 
creëren. De OSPAR Commissie bevestigde in juni 2003 zijn doelstelling om mariene 
beschermde gebieden voorbij nationale jurisdictie te introduceren in de OSPAR 
Recommendation 2003/3.  249

De instrumenten, zowel de Bijlage V als de strategie van OSPAR, vormen een praktische 
basis voor implementatie van de Conventie, maar vergen nog bijkomende resoluties op 
globaal niveau. Het ontbreken van globale richtlijnen over het nemen van 
beschermingsmaatregelen in GVNJ onder het huidige VN-Zeerechtverdrag is nog steeds 
een obstakel voor een volledige implementatie.  250

2.2.2. Juridisch kader 

De OSPAR Commissie kan maatregelen en programma’s aannemen onder de vorm van 
juridisch bindende beslissingen voor verdragspartijen, niet-juridische bindende 
aanbevelingen en andere akkoorden voor alle activiteiten, met uitzondering van visserij en 
in beperkte mate voor scheepvaart. Dit laatste valt onder de bevoegdheid van de 
Internationale Maritieme Organisatie.  Deze maatregelen zijn dan van toepassing op het 251

gehele Maritieme Gebied of op een specifieke regio. Binnen dergelijk gebied heeft geen 
enkele andere internationale organisatie de bevoegdheid om een geïntegreerd proces op 
poten te zetten. Met als gevolg dat de beoordeling van de status van het milieu, de 
identificatie van kenmerken die het gebied in aanmerking brengen voor bescherming, het 
oprichten van mariene beschermde gebieden en het nemen van toezichtmaatregelen 
allemaal binnen de bevoegdheid van OSPAR vallen. Wel is het mogelijk dat OSPAR 
samenwerkt met bestaande internationale organisaties om het ontwikkelen of toepassen 
van een groot aantal maatregelen mogelijk te maken.  252

Zo heeft OSPAR in maart 2010 een proces ontwikkeld van informele dialoog tussen 
autoriteiten met verschillende sectorale bevoegdheden in de Noord-Oost Atlantische 
Oceaan, om op deze manier een geïntegreerde benadering van beheer van mariene 
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beschermde gebieden voorbij nationale jurisdictie mogelijk te maken. De relevante 
organen zijn onder andere de IMO, Internationale Zeebodemautoriteit, de Noord-
Atlantische visserijcommissie, enzovoort. 
In september 2011 werd samen met de secretariaten van de andere competente 
autoriteiten een wetenschappelijke workshop gehouden. De uitwisseling van informatie 
tussen de verschillende secretariaten is essentieel om samen te werken en om zo tot een 
gemeenschappelijk akkoord te komen. Het doel van dergelijke bijeenkomsten is dat ze 
jaarlijks plaatsvinden en dat er voorstellen worden gedaan om de mariene beschermde 
gebieden met betrekking tot de volle zee verder op te volgen.  253

Om de verdragspartijen bij te staan bij het ontwikkelen van het netwerk werd door OSPAR 
een richtlijn samengesteld over het identificeren en selecteren van sites voor het OSPAR 
netwerk en over het beheer van mariene beschermde gebieden als een deel van dat 
netwerk. In 2008 werd er werk gemaakt van een roadmap die de aanloop geeft voor het 
instellen van mariene beschermde gebieden specifiek in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. De roadmap stelt dat het oprichten van een beheersregime in handen in van 
OSPAR organen in samenwerking met internationale instellingen moet gebeuren. 
Contacten met andere organisaties zijn immers noodzakelijk om informatie te vergaren 
over activiteiten en de maatregelen onder hun bevoegdheid. Het zijn uiteindelijk de 
OSPAR organen die de voorstellen aannemen en de stap nemen om het oprichten van 
mariene beschermde gebieden voorbij nationale jurisdictie voor te bereiden als onderdeel 
van het OSPAR-netwerk.  254

De interactie met andere competente organisaties is niet geregeld in de OSPAR 
Conventie. De organisaties zijn daarom vrij om een procedure te volgen voor de 
samenwerking in overeenstemming met de algemene doelstellingen van het verdrag. De 
wijze waarop wordt samengewerkt verschilt dus van organisatie tot organisatie en varieert 
van het bewustmaken en het gebruik maken van instrumenten zoals een memorandum 
van overeenstemming tot concrete voorstellen van actie.  
De bevoegdheid van de OSPAR Commissie met betrekking tot het aanwijzen van mariene 
beschermde gebieden voorbij nationale jurisdictie wordt nog steeds in vraag gesteld door 
een aantal staten die geen partij zijn bij de regionale overeenkomsten. Daardoor is er nog 
geen globale consensus over hoe ver de plichten van regionale overeenkomsten eigenlijk 
van toepassing zijn op deze gebieden.  255

Bovendien is de samenwerking tussen organisaties, die dikwijls een verschillend technisch 
niveau en complexe agenda’s hebben, niet altijd evident. Een gemeenschappelijk akkoord 
toont wel aan dat formele samenwerkingsakkoorden tussen competente organisaties op 
internationaal niveau zouden kunnen bereikt worden. 
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2.3. Besluit 

De draagwijdte van de hierboven besproken regionale initiatieven reikt reeds tot GVNJ. De  
initiatieven hebben strategieën en programma’s ontworpen om bepaalde soorten, habitats 
en ecosystemen te beschermen voorbij nationale jurisdictie. Op vlak van effectieve 
implementatie van milieubeschermingsmaatregelen echter zijn de initiatieven meer 
succesvol in wateren binnen nationale jurisdictie. De politieke wil om te starten met de 
ontwikkeling van een geïntegreerde bescherming van het mariene milieu voorbij nationale 
jurisdictie is zowel in het Protocol bij het Antarctica-Verdrag als in de OSPAR Conventie 
terug te vinden. Er is echter nood aan een grotere verbintenis tussen regionale instituten 
en andere internationale organisaties met betrekking tot activiteiten in GVNJ, wil men tot 
de ontwikkeling van een effectief globaal en regionaal kader komen voor de bescherming 
van oceanen voorbij nationale jurisdictie. Daarvoor moet er een overkoepelende globale 
overeenkomst komen als aanvulling op het VN-Zeerechtverdrag, die de collectieve acties 
van staten in het mariene milieu voorbij nationale jurisdictie legitimeert.  256

 R.M. WARNER, Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the 256

International Law Framework, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 199.
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Hoofdstuk 7 Karakteristieken die het uitwerken van een 
beheersregime in de gebieden voorbij nationale 
jurisdictie bemoeilijken 
Vele obstakels verhinderen de uitwerking van een mariene ruimtelijke planning in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie, hetgeen de internationale gemeenschap voor een 
grote uitdaging zet. De hiaten in het regime doen zich vooral voor op het vlak van 
identificatie, beheer, regelgeving en implementatie. Ook op het vlak van handhaving van 
gebiedsgerichte maatregelen doen er zich grote tekortkomingen voor. De gebieden 
worden globaal beschouwd als ‘commons’ die behoren tot de gehele mensheid. In de 
praktijk worden ze blootgesteld aan lukrake en ongebreidelde exploitatie. Het is dan ook 
de taak van de internationale gemeenschap om deze hindernissen op een correcte manier 
aan te pakken zodat een beheer van deze gebieden mogelijk wordt. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste problemen bij de ontwikkeling van een coherente aanpak van de 
bescherming van de oceanen in gebieden voorbij nationale jurisdictie besproken.  

1. Het principe van de vrijheid van de volle zee  257

Op de volle zee genieten staten van het principe van vrijheid van volle zee. Ze hebben de 
vrijheid om te vissen, te varen, te overvliegen, kabels en pijpleidingen te leggen, artificiële 
platformen te bouwen en mariene wetenschappelijk onderzoek te voeren. Het 
belangrijkste kenmerk van de volle zee is dat het een gemeenschappelijke eigendom is 
waarbij iedereen met gelijke rechten zich toegang kan verschaffen tot het gebruik van de  
rijkdommen. Schepen worden enkel onderworpen aan de jurisdictie van de staat onder 
welke vlag zij varen. Het belangrijkste punt waar het regime van de volle zee faalt, is dat 
het geleid heeft naar een ‘tragedy of the commons’.  Het principe van de 258

vlaggenstaatjurisdictie heeft deze tragedie niet kunnen voorkomen.  259

Zowel onder het VN-Zeerechtverdrag als onder het Biodiversiteitsverdrag zijn staten 
verplicht om het mariene milieu te beschermen en te bewaren. Het statuut van de 
gebieden voorbij nationale jurisdictie zorgt er echter voor dat het uitwerken van een 
beheer voor deze gebieden niet vanzelfsprekend is. 

2. De betrokkenheid van belanghebbenden bij het maken van beslissingen 

De belanghebbenden in gebieden voorbij nationale jurisdictie zijn: staten, internationale 
organisaties, industrieën van verschillende sectoren, non-gouvernementele 
milieuorganisaties en de mariene wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap. Voor 
bepaalde activiteiten op zee kan het echter moeilijk zijn om alle relevante 

 Zie supra p. 17 voor een uitgebreide bespreking van het rechtsregime van de volle zee.257

 De ‘tragedy of the commons’ beschrijft hoe goederen onderbenut of overgeëxploiteerd worden 258

doordat elk individu op basis van individuele vrijheid bij het gebruik van gemeenschappelijke 
goederen streeft naar maximalisatie van het eigen nut, terwijl de kosten die leiden tot dat groter 
individueel nut verdeeld worden over alle gebruikers van de gemeenschappelijke goederen.
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belanghebbenden bij het proces te betrekken, vooral deze van de economische sectoren 
en de mariene wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap.   260

Het laten deelnemen van relevante belanghebbenden bij het maken van beslissingen is 
een tijdrovende en dure aangelegenheid. Belanghebbenden moeten toegang krijgen tot 
alle documenten en een stem laten gelden tijdens de bijeenkomsten. De deelname van 
belanghebbenden aan het proces kent ook voordelen. Zo wordt de kans op conflicten  
tussen economische activiteiten kleiner en zorgt het voor een betere implementatie, 
waardoor het plan om een correcte manier uitgevoerd kan worden. Vele internationale 
organisaties met een rol bij in het beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie laten 
belanghebbenden toe hun vergaderingen mee te volgen. Dit gaat zowel om staten als om 
niet-staten. De rechten die worden toegekend aan deze belanghebbenden verschillen van 
organisatie tot organisatie.  261

In verdragen wordt hun deelname veruit nooit gedefinieerd. Eén van de weinige verdragen 
die zich richt op de deelname van belanghebbenden is de Aarhus Conventie van 1998.  262

In 2005 namen partijen bij de Aarhus Conventie de zogenaamde Almaty Richtlijn aan dat 
een hulpmiddel is voor de implementatie van artikel 3(7) van de Aarhus Conventie met 
betrekking tot publieke participatie.  De Richtlijn stelt dat “er inspanningen moeten 263

worden geleverd zodat relevante actoren op een proactieve manier kunnen deelnemen 
aan het proces op een transparante, consultatieve manier, op een wijze die past bij de 
aard van het forum.”  264265

Een voorbeeld van een internationale organisatie met een rol bij het beheer van mariene 
milieus is de OSPAR Commissie, met betrekking tot mariene beschermde gebieden.  De 266

OSPAR Commissie heeft de materie van de betrokkenheid van belanghebbenden 
aangepakt door een leidraad aan te nemen die tot doel heeft te streven naar een proces 
waaraan de belanghebbenden op een degelijke manier kunnen deelnemen, gebaseerd op 
professionele middelen voor communicatie.  De leidraad heeft geen specifiek onderdeel 267
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voor gebieden voorbij nationale jurisdictie, maar is van toepassing op de gebieden die 
onder de bevoegdheid van de OSPAR Commissie vallen.  Het gebruik van 268

belanghebbenden in de procedures voor gebieden voorbij nationale jurisdictie zal een 
grote inspanning vergen van internationale organisaties om samen te werken.  

