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Overzicht

 Internationaal:

 Bevoegdheden inzake milieu

 Evolutie van internationaal milieurecht

 Internationale rechtsregels

 België:

 Bevoegdheden inzake milieu

 Nationale rechtsregels

Bevoegdheden inzake milieu

 Internationale organisaties:
 Belangrijke impuls voor milieubeleid en

wetgeving (voorbereidend werk en toezien
op naleving…); bindende beslissingen zelf
worden genomen door staten

 Mondiaal:
○ Verenigde Naties (UNEP)

○ Gespecialiseerde VN organisaties

 Regionaal:
○ Raad van Europa

○ …
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Bevoegdheden inzake milieu

 Supranationale organisatie: Europese
Unie:

 Neemt bindende beslissingen

 Handhaving door Europese Commissie (o.a.
boetes voor bedrijven en individuen) en
Europees Hof van Justitie (o.a. boetes voor
lidstaten)

Situering EU-milieurecht

 EU-beleid/recht:

 Milieu; transport; energie…

○ Natuur en biodiversiteit; water; lucht;…
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Bevoegdheden inzake milieu

 Staten:
 Beslissen en uitvoeren van internationaal

beleid en wetgeving (verdragen…)
 Uitwerken van nationaal beleid en wetgeving

 Rechtstreeks bindend voor individuen

 Concrete bepalingen

 Handhaving (boetes,…)

Evolutie van milieurecht

 Periode voor 19e eeuw:

 Sporadische bescherming van natuur

 Periode 19e eeuw - 1945:

 Verdragen vanuit economisch oogpunt
(visserijverdragen, jacht)

 Periode 1945-70:

 Beperkt aantal verdragen (bv. Antarctica,
olieverontreiniging)

 Ontstaan organisaties (VN, WWF, IUCN…)

Evolutie van milieurecht

 Periode 1970-90:

 1972: VN conferentie leefmilieu, Stockholm

 Mondiale verdragen (bv. Werelderfgoed) en
regionale verdragen

 Periode 1990-nu:
 1992: VN conferentie milieu en ontwikkeling

Rio (Earth summit)

 Mondiale verdragen (biodiversiteit, klimaat,
desertificatie)

Uitdagingen voor toekomst

 Betere uitvoering van bestaande
wetgeving

 Integratie in andere beleidsdomeinen

 Handhaving

 Meer aandacht voor ecologisch herstel

 Meer inspanningen vereist (klimaat,
biodiversiteit)!



4

Overzicht bronnen

 Verdragen

 Internationaal gewoonterecht

 Algemene beginselen

 Soft law

 Rechtspraak

 EU-recht

 Bepalingen inzake militaire activiteiten?

Verdragen inzake milieu

 Schriftelijke overeenkomsten tussen
staten of organisaties

 Bindend voor verdragspartijen

 Verdragen over luchtverontreiniging,
afval, water, zeeën, biodiversiteit,
klimaat,…
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Verdragen inzake milieu

 Verdragen met expliciete bepaling over
toepassing op militaire activiteiten (bv.
Zeerechtverdrag, Antarcticaverdrag,
Werelderfgoedverdrag)

 Verdragen zonder expliciete bepaling
(bv. Biodiversiteitsverdrag)

 Verdragen die toepassing op militaire
activiteiten expliciet uitsluiten (bv.
Verdrag aansprakelijkheid
olieverontreiniging)
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Verdragen humanitair recht

 Martens Clausule: ook van toepassing
op milieubescherming

 ENMOD-Verdrag

 …

Internationaal gewoonterecht

 (Ongeschreven) recht uit statenpraktijk

 Bindend voor alle staten

 Voorbeeld: staat mag zijn grondgebied
niet gebruiken op een manier die
schade toebrengt aan leefmilieu van
andere staten (Trail Smelter principe)

Algemene beginselen van
milieurecht
 Geven richting aan voor formuleren en

uitvoeren van milieu- en natuurbeleid

 Algemene ondersteuning van beleid

 Interpretatie bij bepalingen

 Rechterlijke toetsing

Algemene beginselen van
milieurecht
 Beginsel van preventief handelen en

beschermingsbeginsel

 Voorzorgsbeginsel (in dubio pro natura)

 Beginsel van duurzaam gebruik

 Beginsel van een hoog beschermingsniveau

 Standstill-beginsel

 Beginsel van de brongerichte aanpak

 Integratiebeginsel

 Beginsel dat de vervuiler/veroorzaker betaalt

 Herstelbeginsel

 Beginsel van ecologische compensatie

Soft law

 Juridisch niet-bindend, maar kunnen wel
eventueel uiting zijn van gewoonterecht
of aanleiding geven tot ontstaan van
nieuw gewoonterecht

 Resoluties van internationale
organisaties (bv. World Charter for
Nature)

 Politieke verklaringen (bv. Rio Verklaring
inzake milieu en ontwikkeling)
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Internationale rechtspraak

 Advies 1996 Internationaal Gerechtshof
inzake gebruik kernwapens
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EU-milieurecht

 Richtlijnen:
 Bindend t.a.v. te bereiken resultaat; lidstaten

kiezen zelf in welke vorm en middelen (bv.
Habitatrichtlijn)

 Verordeningen:
 Bindend en rechtstreeks van toepassing (bv.

visserij-Verordening)

Bevoegdheden inzake milieu

 Federale overheid: bevoegd voor
beperkt aantal aspecten van milieu (o.a.
natuurbehoud in mariene milieu)

 Gewesten: uitgebreide bevoegdheden
voor milieu in Gewest

Federale
bevoegdheid
en wetgeving

Vlaamse
bevoegdheid en

wetgeving



9

Federale bevoegdheid inzake
milieu
 Natuurbehoud in mariene milieu
 Antarctica
 Biodiversiteit en GGO’s
 Dieren en planten (handel in bedreigde

soorten, dierenwelzijn,…)
 Federaal wetenschapsbeleid: onderzoek

naar biodiversiteit, Antarctica
 Coördinatie van milieu- en natuurbeleid

en vertegenwoordiging in internationale
fora

Gewestbevoegdheid inzake
milieu
 Ruimtelijke ordening

 Leefmilieu en waterbeleid

 Landinrichting en natuurbehoud
(behalve internationale handel in wilde
soorten)

 Landbouw en zeevisserij (behalve
voedselveiligheid, plantenbescherming
en dierenwelzijn)

Bronnen van
nationaal/Vlaams recht
 Nationaal:

 Wetten (bv. Wet ter bescherming van het
mariene milieu)

 Koninklijke besluiten

 Ministeriële besluiten

 Vlaams:
 Decreten (bv. Decreet natuurbehoud)

 Besluiten van de Vlaamse Regering

 Ministeriële besluiten

Federaal: Wet mariene milieu
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Vlaams Gewest

 Natuurbehoud op militaire domeinen


