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// abstract:

Het Bonn Akkoord bevordert de samenwerking tussen de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van 
verontreiniging in de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen afkomstig van schepen en offshore installaties. Het akkoord 
treedt in werking wanneer verontreiniging of dreigende verontreiniging van het mariene milieu door olie of andere schadelijke stoffen een 
ernstig of onmiddellijk gevaar betekent voor de kust of daarmee samenhangende belangen van één of meer van de ondertekenende 
partijen. Dit akkoord haalt aan dat controles en toezicht uitgevoerd dienen te worden teneinde de overtreding van milieuregels te 
voorkomen en verontreinigingen op te sporen en te bestrijden. De partijen hebben binnen dit akkoord ook de mogelijkheid om 
bilateraal of multilateraal overeenkomsten te sluiten of regelingen te treffen inzake de operationele samenwerking bij de organisatie 
van toezichtactiviteiten in de zones van betrokken partijen. De overeenkomst regelt ook de financiële aspecten van de acties om de 
verontreiniging tegen te gaan, rekening houdend met het feit als een verdragspartij op vraag of op eigen initiatief een andere partij 
bijstaat voor de bestrijding. 

Op 21 september 2001 is een wijziging van het Bonn Akkoord aangenomen, namelijk het ‘Besluit van de Overeenkomst sluitende 
Partijen bij het Bonn Akkoord om de toetreding van Ierland tot het Akkoord mogelijk te maken’. Dit besluit is op 1 april 2010 in werking 
getreden. De grenswijzigingen van de nationale verantwoordelijkheidszones, zoals opgenomen in de bijlage van het besluit, zijn nog 
niet van kracht, omdat eerst voldaan dient te worden aan de formele vereisten hiervoor.

Bonn Akkoord

Officiële verwijzing Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de 
Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

Officiële website www.bonnagreement.org

Relevante data Document 13/09/1983

Inwerkingtreding 1/09/1989

Instemming door België 16/06/1989

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Overeenkomst

Geografisch bereik Noordzeegebied (zie overeenkomst voor specifieke geografische afbakeningen)

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

Internationaal aanspreekpunt Secretariaat van het Bonn Akkoord

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

Federale instemmingswet Wet van 16 juni 1989 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake 
samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en 
andere schadelijke stoffen, en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13 september 
1983
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