3. Dataverzameling in gebieden voorbij nationale jurisdictie 

Succesvolle mariene ruimtelijke planning is afhankelijk van onderzoeken, hetgeen een 
uitdaging vormt voor het vergaren van in het bijzonder milieu- en ecologische gegevens. 
Het begrijpen en het nauwkeurig beoordelen van de cumulatieve impacts op het mariene 
milieu vormt een belangrijk element in het proces.  De verzameling van 269

wetenschappelijke data in de wereldzeeën en vooral in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie is altijd al beperkt geweest. Recent echter zorgen een aantal initiatieven, zoals 
het werk van het ‘International Programme on the State of the Ocean’ (IPSO) voor een 
vooruitgang op dit gebied.  In 2005 richtte de Algemene Vergadering van de VN het 270

‘Regular Process’ op.  Dit initiatief heeft tot doel de wetenschappelijke basis voor 271

beleidsvorming te verbeteren. Vervolgens werd in 2008 door de Algemene Vergadering 
een Ad Hoc Working Group opgericht dat de werkwijze voor het ‘Regular Process’ 
bepaalt.  272

De verzameling van gegevens is een belangrijke stap voorwaarts naar een betere 
beoordeling van de staat van het mariene milieu en om de rol van de wetenschap in 
beleidsmakende beslissingen te versterken. De omvang van de noodzakelijke informatie is 
echter immens en de informatie moet worden verzameld in gebieden die moeilijk 
toegankelijk zijn. Het verzamelen van adequate en betrouwbare data wordt vaak 
belemmerd door onjuiste of gebrekkige rapportages. Bovendien is er een gebrek aan 
integratie, coördinatie en kennis die gedeeld wordt tussen de verschillende internationale, 
sectorale en regionale wetenschappelijke organen.  273

4. Het gebrek aan regelgeving en beheer, toezicht op naleving en handhaving 

Menselijke activiteiten in gebieden voorbij nationale jurisdictie blijven tot op vandaag 
ongeregeld op internationaal niveau. Er ontbreken specifieke bepalingen met betrekking 
tot het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, milieueffectrapportages, mariene 
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 Voluit: the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine 271
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beschermde gebieden, bescherming van de kwaliteit van het water, enzovoort.  Er 274

bestaat geen internationaal wetenschappelijk orgaan om het beheer van GVNJ te 
coördineren en er is geen internationaal forum dat verantwoordelijk is om een 
geïntegreerde benadering tussen staten en organisaties te bevorderen die de regels voor 
beheer in deze gebieden over het maritiem gebruik kan opdringen. Bovendien is het 
proces van de coördinatie tussen verschillende staten, organisaties en andere actoren een 
tijdrovende aangelegenheid. Bescherming van gebieden voorbij nationale jurisdictie vergt 
een grote inspanning. Zo duurde het zes jaar na de eerste discussies over mariene 
beschermde gebieden vooraleer er werkelijk een eerste mariene beschermde gebieden 
werd aangeduid door de OSPAR Commissie.  Wanneer de verschillende 275

besluitvormende organen van verschillende instituties samen op formele wijze voorstellen 
voor beheersmaatregelen in overweging moeten nemen, zorgt dit voor een vertraging in 
het proces. 

4.1. Bestuurlijke principes 

Er zijn verschillende wets- en beleidsinstrumenten die bestuurlijke principes bevatten die 
van belang zijn voor beheersmaatregelen in gebieden voorbij nationale jurisdictie. De 
meeste principes zijn reeds een onderdeel van internationaal recht, maar een instrument 
die alle principes samen bundelt in één document zou een effectieve stap voorwaarts zijn. 
Het instrument zou bovendien verplichtingen moeten voorzien om deze principes te 
operationaliseren en toe te passen, instituten en andere actoren moeten aanwijzen die 
een rol hebben bij de implementatie van deze principes en een verslaggeving moeten 
regelen door deze instituten aan een globaal orgaan. Voor de correcte implementatie van 
verdragen is er nood aan een onafhankelijk orgaan die regionale en internationale 
organen hierin kan bijstaan en zo een globaal netwerk kan opzetten voor de volle zee. Het 
gaat om principes die algemeen aanvaard worden door de internationale gemeenschap, 
maar nog niet uniform van toepassing zijn op de gebieden voorbij nationale jurisdictie.  276

Het VN-Zeerechtverdrag bijvoorbeeld bevat een verplichting om het mariene milieu te 
beschermen en te behouden en daarbij de verplichting om maatregelen te nemen om 
zeldzame of kwetsbare ecosystemen en mariene habitats te beschermen en te behouden. 
Deze principes werden verder aangevuld door het ‘Fish Stock Agreement’, dat een 
voorzorgs- en ecosysteembenadering vereist. Het Biodiversiteitsverdrag vermeldt de 
ecosysteembenadering ook en de nood aan coöperatie door middel van competente 
organisaties voor het behoud en duurzaam gebruik van biologische diversiteit in gebieden 
voorbij nationale jurisdictie.  277

De principes in multilaterale overeenkomsten zijn, in tegenstelling tot de rechtsregels, niet 
juridisch bindend en zijn minder gericht op het voortbrengen van resultaten. Ze zijn vooral 
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een richtsnoer voor de partijen om verdragen te implementeren en de doelstellingen na te 
streven. Om een flexibel, duurzaam en degelijk bestuur voor het mariene milieu voorbij 
nationale jurisdictie te creëren zijn er een aantal concepten en principes van belang die 
geïntegreerd zouden moeten worden in een multilaterale overeenkomst onder het VN-
Zeerechtverdrag en in andere mogelijke wetgeving en beleidsinstrumenten. De relevante 
principes zijn: het principe van samenwerking tussen staten, het voorzorgsbeginsel, het 
principe van duurzaam en billijk gebruik van de de rijkdommen, het principe van 
gemeenschappel i jke maar gedi f ferent ieerde verantwoorde l i jkheden, de 
ecosysteembenadering, het principe van preventie en de ‘vervuiler betaalt’, transparantie 
in de besluitvorming, enzovoort.  278

Alhoewel een instrument die principes bundelt een logische stap zou zijn, bleek dit in het 
verleden niet zo evident. Wegens de verschillende onstaansgeschiedenis van de sectorale 
organisaties bestaan er geen algemeen gedeelde interpretaties hiervan. Het proces van 
de oprichting van een gezamenlijk beheer voor de oceanen en bijhorende principes zal 
diepgaande discussies op mondiaal niveau vereisen.  279

4.2. Juridische beperkingen  

Internationale instrumenten zijn vaak niet van toepassing op gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. Daardoor worden levende rijkdommen in deze gebieden behandeld als 
gemeenschappelijke eigendom. Dit stimuleert hun snelle exploitatie en maakt dat het 
aannemen van nieuwe regelgeving over het behoud en duurzaam gebruik niet 
aangemoedigd wordt. Er is geen wet die vereist dat de nieuwe principes consequent 
moeten worden toegepast. Er zijn ook geen wetenschappelijke standaarden die 
verzekeren dat, bijvoorbeeld, een ecosysteem- of een voorzorgsbenadering moeten 
worden toegepast op activiteiten zoals mariene wetenschappelijk onderzoek. De 
regelgevingen over visserij, scheepvaart, mijnbouw en energie industrieën houden geen 
rekening met technische vooruitgang, terwijl nieuwe activiteiten ongeregeld blijven. 

Ook milieueffectrapportages worden niet globaal geregeld voor activiteiten op volle zee, 
zoals het leggen van pijpleidingen en kabels en installaties op de diepzeebodem. Deze 
rapportages zijn nochtans een essentieel onderdeel voor het tot stand brengen van een 
beheersregime in gebieden voorbij nationale jurisdictie.  280

4.3. Beperkte beheersmandaten 

De belangrijkste tekortkoming in het beheerskader voor GVNJ is het ontbreken van een 
institutie, die bekwaam is om de consistente toepassing van de algemene beginselen te 
verzekeren alsook de samenwerking tussen een groot aantal globale en regionale 
organen, staten en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij het beheer van GVNJ, 
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kan coördineren. De huidige structuren kennen geen wereldwijd toezicht en hebben niet 
de mogelijkheid om juridische en bestuurlijke deskundigheid uit te wisselen, noch de 
mogelijkheid om wetenschappelijke informatie en ideeën uit te wisselen. Geen enkele 
globale organisatie heeft een mandaat dat juridisch bindend is.  281

Zoals reeds aangehaald is het wettelijk kader voor de handhaving van internationaal recht 
in gebieden voorbij nationale jurisdictie in handen van de vlaggenstaat.  De bestaande 282

instituties hebben mandaten zonder een evenwichtige aanpak tussen het behoud en het 
duurzaam gebruik. Zo hebben regionale organisaties voor visserijbeheer bijvoorbeeld vaak 
enkel de bevoegdheid om quota’s voor visserij op te stellen of om mariene data te 
vergaren. Slechts enkelen hebben de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid om 
gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen op te leggen. Ze zijn bovendien beperkt tot 
hun sector. Activiteiten die niets met visserij te maken hebben zoals scheepvaart of het 
leggen van kabels en pijpleidingen vallen niet binnen hun mandaat. Een andere 
organisatie die ook een uitgebreid mandaat mist in gebieden voorbij nationale jurisdictie is 
bijvoorbeeld het IMO. Het IMO is uitsluitend belast met het bedenken van maatregelen 
voor de verbetering van de veiligheid en de beveiliging van internationale schepen en de 
voorkoming van mariene vervuiling door schepen. Het mandaat van de Internationale 
Zeebodemautoriteit   omvat een verplichting voor het behoud van het gebied, met de focus 
op organiseren en controleren van werkzaamheden specifiek in het Gebied.  283

