
Zeevervuilingen waargenomen in 2013 

In 2013 werd in het kader van het Belgisch programma voor 
luchtobservaties boven de Noordzee in totaal ca 240 uur 
boven Belgische en internationale zeegebieden gevlogen. 
Hiervan waren zo’n 22 uur voor internationale opdrachten in 
het kader van het Bonn Akkoord en ca. 18 uur voor 
wetenschappelijke observatievluchten. Het grootste deel van 
de vluchten echter, zijnde 200 vlieguren, werden zoals in 
vorige jaren besteed aan luchttoezicht boven de Noordzee in 
het kader van de Belgische Kustwacht. Hiervan werden 160 
vlieguren specifiek gebruikt voor het toezicht op vervuiling op

zee en langs de Belgische kust.

Tijdens de nationale toezichtsvluchten werden 22 vervuilingen in en nabij
de Belgische zeegebieden waargenomen in 2013:

• 8 operationele olievervuilingen (waarvan 6 in Belgische wateren, en
telkens 1 in naburige Franse en Britse wateren),

• 6 accidentele olievervuilingen afkomstig van het wrak van de Baltic Ace (in
Nederlandse wateren),

• 6 vervuilingen van andere schadelijke stoffen dan olie (HNS – MARPOL
Bijlage II), waarvan 3 vlekken van een niet nader identificeerbare stof zonder
schip in de buurt, 2 illegale lozingen resp. van chemicaliën en een
plantaardige olie, en ook 1 legale lozing van plantaardige olie,

• 2 vermoedelijk illegale dumpingen van vast afval (MARPOL Bijlage V).
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In totaal werd in 4 gevallen (2 MARPOL Bijlage II cases en 2 MARPOL Bijlage V cases) het schip op 
heterdaad betrapt op zee. Het eerste geval betrof de vaststelling van een niet toegestane lozing van 
plantaardige olie in nabije Franse wateren door een Gibraltarese chemicaliëntanker. Er werd een proces-
verbaal opgesteld en overgemaakt aan de Franse autoriteiten. Het tweede geval betrof een lozing van 
chemische residuen door een Maltese chemicaliëntanker in het Belgisch-Nederlandse grensgebied ver uit 
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de kust (EEZ), waarbij de lozing terug niet voldeed aan de internationaal geldende lozingsvoorschriften 
(MARPOL Bijlage II). Aangezien de overtreding plaatsvond in Nederlandse wateren werd hiervoor een 
proces-verbaal via de Belgische gerechtelijke kanalen overgemaakt aan de Nederlandse autoriteiten. Het 
derde geval betrof een verdachte dumping van steenkoolresten in nabije Britse wateren, afkomstig van een 
Zuid-Koreaanse bulk carrier. De bevindingen werden overgemaakt aan de Britse autoriteiten. Het vierde 
geval betrof het dumpen van afval door een Belgisch vissersvaartuig, in Belgische wateren. De bevindingen 
werden onmiddellijk overgemaakt aan de Belgische Kustwacht en er werd een proces-verbaal opgesteld en 
overgemaakt aan het bevoegde Parket.

Ten slotte werden tijdens de transit, de opstijgings- en landingsprocedures 7 olievervuilingen waargenomen
in de haven van Antwerpen en 3 in de haven van Oostende; deze werden telkens ter opvolging 
gerapporteerd aan de bevoegde politionele autoriteiten.

3


	Zeevervuilingen waargenomen in 2013

