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// abstract:

ASCOBANS is een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het ‘Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde 
diersoorten’ (Verdrag van Bonn p.24). De ASCOBANS Overeenkomst is van toepassing op alle soorten, ondersoorten of populaties 
van tandwalvissen (Odontoceti) in het beoogde gebied (Oostzee, NO Atlantische Oceaan, Ierse Zee, Noordzee) met uitzondering 
van de potvis. Het verdrag verplicht de participerende staten om maatregelen te nemen voor de instandhouding, het onderzoek 
en het beheer van deze walvisachtigen. De beheersmaatregelen betreffen de bescherming en het beheer van hun leefgebieden 
(voorkomen van lozingen), de beperking van bijvangsten door wijzigingen in te voeren in de vissersuitrusting en de visserijpraktijken, 
de reglementering van activiteiten die de voedselbronnen aantasten en het voorkomen van belangrijke hinder (bv. geluidshinder). 
Op onderzoeksniveau dient men de staat en seizoenale verschuivingen van de populaties en stocks in te schatten (ontwikkeling en 
verbetering van de methodiek), de gebieden van primordiaal belang voor hun overleving te bepalen (broed- en voedingsgebieden) en 
de huidige en potentiële bedreigingen ten aanzien van elke soort te identificeren. De verdragsstaten streven tevens naar de invoering 
in hun nationale wetgeving van een verbod op de vangst en het opzettelijk doden van kleine walvisachtigen en van de verplichting om 
elk gezond dier dat is gevangen opnieuw vrij te laten.

Officiële verwijzing Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noord- en 
Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Ierse Zee       

Officiële website www.ascobans.org

Relevante data Document 13/09/1991

Inwerkingtreding 29/03/1994

Instemming door België 14/05/1993

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Overeenkomst

Geografisch bereik Regionale EU-zeeën (Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan, Ierse Zee)

(Juridisch) bereik op BNZ Territoriale zee, exclusieve economische zone

Internationaal aanspreekpunt ASCOBANS-secretariaat

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

Federale instemmingswet Het verdrag werd in België niet goedgekeurd bij wet en werd enkel gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad (B.S. 20 oktober 1993), dit in tegenstelling tot bepaalde andere 
uitvoeringsovereenkomsten bij het Verdrag van Bonn. Zie A. CLIQUET, o.c., 172, 
voetnoot 1056 (Vandamme en Cliquet 2008).
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http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=122198