4.4. Gebrek aan toezicht op naleving en handhaving 

Wanneer er maatregelen worden genomen, moeten deze ook nageleefd en gehandhaafd 
worden. Partijen bij bepaalde beheersovereenkomsten en -organen kunnen niet 
automatisch verplichtingen afdwingen van niet-partijen. Daarom blijven bepaalde gebieden 
van de volle zee kwetsbaar voor vissersvloten, vooral zij die varen onder de vlag van 
goedkope vlaggenstaten daar ze niet bereid zijn de regels te volgen die van toepassing 
zijn op de schepen van hun eigen territorium.  Bovendien zorgt dit voor een wantrouwen 284

van de jurisdictie van de vlaggenstaten.285

5. Geografische draagwijdte 

De geografische draagwijdte die momenteel wordt voorzien door regionale initiatieven om 
de oceanen te beschermen en te beheren is beperkt. Niet alleen zijn de regels van vele 
regionale organisaties ontoereikend voor gebieden voorbij nationale jurisdictie, bovendien 

 Ibid., 30-31.281

 Zie supra p. 19.282
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vallen vele GVNJ buiten het mandaat van deze organisaties, zoals bijvoorbeeld een deel 
van de Stille Oceaan en het overgrote deel van de Antarctische Oceaan. Met uitzondering 
van tonijn en tonijn-achtige visbestanden, is er geen beheer voor visserij op regionaal 
niveau in deze gebieden. Het mandaat van de meerderheid van de regionale organisaties 
gaat niet voorbij de EEZ van de verdragstaten. Het enige verdrag dat in mogelijkheden 
voorziet voor een geïntegreerde aanpak voor het beheer van oceanen in GVNJ is de 
OSPAR Conventie.  286

 Ibid., 29; Zie supra p. 53.286
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Hoofdstuk 8 De Verenigde Naties en de volle zee 
De Verenigde Naties heeft op het vlak van regelgeving en beheer een cruciale rol 
gespeeld voor de problematiek gesteld van zeeën en oceanen. Op verschillende 
domeinen is de VN initiator geweest van een aantal regelgevingen die specifieke 
problemen met betrekking tot oceanen en zeeën aanpakken. Het was vooral de Derde 
VN-Zeeconferentie die een ommezwaai betekende voor het internationale zeerecht.   287

1. Historische ontwikkeling 

De internationale bezorgdheid groeit naarmate het duidelijk wordt dat een adequaat 
beheersregime voor de volle zee ontbreekt. Zoals reeds besproken omvatten regionale 
beheersorganisaties niet alle delen van de oceaan of niet alle activiteiten die plaatsvinden 
in de oceaan. Het antwoord van de internationale gemeenschap op deze probleem laat 
echter lang op zich wachten.  

In 2004 maande de Algemene Vergadering van de VN de staten aan om op individuele 
wijze of door middel van regionale organisaties dringend actie te ondernemen. Van staten 
wordt verwacht dat ze op wetenschappelijke basis en door de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel de vernietigende impact op kwetsbare mariene ecosystemen 
verhinderen tot wanneer er duidelijke behoud- en beheersmaatregelen worden 
aangenomen in overeenstemming met het internationaal recht.  288

2. De BBNJ Working Group 

Nog in 2004 creëerde de Algemene Vergadering van de VN een Ad Hoc Open-ended 
Informal Working Group (“BBNJ Working Group”) om het behoud en duurzaam gebruik 
van mariene biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie te bediscussiëren en te 
bestuderen.  De BBNJ Working Group vormt het middelpunt waarrond de internationale 289

gemeenschap in verband met de bescherming van mariene biodiversiteit in GVNJ. Hoewel 
de BBNJ Working Group het mandaat heeft om de biodiversiteit in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie te bestuderen, wordt de mate waarin de internationale gemeenschap 
over voldoende wettelijke bevoegdheden beschikt om een degelijk bestuur van activiteiten 
in deze gebieden uit te oefenen, in vraag gesteld.  In 2006 werd het mandaat van de 290

BBNJ Working Group door de Algemene Vergadering uitgebreid. Zo is de BBNJ Working 
Group ook bevoegd om de milieueffecten van menselijke activiteiten op de mariene 
biologische diversiteit in GVNJ te onderzoeken, de samenwerking tussen staten en 
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relevante intergouvernementele organisaties en instanties te coördineren, de 
tekortkomingen in het bestuur of regelgeving in gebieden voorbij nationale jurisdictie te 
onderzoeken en zo nodig het probleem aanpakken. Tijdens de eerste vergadering van de 
BBNJ Working Group in februari 2006 kwamen de deelnemende staten tot een akkoord 
dat er nood was aan een betere implementatie van de huidige globale en regionale 
akkoorden, relevant voor de biodiversiteit voorbij nationale jurisdictie.  Met betrekking tot 291

de juridische status van de genetische mariene rijkdommen voorbij nationale jurisdictie en 
de verdeling van de voordelen verkregen van deze rijkdommen, kwam men echter niet tot 
een consensus.  292

Sinds de eerste vergadering van de BBNJ Working Group richtten de discussies zich 
vooral op de zwakheden en de tekortkomingen in het huidige internationaal kader en over 
de nood aan het invoeren van een nieuw instrument. De staten hebben zich vooral 
gebogen over de vraag of het mogelijk is een nieuw Implementatieverdrag te sluiten bij het 
VN-Zeerechtverdag, over het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie.  Ze waren ervan overtuigd dat wanneer de 293

opstellers van het VN-Zeerechtverdrag zich bewust waren geweest van de waarde van de 
levende-rijkdommen in gebieden voorbij nationale jurisdictie, ze zich niet enkel hadden 
toegespitst op de bescherming van de mineralen van de diepzeebodem. Het principe van 
‘common heritage of mankind’ zou niet enkel van toepassing moeten zijn op de in die tijd 
meest besproken en gewaardeerde ‘mangaanknollen’, maar ook de andere rijkdommen 
met industriële en farmaceutische waarde.  294

Op de vergaderingen van deze BBNJ Working Group zijn verschillende belangrijke 
voorstellen gedaan. Zo is er een voorstel van de Europese Unie, gesteund door andere 
landen, voor een nieuwe Implementatieverdrag om een meer specifiek kader te 
ontwikkelen om het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit voorbij 
nationale jurisdictie aan te pakken. Bovendien zou het Implementatieverdrag 
gebiedsgerichte beheersinstrumenten bevatten zoals de aanwijzing van mariene 
beschermde gebieden. Er werd gesteld dat dergelijke overeenkomst het ‘Fish Stock 
Agreement’ van 1995, dat een uitwerking geeft aan het VN-Zeerechtverdrag, zou kunnen 
aanvullen.  Op deze manier kunnen alle aspecten van de regelgeving en bestuur van 295

gebieden voorbij nationale jurisdictie behandeld worden. Het was tijdens de vergadering 
van 31 mei tot 3 juni 2011 dat de BBNJ Working Group tot een doorbraak komt en effectief 
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een proces initieert waarbij het de Algemene Vergadering aanstuurt om problemen in 
verband met het juridisch kader aan te pakken.  296

Het voorstel voor een Implementatieverdrag werd afgewezen door landen zoals de 
Verenigde Staten, Canada, Japan en Rusland. Deze staten waren eerder voorstander van 
een werkwijze waarbij beroep wordt gedaan op regionale en bestaande initiatieven, en om 
de zaken geval per geval te bekijken. De uitkomst van deze moeilijke onderhandelingen 
was een reeks van aanbevelingen voor de implementatie van bestaande instrumenten en 
de mogelijke ontwikkeling van een nieuw multilateraal akkoord onder het VN-
Zeerechtverdrag. De aanbevelingen omvatten ook een aantal zaken die door middel van 
dit proces moeten worden aangepakt, waaronder mariene beschermde gebieden.  297

Tijdens de vergadering van januari 2015 kwam de BBNJ Working Group eindelijk tot een 
doorbraak met betrekking tot de onderhandelingen voor een internationaal bindend 
instrument gericht op het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit.  298

3. De Algemene Vergadering van de VN 

Het is niet enkel de BBNJ Working Group die zich inzet voor gebiedsgerichte strategieën 
in gebieden voorbij nationale jurisdictie. Ook andere beleidsprocessen en en internationale 
onderhandelingen kunnen het werk van de BBNJ Working Group verbeteren en aanvullen. 
Zo neemt de Algemene Vergadering tegen het einde van elk kalenderjaar een resolutie 
aan over de oceanen en het zeerecht, vergezeld van een specifieke resolutie die gericht is 
op duurzame visserij. Deze resoluties hebben betrekking op een groot aantal maritieme 
problemen en roepen vaak op tot actie. De Algemene Vergadering is gemachtigd om enkel 
niet-bindende aanbevelingen te doen aan staten over internationale zaken binnen haar 
bevoegdheid.  299

Zo riep de Algemene Vergadering in de Resolutie 61/105 van 2006 de staten en regionale 
organisaties op om kwetsbare mariene ecosystemen te beschermen tegen vernietigende 
praktijken door visserij.  De resolutie beschreef de te verwachten acties en stelde een 300

aantal deadlines. Als reactie daarop werden door regionale organisaties deze 
ecosystemen aangeduid zodat het behoud en beheer op deze plaatsen verzekerd wordt 
en belangrijke negatieve impacts vermeden worden. Een rapport over de implementatie 
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van deze resolutie stelde in 2009 dat, ondanks vooruitgangen, er nood was aan 
bijkomende maatregelen in dit verband.  301

In 2011 kwam er een Resolutie over de oceanen en het recht van de zee die deze 
noodzaak bevestigt en stelt dat staten inspanningen moeten blijven leveren en zo een 
netwerk van mariene beschermde gebieden dienen uit te bouwen.  Een andere resolutie 302

van 2011 over duurzame visserij moedigt staten aan om het voorzorgsbeginsel en de 
ecosysteembenadering toe te passen bij het aannemen van behoud- en 
beheersmaatregelen (bijvoorbeeld over vervuiling en overbevissing, het beschermen van 
habitats, enzovoort).  303

