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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 114
van SABINE VERMEULEN
datum: 3 oktober 2014

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Havens  -  Watergebonden oliecalamiteiten

Een watergebonden oliecalamiteit is een gebeurtenis waarbij olie op het wateroppervlak 
terechtkomt of dreigt te komen. Oliecalamiteiten zijn afkomstig van verschillende 
bronnen: het lossen en laden van een schip, het leveren van brandstof aan een schip, 
lekken aan landinstallaties en bodemsaneringen. Niet alle oliecalamiteiten worden 
gemeld. 

Het Havendecreet stelt dat de dienstverlening die verband houdt met de inperking en 
opruiming van oliecalamiteiten een havengebonden dienst is. Dit ook vanuit het oogpunt 
op maximale vrijwaring van schade aan het milieu. 

Verder stelt het Havendecreet ook dat het Havenbedrijf in principe exclusief bevoegd is 
voor de organisatie van deze havengebonden dienstverlening binnen de haven. Gelet op 
de beslissing van het Vlaamse Gewest om, met toepassing van art. 16 §1 van het 
Havendecreet zijn bevoegdheid inzake de organisatie van havengebonden diensten i.c. 
de oliecalamiteitenbestrijding in het tijgebonden deel van de haven zelf uit te oefenen, 
wordt de regeling evenwel beperkt tot het niet-tijgebonden deel van de haven. 

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal meldingen van oliecalamiteiten 
de afgelopen vijf jaar in de vijf Vlaamse havens?

2. Aan welke instantie moeten de Vlaamse havens de verontreiniging door 
oliecalamiteiten melden?

3. Stuurt Vlaanderen aan op een strengere aanpak van watergebonden 
oliecalamiteiten in havens?

a) Op welke manier?

b) Met welke sancties?

c) Wordt er in de komende zittingsperiode aandacht besteed aan de 
verontreiniging door oliecalamiteiten?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bent Weyts (nr. 114) en Joke Schauvliege 
(nr. 29).



BEN WEYTS 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 114 van 3 oktober 2014
van SABINE VERMEULEN

1. De Vlaamse Milieumaatschappij ontvangt meldingen van waterverontreinigingen van 
uiteenlopende aard op alle waterlopen of stilstaande wateren. Deze meldingen 
worden pas sinds februari 2013 op systematische wijze geïnventariseerd. In die 
periode ontving VMM 165 meldingen van olieverontreinigingen. In veel gevallen gaat 
het daarbij over verontreinigingen in havens of de daarmee in verbinding staande 
kanalen en andere waterwegen. 
De afdeling Milieu-inspectie ontving de voorbije vijf jaar 13 meldingen. 

2. Een verontreiniging van oppervlaktewater moet, afhankelijk van de aard en de locatie 
van de vervuiling, gemeld worden aan het meldpunt van de milieu-incidentenwerking 
van de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbeheerder of de handhavende instanties 
(zoals politiediensten en lokale en/of gewestelijke toezichthouders).

Indien de vervuiling van (gewest)grensoverschrijdende aard is of dreigt te worden, 
moet het betrokken gewest of buurland bevraagd worden over of verwittigd van de 
vervuiling volgens de internationale doormeldingsprocedure via de 
hoofdwaarschuwingspost (RIS Evergem of RIS Hasselt, afhankelijk van de plaats van 
het incident).
Indien de vervuiling de waterkwaliteit in een captatiepunt voor drinkwaterproductie 
kan beïnvloeden, moet ook de toezichthouder drinkwater verwittigd worden. 
Tot slot zijn de exploitanten van ingedeelde inrichtingen volgens VLAREM verplicht om 
elk voorval, of bij een onmiddellijke dreiging daarvan, te melden aan de afdeling 
Milieu-inspectie.

3. De aandacht voor deze problematiek en de handhaving door milieu-inspectie van 
deze voorvallen wordt onverminderd verdergezet.
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