In 2000 richt de Algemene Vergadering een ‘Informal Consultative Process on the Oceans 
and the Law of the Sea’ (UNICPOLOS) op. De UNICPOLOS staat de Algemene 
Vergadering bij met de jaarlijkse evaluatie van zaken die betrekking hebben tot de 
oceanen door het identificeren van problemen die de aandacht vereisten en 
intergouvernementele en institutionele samenwerking te vergemakkelijken. Het 
raadgevingsproces bestudeert de ontwikkelingen in oceanen op een manier die 
overeenstemt met het VN-Zeerechtverdrag. Het was tevens de UNICPOLOS die de 
Algemene Vergadering het advies gaf om de BBNJ Working Group van 2004 op te 
richten.  304

Een andere organisatie die de implementatie van de resoluties van de VN verzekert met 
betrekking tot visserij is de FAO. De Algemene Vergadering heeft aan de FAO gevraagd 
om richtlijnen te ontwerpen om de diepzeevisserij op volle zee te beheren en kwetsbare 
mariene ecosystemen te beschermen. Krachtens zijn mandaat ontwikkelde de FAO in 
2007 richtlijnen om staten en regionale organisaties bij te staan in het duurzaam beheer 
van de diepzeevisserij. De richtlijnen geven landen en regionale organisaties de kans een 
vrijwillig instrument te gebruiken om hun diepzeevisserij te beheren op een meer 
duurzame manier. De oprichting van gebiedsgerichte maatregelen is een van de mogelijke 
instrumenten om de effecten van visserijactiviteiten op dergelijke kwetsbare mariene 
ecosystemen te beperken.  305
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Hoofdstuk 9 Naar een mogelijk institutioneel kader  
Het beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie is waarschijnlijk één van de meest 
dringende mariene problemen waarmee de internationale gemeenschap momenteel 
geconfronteerd wordt. Aan de ene kant helpt de wetenschap ons om de rijke biodiversiteit 
van de mariene gebieden voorbij nationale jurisdictie ter kennis te brengen en te 
appreciëren. Aan de andere kant worden de gebieden van de volle zee blootgesteld aan 
negatieve invloeden van deze menselijke activiteiten, zowel bestaande als grote, nieuwe 
risico’s. Dit vraagt om een keerpunt in de evolutie van het internationaal zeerecht.  
In het meer dan dertig jarige bestaan van het VN-Zeerechtverdrag is onze kennis en het 
belang van gebieden buiten de nationale jurisdictie enorm toegenomen. Alsook de 
menselijke invloed op deze gebieden is toegenomen.  Het is ons ook duidelijk geworden 306

dat, in het licht van een aantal van deze belangrijke en grotendeels onvoorziene 
ontwikkelingen, het regime van het Verdrag zoals het door de opstellers werd bedoeld, niet 
meer voldoet aan de verwachtingen op vlak van het voorzien in instrumenten van 
internationale samenwerking en het bestuur.  Daarom is het nu hoogtijd om na te denken 307

over een orgaan of een instelling die kan optreden namens alle landen en op deze manier 
een degelijk beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie kan afdwingen. 

1. Nood aan een hernieuwd Zeerechtverdrag 

Hierboven is besproken dat traditionele benaderingen om een beheer voor mariene 
gebieden op poten te zetten, falen. Regionale organisaties treden dikwijls te traag op of 
gebruiken hun macht niet genoeg om mariene gebieden te beschermen, de Internationale 
Zeebodemautoriteit is gebonden aan haar mandaat, enzovoort. Het gebruik van de 
oceanen heeft sinds de inwerkingtreding van het VN-Zeerechtvedrag 30 jaar geleden een 
aantal wijzigingen ondergaan, en zal blijven veranderen in de komende jaren. Dit zorgt 
voor nieuwe uitdagingen voor het beheer van oceanen en stelt het bestaande kader van 
het VN-Zeerechtverdrag voor de bescherming van het milieu in vraag.  308

1.1. Tekortkomingen in het VN-Zeerechtverdrag 

Een eerste probleem is de implementatie van de verplichting om het mariene milieu te 
beschermen en te behouden. Dit gebeurde op een inadequate manier waardoor gebieden 
voorbij nationale jurisdictie blootstaan aan de toenemende degradatie en verlies aan 
biodiversiteit. Te weinig maatregelen werden tot nu toe aangenomen om zeldzame of 
fragiele ecosystemen en de habitats van kwetsbare soorten te beschermen en te 
behouden. De aanpak in het VN-Zeerechtverdrag focust zich op de afstand vanaf de kust, 
hetgeen belangrijk is voor de toewijzing van rechten en plichten van de staten. Het 
Verdrag erkent echter de samenhang van ecosystemen of soorten die over een grote 
afstanden trekken en migreren naar gebieden voorbij nationale jurisdictie, niet. Evenmin is 
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er de erkenning van de kwetsbaarheid van ecosystemen en soorten die hun onderkomen 
vinden voorbij nationale jurisdictie.  309

Ten tweede betekent de focus van het VN-Zeerechtverdrag op mariene vervuiling dat 
meer recente aangelegenheden van het behoud van biodiversiteit (genetische 
rijkdommen, soorten en ecosystemen) er niet in vervat zijn. Het Biodiversiteitsverdrag 
omvat de delen van mariene biodiversiteit voorbij nationale jurisdictie niet expliciet, 
waardoor de toepassing van gebiedsgericht behoud, door bijvoorbeeld de toepassing van 
beschermde gebieden, er niet op vergemakkelijkt. 
Ten derde blijven veel activiteiten die mogelijk belangrijke negatieve gevolgen 
teweegbrengen in GVNJ, slecht of niet geregeld. Deze activiteiten zijn onder andere 
offshore olie- en gasontginning, het leggen van kabels en pijpleidingen, mariene 
wetenschappelijk onderzoek, diepzee toerisme en geo-engineering.   310

Ten vierde zorgt de ongelijke implementatie van de verplichting van coöperatie op 
internationale en regionale basis ervoor dat de geografische draagwijdte tekortkomingen 
kent. Slechts vier van de 16 bestaande regionale programma’s omvatten gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. De meeste reiken immers tot 200nm van de kust, met als resultaat dat 
gebieden voorbij nationale jurisdictie een orgaan missen om de samenwerking en de 
coördinatie voor het behoud en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Bovendien is er 
niets in het VN-Zeerecht verdrag dat een beheer overheen sectorale organisaties, 
overheen regio’s of tussen de waterkolom van de volle zee en de diepzeebodem 
integreert.  
Ten vijfde is de financiering van wetenschappelijke en technische bijstand in verband met 
GVNJ ontoereikend en blijft dit specifiek voor sectoren geregeld. Zelfs de recente 
financiering van de ‘Global Environment Facility’ (GEF) voor gebieden voorbij nationale 
jurisdictie richt zich op visserij eerder dan op mariene wetenschap, technologie-overdracht 
of andere capaciteiten om in een geïntegreerd behoud en beheer te voorzien.  De GEF 311

is doorgaans terughoudend om dergelijke initiatieven te financieren ondanks dat 
internationale wateren tot één van zijn financieringspijlers behoort.  Er is een groot tekort 312

in de beschikbaarheid van financiële middelen voor het gehele proces: van de originele 
verzameling van wetenschappelijke data tot het aanwijzen en de handhaving van 
beheersmaatregelen.  
Ten zesde ontbreekt nog steeds een gemeenschappeli jke regeling voor 
milieueffectrapportages voor activiteiten die potentieel aanzienlijke schadelijke effecten in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie kunnen teweegbrengen. De enige sectoren waar 
voorafgaande evaluaties nodig zijn, zijn voor het storten van afval of ander materiaal, 
diepzeevisserij in de volle zee en diepzeemijnbouw. Voor tonijn of tonijn-achtige visserij, 
het merendeel van visserij in de oceanen, wordt geen effectenbeoordeling uitgevoerd. Ook 
ontbreken coöperatieve mechanismen om ervoor te zorgen dat met potentiële cumulatieve 
effecten ook rekening wordt gehouden overheen de verschillende sectoren. 
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Ten zevende zijn het voorzorgsbeginsel en de ecosysteembenadering niet opgenomen in 
het VN-Zeerechtverdrag, hoewel zij later werden opgenomen in de ‘Fish Stock Agreement’ 
van 1995 dat het VN-Zeerechtverdrag implementeert.  313

Tenslotte is het vertrouwen van het VN-Zeerechtverdrag in de vlaggenstaat als primaire 
afdwinger van milieuwetten op de volle zee niet in overeenstemming met de toename van 
het gebruik van goedkope vlaggenstaten. De IMO pakt dit nu aan door middel van een 
verplichte vlaggenstaat auditsysteem, maar deze regeling is niet van toepassing voor 
visserij op volle zee, dumping, of andere activiteiten.   314

1.2. Discussies aangaande het beheersmodel voor gebieden voorbij nationale 
jurisdictie 
Het VN-Zeerechtverdrag regelt als “Grondwet voor de oceanen” op een uitgebreide manier 
een aantal juridische zaken met betrekking tot de zee binnen en buiten nationale 
jurisdictie. Het bestaande systeem voor de regulatie en beheer streeft naar volledigheid, 
maar heeft te kampen met bovengenoemde tekortkomingen. Zoals alle verdragen is het 
een product van zijn tijd in dewelke het Verdrag werd genegotieerd. De tekortkomingen in 
het VN-Zeerechtverdrag kunnen verholpen worden op verschillende manieren: door 
bes taande rege ls op een dynamische man ie r te i n te rp re te ren , doo r 
implementatieverdragen of door een nieuw verdrag dat niet formeel gelinkt is aan de 
bestaande verdragen. De institutionele dimensie wordt bijzonder relevant wanneer een 
nieuwe overeenkomst wordt overwogen die zich richt op het beheer en de exploitatie van 
genetische rijkdommen, bijvoorbeeld door het geven van toelatingen voor de toegang tot 
de rijkdommen en/of een procedure voor het verdelen van de voordelen.  315

Het conflict dat in het verleden plaatsvond tussen tegengestelde partijen toont aan dat de 
weg naar een overeenkomst over een regime niet eenvoudig verloopt. Het is nodig om 
ideologische kwesties opzij te zetten en praktische oplossingen aan te nemen op basis 
van gedeelde waarden. De onderhandelingen over Deel XI van het VN-Zeerechtverdrag 
en over het ‘Fish Stock Agreement’ hebben dit duidelijk gemaakt. In de IPC Meeting van 
2007 wordt de mening gedeeld dat de mariene genetische rijkdommen in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie, niet onder de definitie vallen van de rijkdommen van het Gebied.  316

Verschillende delegaties vonden echter dat het VN-Zeerechtverdrag niet voorziet in een 
duidelijk kader voor het beheer van de mariene genetische rijkdommen. Zij stelden dat een 
alomvattend en praktisch kader voor de exploratie en exploitatie van alle mariene 
rijkdommen in deze gebieden moet worden ontwikkeld door de internationale 
gemeenschap binnenin het kader van het Verdrag. Op deze manier worden deze 
rijkdommen beschermd en behouden en worden de toegang en voordelen gelijk verdeeld. 
Zij verklaarden dat zij bereid waren om, zonder afbreuk te doen aan de soevereine rechten 
en de jurisdictie van kuststaten in maritieme zones onder hun bevoegdheid, een meer 
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formele regulering in overweging te nemen voor alle rijkdommen, zowel voor de 
waterkolom als voor de diepzeebodem, binnen een bredere, geïntegreerde aanpak voor 
het behoud en het duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit, rekening houdend met 
de legitieme belangen van alle staten.   317

De concepten ontwikkeld in het internationaal milieurecht zoals de ‘geïntegreerde aanpak’ 
en het doel om rijkdommen te beschermen en te behouden, worden gezien als gedeelde 
waarden die zouden moeten helpen om tot een consensus te komen. Het nieuwe regime 
moet worden toegepast op de waterkolom en de zeebodem. Dat betekent dat de 
bevoegdheid van de Internationale Zeebodemautoriteit wordt uitgebreid of juist door een 
nieuw orgaan wordt beperkt, waarbij de nieuwe regeling niet van toepassing zou zijn op 
gebieden binnen nationale jurisdictie. Bovendien moeten staten de waarborg hebben dat 
hen een gelijke toegang wordt verschaft tot de rijkdommen, dat de belangen van alle 
staten in rekening worden gebracht en dat de voordelen op gelijke wijze worden 
verdeeld.  318

Al deze ideeën zouden kunnen worden uiteengezet door middel van een formeel 
instrument, in de rechtsleer vaak aangehaald als een nieuw Implementatieverdrag bij het 
VN-Zeerechtverdrag. Zij zijn een vertrekpunt voor onderhandelingen voor een 
overeenkomst inzake een regime voor de rijkdommen in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. In de volgende afdeling worden de mogelijkheden op juridisch- en op 
beleidsvlak besproken voor een beheer voorbij nationale jurisdictie. 

2. Model voor beheer voorbij nationale jurisdictie 

2.1. De implementatie van bestaande instrumenten op internationaal of 
regionaal niveau 

Een eerste optie is om de huidige beschikbare juridische- en beleidsinstrumenten op 
international en regionaal niveau op een meer volledige manier te implementeren. Gezien 
het lage niveau van ruimtelijke bescherming momenteel in gebieden voorbij national 
jurisdictie, is het duidelijk dat er meer kan worden gedaan door middel van bestaande 
internationale instrumenten. Sectorale overeenkomsten zijn enkel van toepassing op 
sectorale activiteiten. Bovendien hebben behoudsovereenkomsten een mandaat nodig om 
de grootste menselijke bedreigingen te regelen. Dit suggereert dat de bestaande 
mandaten verder moeten worden toegepast, maar dat er een noodzaak is om deze uit te 
b re iden zoda t ze de besch ikbaarhe id en toepass ing van ru imte l i j ke 
beschermingsmaatregelen mogelijk maken. De BBNJ Working Group van de VN erkent de 
waarde van bestaande mechanismes en instituties, op voorwaarde dat deze een multi-
sectorale en geïntegreerde benadering voor beheer aannemen en dus hun sectorale 
benadering achterwege laten.  319
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Bestaande regionale en sectorale organen zoals de Internationale Maritieme Organisatie, 
de Internationale Zeebodemautoriteit, regionale visserij organisaties en milieuorganen 
kunnen een belangrijke rol spelen voor de identificatie en aanwijzing van gebieden die 
beschermd moeten worden.  Binnen deze bestaande juridische kaders kunnen 320

inspanningen van internationale, regionale en sectorale initiatieven een ‘gelaagdheid’ van 
beschermingsmaatregelen produceren en een meer geïntegreerde aanpak van het beheer 
in gebieden voorbij nationale jurisdictie ondersteunen. Het werk van de OSPAR 
Commissie met zijn pogingen om een geïntegreerd systeem voor het beheer van mariene 
beschermde gebieden te ontwikkelen, is een voorbeeld van gecoördineerde 
gebiedsgerichte beheersmaatregelen. Dit model voor samenwerking en coördinatie kan 
worden gespiegeld aan andere regio’s. De Algemene Vergadering van de VN kan bij 
dergelijke aanpak een centrale rol spelen door het nemen van resoluties die hiaten in het 
huidige internationale regime opvullen en de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd 
regime stimuleren.  321

Het is echter van belang om de onderlinge regionale onderscheiden niet te ontkennen. 
Ecosystemen en habitats in aparte regio’s zijn vaak verschillend, alsook de belangen van 
‘stakeholders’ en de spanningen op het mariene milieu. De huidige coördinatie en 
samenwerking door staten en internationale organisaties zijn momenteel niet voldoende 
ontwikkeld om een effectieve gebiedsgerichte strategie in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie op korte termijn te ondersteunen. De hiaten in bestaande instrumenten zoals de 
geografische draagwijdte, zullen hoewel effectief geïmplementeerd, blijven bestaan. 
Bovendien is een geïntegreerde aanpak afhankelijk van de beschikbaarheid van 
competente regionale autoriteiten en instituties die beheersmaatregelen kunnen opleggen. 
Vaak zijn er echter geen dergelijke autoriteiten of hebben ze geen mandaat om de 
maatregelen op te leggen en kunnen ze enkel verdragspartijen juridisch binden.  322

De vraag is of het verbeteren van bestaande instrumenten hand in hand met het 
ontwikkelen van een nieuw mechanisme moet gaan of erop moet volgen. Sommige staten 
zijn van mening dat het gebruik maken van bestaande instrumenten, vooraleer de stap 
genomen wordt van het ontwikkelen van een nieuw Implementatieverdrag, voor een 
vertragend element zorgt in het proces naar een betere bescherming van mariene 
biodiversiteit. In afwachting van de debatten en onderhandelingen over een nieuwe 
internationale overeenkomst kunnen de bedreigingen voor mariene biodiversiteit in 
gebieden voorbij nationale jurisdictie wel worden teruggedrongen door de implementatie 
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van individuele overeenkomsten en een verbeterde samenwerking tussen bestaande 
regimes.   323

2.2. Een verklaring door de Algemene Vergadering van de VN 

Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN zou het instrument kunnen zijn dat 
alle bestaande principes op gepaste wijze bundelt.  De resolutie of de verklaring zou 324

moeten dienen als een basis voor nieuwe regimes om zich op te oriënteren en als een 
standaardconcept voor zaken waarvoor nog geen regeling werd ontwikkeld. Dergelijk 
instrument heeft een aantal voordelen ten opzichte van een juridisch bindende tekst. Een 
verklaring laat toe op relatief korte tijd te handelen en zo wordt een traag proces van 
inwerkingtreding vermeden en het risico dat sommige staten zouden zijn gebonden en 
anderen niet.  De elementen die in het instrument aanwezig moeten zijn, kan men 325

terugvinden in het VN-Zeerechtverdrag.  326

De resolutie is een niet-bindende verklaring over het beleid in gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. Ondanks het feit dat het om ‘soft law’ gaat, kan de verklaring een belangrijke 
invloed hebben op de tijdelijke creatie van effectieve afspraken omtrent beheer. De 
resolutie zou, gelijkaardig aan een nieuw multilateraal verdrag, een aantal richtlijnen 
kunnen bevatten die van toepassing zijn op gebieden voorbij nationale jurisdictie en een 
betere samenwerking in de richting van een geïntegreerd beheersproces mogelijk maken.  
De betrokkenheid van de Algemene Vergadering bij de verklaring geeft aan het instrument 
een belangrijk politiek gewicht en zorgt voor een legitimatie van het leiderschap van de 
staten die bereid zijn de principes om te zetten naar de praktijk. Het is echter onzeker of 
het niveau van goedkeuring voldoende zal blijken voor het geven van een belangrijk 
politiek gewicht, of de verklaring voldoende overtuigende statements bevat die kunnen 
aanzetten tot actie. Eerder is een poging van de Algemene Vergadering om een verbod uit 
te vaardigen op diepzeemijnbouw mislukt. De doelstellingen en de inhoud van de resolutie 
kunnen ook buiten spel gezet worden door wat sommige staten zien als meer dringende 
politieke initiatieven.  327

Een verklaring hoeft niet de definitieve oplossing te zijn, maar het kan een tussentijdse 
maatregel zijn in afwachting van de ontwikkeling van juridisch bindende opties. Het kan 
bovendien bijdragen aan de vorming van het internationaal gewoonterecht met betrekking 
tot de bescherming van het milieu in gebieden voorbij nationale jurisdictie. 
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2.3. ‘Large Marine Ecosystems’ 

Het concept van ‘Large Marine Ecosystems’ (LME) dateert van de jaren tachtig. Het is een 
proces waarbij ecosystemen omwille van het beheer worden afgebakend en het is een 
hulpmiddel voor de realisatie van de ecosysteembenadering. Over heel de wereld werden 
er 64 van deze gebieden aangeduid.  De grenzen van de meeste van deze ecosystemen 328

reiken voorbij de nationale grenzen van kuststaten en vergen de samenwerking van 
meerdere kuststaten die grenzen aan de LME. Dit komt omdat nationale grenzen niet 
overeenstemmen met de grenzen van de ecosystemen, hetgeen vaak een beperking 
vormt voor het effectief beheer van deze gebieden. Voorbeelden van succesvol beheer 
van LME zijn meestal enkel te vinden in de gevallen waarbij het beheer in handen is van 
één enkele kuststaat, zoals het Groot Barrièrerif LME in Australië.  329

Het beheer van LME is dus bijna volledig afhankelijk van de vrijwilligheid van individuele 
landen. Er zijn vier mogelijke situaties te onderscheiden: controle over een volledig 
ecosysteem dat enkel binnen het territorium van één enkele staat valt, controle over een 
ecosysteem dat het territorium van twee of meerdere staten doorkruist, controle over een 
ecosysteem dat enkel in internationale wateren ligt en controle over een ecosysteem dat 
zowel over het territorium van één of meerdere staten ligt als in internationale wateren.  
Wanneer een ecosysteem het territorium van meerdere staten doorkruist, dan zijn deze 
staten vrij om om binnen hun eigen territorium regels voor het beheer te bepalen of om 
een een beheerssysteem op poten te zetten met de buurstaten dat van toepassing is op 
het volledige ecosysteem. Het is echter wanneer ecosystemen volledige of gedeeltelijk in 
internationale wateren liggen dat er problemen zich voordoen omdat ze aan geen enkele 
natie toebehoren.  330

Buiten de controle door een staat op zijn eigen onderdanen, kunnen er geen regels of 
procedures worden vastgesteld om activiteiten te beoordelen of te controleren. Staten 
kunnen wel samenwerken om gemeenschappelijke regels, die hun onderdanen binden, op 
te stellen. De onderdanen van andere landen die geen partij zijn bij deze overeenkomsten 
zijn dan weer niet gebonden door deze standaarden. Bovendien kunnen er enkele 
minimale beperkingen door internationale gewoonte en praktijk worden ingesteld. Opnieuw 
zijn deze regels niet op doeltreffende wijze internationaal juridisch afdwingbaar. De 
toepassing van gemeenschappelijke regels is afhankelijk van de vrijwilligheid van 
individuele landen, hetgeen tot conflicten tussen staten leidt. Enkel in de gevallen waarin 
sprake is van een bindend verdrag, worden staten verplicht om standaarden na te leven 
met betrekking tot ecosystemen die zich bevinden in internationale wateren.  331

‘Large marine ecosystems’ hebben betrekking op de randen van het continentaal plat en 
niet op de volle zee of de diepzeebodem. De werkwijze tussen verschillende staten kan 
echter wel een voorbeeld zijn voor mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. De verschillende juridische bevoegdheden van landen werken een 
degelijk beheer tegen. Hoe groter de consensus is bij de internationale gemeenschap over 
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de noodzaak van een uitgebreid beheer, hoe waarschijnlijker het is dat er bilaterale of 
multilaterale normen worden goedgekeurd en kunnen worden uitgevoerd om een totaal 
beheer van ecosystemen waar te maken.  332

Zo is er de ‘Global Environment Facility’ (GEF), een internationale financiële instelling ter 
ondersteuning van ontwikkelingslanden die zich bezighoudt met het instandhouden en 
verbeteren van ecosystemen, door middel van het gebruik van LME met internationale 
wateren als concentratiegebied. Het programma van de GEF met betrekking tot 
internationale wateren is opgericht om landen te ondersteunen bij het gezamenlijk beheer 
van hun grensoverschrijdende wateren (zowel oppervlakte- als grondwater) om het 
verdelen van voordelen van het gebruik ervan mogelijk te maken. Op deze manier wordt 
een grensoverschrijdende samenwerking bevorderd en vertrouwen tussen staten 
opgebouwd die zich geruime tijd in een conflictsituatie bevonden.  
Het programma is een voorbeeld van een collectief beheer voor grensoverschrijdende 
watersystemen en de daaropvolgende implementatie van een beleid dat bijdraagt tot het 
duurzaam gebruik van ecosystemen. Het succes van het programma ligt in een 
consistente, algemene doelstelling en een strategische aanpak.  333

Figuur 2: De opdeling van de oceanen in 66 grote mariene ecosystemen.  334

2.4. Een protocol bij het Biodiversiteitsverdrag 

De ‘Conference of the Parties’ (COP) bij het Biodiversiteitsverdrag hebben de 
bevoegdheid om protocols en bijkomende annexen bij het Biodiversiteitsverdrag aan te 
nemen. Daarnaast mag de COP alle acties ondernemen die nodig zijn om de 
doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag te behalen. De COP kan enkel niet-juridisch 
bindende beslissingen nemen met het gevolg dat deze het effect hebben van 
aanbevelingen ten opzichte van de partijen. Het Biodiversiteitsverdrag kent, in 
tegenstelling tot het VN-Zeerechtverdrag, een bijna wereldwijde ratificatie. Om deze reden 
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zou de COP goed geplaatst zijn om een protocol aan te nemen dat het behoud en 
duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit in GVNJ verzekert.  335

Het verdrag is echter enkel van toepassing in GVNJ voor procedures en activiteiten die 
worden uitgevoerd onder de jurisdictie of controle van een staat. De bepalingen van het 
Biodiversiteitsverdrag zijn dus niet direct toepasbaar op deze gebieden.  De COP heeft 336

wel een toegevoegde waarde met betrekking tot de vaststelling van mariene beschermde 
gebieden, daar het in 2010 de Algemene Vergadering van de VN aanspoorde om actie te 
ondernemen zodat het werk van de BBNJ Working Group op een versneld tempo 
kwam.  337

2.5. Een Implementatieverdrag bij het VN-Zeerechtverdrag 

Veel staten, inclusief de Europese Unie, de G7+China, Australië, Mexico en Nieuw-
Zeeland zijn vragende partij voor een nieuw Implementatieverdrag bij het VN-
Zeerechtverdrag. Het Verdrag codificeert voor een groot deel het huidige internationaal 
gewoonterecht en zelfs staten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd erkennen de 
gezaghebbende status ervan.  Op deze manier willen ze het probleem van 338

gebiedsgerichte maatregelen, inclusief mariene beschermde gebieden, samen met de 
kwestie van mariene genetische rijkdommen, milieueffectrapportages, het uitbouwen van 
capaci te i t en de overdracht van mar iene technologie aanpakken. Een 
Implementatieverdrag bij het VN-Zeerechtverdrag zou een belangrijk kader vormen voor 
het oprichten en aanduiden van mariene beschermde gebieden voorbij nationale 
jurisdictie. Het is de bedoeling dat men voortbouwt op de algemene bepalingen die 
voorzien worden in het VN-Zeerechtverdrag over de bescherming en het behoud van het 
mariene milieu en deze bepalingen aanvult. Dergelijke overeenkomst zou ook een 
inventaris kunnen opmaken van bestaande initiatieven door te voorzien in een 
mechanisme dat mariene beschermde gebieden, die reeds werden aangeduid door middel 
van regionale verdragen, op internationaal niveau erkent. Op deze manier worden ze 
juridisch bindend voor de verdragspartijen. Het Implementatieverdrag voor het behoud en 
duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie moet 
gezien worden als een hulpmiddel bij het implementeren van de bestaande reeks 
verplichtingen onder het VN-Zeerechtverdrag en andere instrumenten. Bovendien helpt 
dergelijk verdrag om de capaciteit en bevoegdheid van bestaande organisaties te 
versterken. Het verdrag kan bijvoorbeeld een vooruitgang betekenen op regionaal niveau 
door regionale verdragen een duidelijke rol te laten spelen en de uitbreiding van hun 
mandaat in gebieden voorbij nationale jurisdictie aan te moedigen. Het maken van een 
onderscheid tussen betere implementatie van bestaande instrumenten en de 
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onderhandeling en het aannemen van een nieuw Implementatieverdrag is dan niet langer 
nodig.  339

In het verleden is reeds aangetoond dat het mogelijk is om succesvol voort te bouwen op 
de bepalingen van het VN-Zeerechtverdrag. Zo is er de Barcelona Conventie van 1976 
over de bescherming van de Middellandse Zee tegen vervuiling, dat evolueerde van een 
focus op vervuiling naar de incorporatie van het volledige mariene milieu en 
biodiversiteit.  Ook het ‘Fish Stock Agreement’ werkte de bepalingen van het VN-340

Zeerechtverdrag uit. Dit Implementatieverdrag voorzag de toezeggingen die werden 
gedaan tijdens Rio 2012 van een bindende rechtsgrond. Het zette de standaard voor het 
regionaal beheer van de visserij, hetgeen de deuren van vele regionale organisaties 
opende voor maatschappelijke participatie en een vorm van wereldwijd toezicht toelaat.  341

Een juridisch bindende overeenkomst onder het VN-Zeerechtverdrag is veruit de meest 
zekere en effectieve weg naar een duurzame ontwikkeling voor de wereldzeeën. Het zou 
moderne beheersprincipes, zoals het voorzorgsbeginsel en de ecosysteembenadering 
kunnen incorporeren en operationaliseren. Het zou in staat zijn om middelen, zoals 
mariene beschermde gebieden, cumulatieve effectenbeoordelingen en strategische 
ruimtelijke planning mogelijk te maken. Het zou deze middelen kunnen gieten in het 
overkoepelend kader dat voorzien wordt door het VN-Zeerechtverdrag, zodat het door 
iedereen kan worden toegepast. Kortom, het zou het VN-Zeerechtverdrag in staat stellen 
om te blijven dienen als een flexibel en robuust kader voor de confrontatie met 
toenemende uitdagingen voor het beheer van de wereldzeeën. 

Het nieuwe verdrag zou een aantal verplichtingen kunnen inhouden om 
beoordelingsprocedures te ondernemen in alle gebieden voorbij nationale jurisdictie 
vooraleer er enige activiteit kan plaatsvinden. Door gebruik te maken van moderne 
gebiedsgerichte methodes zoals mariene ruimtelijke planning, stelt het verdrag de 
internationale gemeenschap in staat mariene rijkdommen te behouden en op een 
duurzame wijze te gebruiken.  342

Het is echter onzeker of een multilaterale overeenkomst onder het VN-Zeerechtverdrag 
bereikt kan worden. Een aantal staten, zoals de Verenigde Staten, steunen deze optie 
niet. De draagwijdte en de complexiteit van de kwesties kunnen de onderhandelingen 
ingewikkeld maken. Het is een proces dat erg politiek geladen is en er kunnen jaren 
verstrijken tussen de aanvang van de informele discussies tot het aannemen van het 
verdrag en de inwerkingtreding.  343
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2.5.1. De bevoegdheden van de Internationale Zeebodemautoriteit uitbreiden? 

Eén van de centrale elementen van een nieuwe multilaterale overeenkomst onder het VN-
Zeerechtverdrag is de creatie van een institutionele structuur of kader om problemen met 
betrekking tot gebieden voorbij nationale jurisdictie af te handelen. Dit kan resulteren in de 
creatie van een nieuw internationaal beheersmodel naar het model van bijvoorbeeld de 
Internationale Zeebodemautoriteit. Het kan echter ook de vorm aannemen van een meer 
informeel forum om de inspanningen voor mariene bescherming van bestaande 
organisaties te coördineren. Dit kan de synergieën tussen verschillende internationale 
procedures verbeteren en zo het bereiken van nieuwe standaarden aanmoedigen. De 
functies van dergelijk mechanisme kunnen onder andere de identificatie en het beheer van 
mariene beschermde gebieden inhouden, het inzamelen van geld, wetenschappelijke 
beoordelen, monitoring en handhaving.  344

De relevante bestaande internationale organisaties zijn de Internationale 
Zeebodemautoriteit (het Gebied), regionale organisaties voor visserijbeheer en het IMO. 
Eén mogelijkheid zou zijn het oprichten van een mechanisme die de bestaande 
organisaties de mogelijkheid geeft om met elkaar de communiceren met betrekking tot 
bepaalde gebieden. Op die manier is het mogelijk om  onderling strategische beslissingen 
te maken voor het gebruik van het mariene oppervlak, gebaseerd op een 
gemeenschappelijk begrip van de principes en procedures. Wanneer een bepaalde 
activiteit X onder de bevoegdheid van organisatie A niet in overeenstemming is met 
activiteit Y onder de bevoegdheid van organisatie B voor een bepaald gebied, dan zouden 
regels of een richtlijn een uitwerking bieden voor de beslissing die wordt genomen tussen 
de organisaties in kwestie.  345

Een voorbeeld van een samenwerking tussen internationale organisaties is voorzien door 
de ‘memorandum of understanding’ tussen de Noord-Atlantische Visserijcommissie en de 
OSPAR Commissie. Het memorandum is van toepassing sinds 2008 en erkent dat beide 
commissies complementaire competenties en verantwoordelijkheden hebben voor het 
beheer van visserij en de bescherming van het milieu, inclusief in gebieden voorbij 
nationale jurisdictie. Bovendien is er in het memorandum een verwijzing naar mariene 
ruimtelijke planning die stelt dat de twee organisaties zullen samenwerken voor wat betreft 
mariene ruimtelijke planning en beheer van gebieden. Over de wijze waarop deze 
samenwerking voor mariene ruimtelijke planning zal worden verwezenlijkt wordt niet 
gesproken. Dergelijke memorandum van overeenstemming zou een voorbeeld kunnen zijn 
voor memoranda in andere delen van de wereldzeeën, bijvoorbeeld tussen de 
Internationale Zeebodemautoriteit en regionale organisaties. Het aannemen van dergelijk 
kader voor samenwerking is een stap vooruit, maar de verwezenlijking van mariene 
ruimtelijke planning tussen de organisaties blijft dan wel een uitdaging.  346
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national jurisdiction: a guide to the legal framework for conservation and management of 
biodiversity in marine areas beyond national jurisdiction”, FIELD London, 2012, 36.

 E.J. MOLENAAR, A.G. OUDE ELFERINK, The International Legal Regime of Areas beyond 345

National Jurisdiction: Current and Future Developments, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 
29-30.

 Ibid., 30-31.346

�79



Het uitbreiden van de bevoegdheid van de Internationale Zeebodemautoriteit naar alle 
activiteiten voorbij nationale jurisdictie is een optie, maar is moeilijk in de praktijk te 
brengen.  De Internationale Zeebodemautoriteit heeft reeds een mandaat dat toelaat om 347

het mariene milieu met de fauna en flora van diepzeemijnbouw te beschermen. Ze 
sponsort tevens wetenschappelijk onderzoek en workshops over mariene biodiversiteit in 
het Gebied. Het is zo dat de Internationale Zeebodemautoriteit dankzij haar mandaat over 
de nodige achtergrondinformatie en kennis beschikt die nodig is om de zeebodem te 
beschermen van allerlei activiteiten, zij het in samenwerking met andere relevante 
organisaties. Verder heeft de Internationale Zeebodemautoriteit reeds een uitgebreid 
mandaat met betrekking tot wetenschappelijk zeeonderzoek. Aangezien de activiteit van 
bioprospectie nauw verwant is met wetenschappelijk zeeonderzoek zou het bijvoorbeeld 
logisch zijn om de ISA te belasten met de regulatie van bioprospectie. Op deze manier 
wordt het mandaat van de ISA uitgebreid met enkele activiteiten.  348

Een oplossing zou zijn om de huidige BBNJ Working Group te verder te ontwikkelen. Dit 
kan nuttig zijn om de Algemene Vergadering te sturen in discussies in verband met de 
kwestie, voor de coördinatie van sectorale regimes en hun om de effectiviteit ervan te 
evalueren.  349

2.5.2. Beperking van het principe vrijheid van de volle zee 

Het nieuwe instrument moet uitgaan van het feit dat de rijkdommen van de volle zee 
beperkt zijn en stilaan uitgeput geraken. De capaciteit van het mariene milieu heeft zijn 
limiet bereikt om zichzelf te herstellen waardoor eender welke menselijke activiteit een 
negatieve impact kan hebben. Een vorm van beperking van het principe van de volle zee 
en de exclusieve verantwoordelijkheid van vlaggenstaten, gebaseerd op samenwerking en 
het aanvaarden van nieuwe verplichtingen door vlaggen- en havenstaten is vereist om 
resultaten te behalen. Het tijdperk waarin de volle zee open stond voor iedereen zonder 
enige voorwaarden is voorbij en de toegang ervan moet voortaan op een 
verantwoordelijke manier gebeuren.  350

Het VN-Zeerechtverdrag bevat een bepaling die stelt dat de vrijheid van volle zee moet 
uitgeoefend worden met inachtneming van de belangen van andere staten (Artikel 87(2) 
VN-Zeerechtverdrag).  Het nieuwe verdrag moet hierop voortbouwen en criteria 351

ontwikkelen die het naast elkaar bestaan van verschillende activiteiten mogelijk maken 
zonder dat er conflicten ontstaan.  352
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2.5.3. Wetenschappelijke ondersteuning 

Wetenschap moet het middelpunt vormen van beslissingen met betrekking tot gebieden 
voorbij nationale jurisdictie. Dit betekent dat alle obstakels die mariene wetenschappelijk 
onderzoek belemmeren moeten worden weggenomen, zodat beslissingen worden 
genomen op basis van de best beschikbare wetenschap en niet op basis van het gelobby 
van een aantal machthebbers. Een wetenschappelijk orgaan zou daarvoor moeten worden 
opgericht of erkend onder het nieuwe verdrag, om ondersteuning te bieden aan bestaande 
regionale, sectorale en internationale procedures en instituties. De vorm van dat orgaan 
kan gebaseerd worden op bestaande structuren, zoals de wetenschappelijke organen 
onder het Biodiversiteitsverdrag.  353

Om wetenschap te ontwikkelen is het ook vereist dat informatie van wetenschappers en 
gebruikers volledig en gratis beschikbaar is. Daarom is de participatie van het publiek en 
belanghebbenden belangrijk bij het maken van beslissingen.  354

3. Een nieuw tijdperk voor de volle zee? 

3.1. Vooruitgang 

Voor de ontwikkeling van het beheer in gebieden voorbij nationale jurisdictie zullen staten 
de samenwerking tussen internationale en regionale instituten en verdragen moeten 
verbeteren. Dit houdt onder andere de hervorming van bestaande overeenkomsten met 
betrekking tot de volle zee in: het ontwikkelen van maatregelen door bestaande 
instrumenten, gebaseerd op bestaande juridische verplichtingen en institutionele 
bevoegdheden. Deze regelingen kunnen immers niet zomaar worden toegepast op de 
overkoepelende institutionele regelingen voor de volle zee. Verder moet er worden 
voorzien in een orgaan of een beheersregeling om een globale ondersteuning en 
samenwerking mogelijk te maken. Tenslotte is er een regionale ondersteuning vereist voor 
de degelijke implementatie van een globaal en geïntegreerd beheerskader.  355

Er is nood aan de ontwikkeling een leiderschap, geïntegreerde inspanningen en een forum 
waar verdeeldheid kan worden opgelost of verminderd. Een tweeledige aanpak lijkt de 
meest erkentelijke oplossing en wordt ook door de meeste staten ondersteund. Dit houdt 
in dat er structuren worden ontwikkeld die de verbetering van bestaande instituten op een 
progressieve manier vergemakkelijken, terwijl tezelfdertijd meer in de richting gewerkt 

 Ibid.; S. COLE, M.J. ORTIZ, C. SCHWARTE, “Protecting the marine environment in areas 353

beyond national jurisdiction: a guide to the legal framework for conservation and management of 
biodiversity in marine areas beyond national jurisdiction”, FIELD London, 2012, 27.

 E.J. MOLENAAR, A.G. OUDE ELFERINK, The International Legal Regime of Areas beyond 354

National Jurisdiction: Current and Future Developments, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 
32.

 Letter dated 15 May 2008 from the Co-Chairpersons of the Ad Hoc Open-ended Informal 355

Working Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity beyond areas of national jurisdiction addressed to the President of the General 
Assembly, Sixty-third session, UN Doc. A/63/50, 10-11; D. FREESTONE, D. JOHNSON, J. 
ARDRON, K.K. MORRISON, S. UNGER, “Can existing institutions protect biodiversity in areas 
beyond national jurisdiction? Experiences from two on-going processes”, Marine Policy 2014, 174.
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wordt van een meer ambitieuze fundamentele mariene hervorming: de ontwikkeling van 
een nieuw instrument.  356

In 2014 ontwikkelde de ‘Foundation for International Environmental Law and Development’ 
(FIELD) vijf criteria die van belang zijn voor een nieuwe overeenkomst met betrekking tot 
de oceanen: eerlijkheid ten opzichte van ontwikkelings- en kleine landen; transparantie; 
effectiviteit; het ontwerp van de nieuwe overeenkomst moet gebaseerd zijn op nieuwe 
onderzoeken; het nieuwe verdrag moet verder bouwen op het VN-Zeerechtverdrag, maar 
tegelijk ambitieus genoeg zijn om de huidige bedreigingen voor biodiversiteit in gebieden 
voorbij nationale jurisdictie aan te pakken.  357

3.2. Nieuwe ontwikkelingen  

Na bijna tien jaren discussie komt het in 2015 komt het dan eindelijk tot een doorbraak. Op 
de vergadering van de BBNJ Working Group van 20-23 januari 2015 nemen staten de 
historische stap om de onderhandelingen voor een nieuw internationaal juridisch bindend 
instrument onder het VN-Zeerechtverdrag, gewijd aan het behoud en duurzaam gebruik 
van mariene biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie op te starten in 2016. 
Het is de bedoeling dat de overeenkomst tegemoetkomt aan de tekortkomingen op vlak 
van beheer en regelgeving.  358

In de eerste plaats waren een aantal staten, waaronder de Verenigde Staten, Canada en 
Rusland, terughoudend om de onderhandelingen voor een nieuw Implementatieverdrag te 
starten. Ze waren van oordeel dat er geen nood was aan dergelijke overeenkomst en dat 
een nieuw internationaal instrument bestaande regionale en sectorale overeenkomsten 
kon belemmeren. Geleidelijk aan toonden ze toch hun bereidheid om de 
onderhandelingen te beginnen, op voorwaarde dat met hun bezwaren rekening werd 
gehouden. Tijdens de vergadering van januari 2015 werd een compromis gesloten over de 
draagwijdte, parameters en de haalbaarheid van het nieuwe instrument.  Meer bepaald 359

beveelt de BBNJ Working Group de Algemene Vergadering van de VN aan om: 
“Decide to develop an international legally binding instrument under the Convention on the 
conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national 
jurisdiction and to that end: 
a) prior to holding an intergovernmental conference, decide to establish a preparatory 
committee, open to all Member States of the United Nations, members of specialized 
agencies, and Parties to the Convention, with others invited as observers in accordance 
with past practice of the United Nations, to make substantive recommendations to the 
General Assembly on the elements of a draft text of an international legally binding 
instrument under the Convention, taking into account the various reports of the Co-Chairs 
on the work of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group, the preparatory 

 D. FREESTONE, D. JOHNSON, J. ARDRON, K.K. MORRISON, S. UNGER, “Can existing 356

institutions protect biodiversity in areas beyond national jurisdiction? Experiences from two on-
going processes”, Marine Policy 2014, 174.

 Document van FIELD London, “A new oceans agreement - five important criteria”, mei 2014, 357

1-2. (Document ter beschikking gesteld door Prof. dr. F. MAES).

 J. ROCHETTE, G. WRIGHT, K.M. GJERDE, T. GREIBER, S. UNGER, A. SPADONE, “A new 358

chapter for the high seas? Historic decision to negotiate an international legally binding instrument 
on the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction”, IDDRI 2015, 1.
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committee starting its work in 2016 and, by the end of 2017, reporting to the Assembly on 
its progress; 
(ii) Before the end of the seventy-second session of the General Assembly, and taking into 
account the aforementioned report of the preparatory committee, will decide on the 
convening and on the starting date of an intergovernmental conference, under the 
auspices of the United Nations, to consider the recommendations of the preparatory 
committee on the elements and to elaborate the text of an international legally binding 
instrument under the Convention”.  360

Aangaande de inhoud werd bepaald dat de onderhandelingen betrekking hebben op het 
behoud en duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit van gebieden voorbij nationale 
jurisdictie, in het bijzonder mariene genetische rijkdommen, met inbegrip van vragen over 
de verdeling van de voordelen, maatregelen zoals gebiedsgerichte beheersinstrumenten, 
waaronder mariene beschermde gebieden, milieueffectrapportages, capaciteitsopbouw en 
de overdracht van mariene technologie. Het proces, zoals hierboven geciteerd, mag geen 
afbreuk doen aan de bestaande relevante juridische instrumenten en kaders en relevante 
globale, regionale en sectorale organisaties. Bovendien moet erkend worden dat noch de 
deelname aan de onderhandelingen, noch de uitkomst ervan, de status van niet-
verdragspartijen of andere verwante overeenkomsten mag beïnvloeden, evenmin de 
juridische status van verdragspartijen of andere verwante overeenkomsten met betrekking 
tot deze instrumenten.  361

Om tegemoet te komen aan de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie over Duurzame 
Ontwikkeling in 2012 (“Rio+20”) moeten deze aanbevelingen door de Algemene 
Vergadering worden opgenomen.  362

Het bereiken van een consensus is echter niet eenvoudig. Sommige staten zijn van 
mening dat de onderhandelingen moeten leiden tot een internationaal juridisch bindend 
instrument. Andere staten oordelen dat er meer in de richting van een soft law document 
onderhandeld moet worden.   363

Daarnaast zijn de staten het oneens over de bevoegdheid die moet worden toegekend 
aan de PrepCom, het voorbereidend comité van de Verenigde Naties. Uiteindelijk is 
afgesproken dat de PrepCom de inhoudelijke aanbevelingen aan de Algemene 
Vergadering doet, over een ontwerptekst van een internationale juridisch bindend 
instrument onder het VN-Zeerechtverdrag  
Tenslotte verschillen de staten van mening met betrekking tot de vermelding van 
inhoudelijke kwesties in de aanbevelingen. Uiteindelijk werd besloten dat de 
aanbevelingen de vorm zouden aannemen van een zogenaamde ‘package deal’, in plaats 
van het toevoegen van verdere inhoudelijke kwesties en principes.  364

 Recommendations of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating 360

to the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national 
jurisdiction to the sixty-ninth session of General Assembly, 23 januari 2015, §5.

 Ibid, §§6-8.361
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chapter for the high seas? Historic decision to negotiate an international legally binding instrument 
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De onderhandelingen zijn te verdelen in vier grote onderwerpen. De mariene genetische 
rijkdommen, met de vraag naar verdeling van de voordelen; Maatregelen zoals 
gebiedsgerichte beheersmiddelen, inclusief mariene beschermde gebieden; 
Milieueffectrapportages; Capaciteitsopbouw en de overdracht van mariene technologie. 
Sommige staten oordeelden dat bepaalde onderwerpen, zoals visserij, van het nieuwe 
instrument uitgesloten moesten worden omdat visserij al gedekt wordt door het ‘Fish Stock 
Agreement’ bij het VN-Zeerechtverdrag. Er werd echter besloten dat visserij één van de 
grootste invloeden heeft op de biodiversiteit van gebieden voorbij nationale jurisdictie en 
daarom door het nieuwe instrument dient opgenomen te worden. Op deze manier kan de 
coordinate met bestaande regionale organisaties voor visserijbeheer op een efficiënte 
manier geregeld worden.  365

Het openen van de onderhandelingen betekent echter niet dat er met zekerheid een 
nieuwe overeenkomst zal gesloten worden of dat dergelijke overeenkomst ooit in werking 
zal treden. Sommige staten zullen bijvoorbeeld de overeenkomst niet ondertekenen omdat 
ze niet akkoord gaan met enkele bepalingen ervan. Daarenboven kan het gebeuren dat de 
voorzieningen in de overeenkomst een zwak karakter hebben of in waarde dalen omdat ze 
door de onderhandelaars zodanig werden aangepast om tegemoet te komen aan de eisen 
van alle partijen.  366

Op 19 juni 2015 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan over de 
ontwikkeling van een internationaal juridisch-bindend instrument onder het VN-
Zeerechtverdrag met betrekking tot het behoud en het duurzaam gebruik van mariene 
biologische diversiteit van gebieden voorbij nationale jurisdictie.  367

Gedurende de onderhandelingen en het ontwerp van een nieuwe tekst is het van belang 
dat het nemen van maatregelen door sectorale en regionale initiatieven wordt voortgezet. 
Het ontwikkelen van een nieuw juridisch bindend instrument moet hand in hand gaan met 
bestaande juridische verplichtingen en institutionele bevoegdheden. Door op deze manier 
te werk te gaan is een gecoördineerde actie mogelijk en worden staten die terughoudend 
zijn ten opzichte van een nieuw internationaal instrument toch over de streep getrokken.  

 Ibid., 3-4.365
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Hoofdstuk 10 Besluit 
Het beheer van gebieden voorbij nationale jurisdictie is momenteel één van de grootste  
en meest urgente uitdagingen voor de internationale gemeenschap. De voetafdruk van de 
mens op de oceanen wordt steeds groter door de aanhoudende bevolkingsgroei en 
daarmee samenhangend de grotere vraag naar energiebronnen en voedsel. Dit zorgt voor 
een exponentiële toename van bedreigingen die, door middel van regels en reglementen, 
binnen de perken moet worden gehouden. 

Het VN-Zeerechtverdrag bevat een aantal bepalingen, zoals het artikel 192 en het artikel 
194, die de staten oplegt om het mariene milieu te beschermen en te behouden. De 
nadruk wordt gelegd op internationale en regionale samenwerking voor het uitwerken van 
regels. Deze bepalingen staan tegenover het huidige juridische statuut dat wordt 
toegekend aan de vrijheid van de volle zee. Staten en particulieren zijn vrij om activiteiten 
te ondernemen op de volle zee, zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling of 
toezicht. 

De ervaringen met bestaande regionale initiatieven zoals OSPAR en het Antarctisch 
verdragensysteem kunnen dienen als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een degelijke 
samenwerking tussen staten en organisaties. Daarnaast zijn er nog de regionale 
organisaties voor visserijbeheer, die betrokken zijn in het proces van het aanduiden en het 
beschermen van kwetsbare mariene ecosystemen. Ook het werk van de Internationale 
Zeebodemautoriteit, die aan de hand van beheersmaatregelen toeziet op de 
milieubescherming van de diepzeebodem, is van belang. Al deze bestaande instrumenten 
bieden maatregelen, acties of mogelijkheden die worden gezien als concrete stappen in 
de richting van een coherent beheer. 

Om tot de ontwikkeling te komen van een effectief globaal beheer is er echter nood aan 
een grotere verbintenis tussen de regionale instituten en andere internationale 
organisaties. Het aannemen van een nieuwe juridisch bindende, multilaterale 
overeenkomst zoals een Implementatieverdrag is één van de betere oplossingen om 
bestaande leemtes op te vullen en een regime voor het beheer en het behoud van 
mariene biodiversiteit in gebieden voorbij nationale jurisdictie te creëren. 

Een nieuw Implementatieverdrag bij het VN-Zeerechtverdag kan als basis dienen voor 
mariene ruimtelijke planning in gebieden voorbij nationale jurisdictie. Op deze manier kan 
er een mechanisme ontwikkeld worden dat de de internationale erkenning van mariene 
beschermde gebieden in deze gebieden verzekert. Hoewel reeds een aantal regionale 
initiatieven genomen werden met betrekking tot de aanwijzing van mariene beschermde 
gebieden, laat het beheer ervan op internationaal vlak de wensen over. 

In afwachting van het sluiten van de nieuwe overeenkomst, kan de BBNJ Working Group 
tussentijdse maatregelen nemen binnen het bestaande kader van instrumenten op 
regionaal en internationaal niveau. De inspanningen voor de bescherming van het mariene 
milieu kunnen niet langer op zich laten wachten. 
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Figuren: 

- Figuur 1: De rechtsgebieden volgens het VN-Zeerechtverdrag. 
    Bron: http://www.emsa.europa.eu. 
- Figuur 2: Large Marine Ecosystems 
    Bron: http://www.lme.noaa.gov/.
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