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Relevante data

Document

18/12/1971

Inwerkingtreding

16/10/1978

Instemming door België

6/08/1993

Document Protocol 1992

27/11/1992

Inwerkingtreding

30/05/1996

Instemming door België

10/08/1998

Document Protocol 2003

16/05/2003

Inwerkingtreding

3/03/2005

Instemming door België

6/10/2005

Beleidsniveau

Internationaal

Type instrument

Verdrag

Geografisch bereik

Wereldzeeën

(Juridisch) bereik op BNZ

Interne wateren, territoriale zee, exclusieve economische zone

Internationaal aanspreekpunt

IOPC Fonds secretariaat

Federale instemmingswet

Wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal
Verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, en houdende
uitvoering van de Protocollen bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 27 november
1992 en 16 mei 2003
Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot
wijziging van het Internationaal Verdrag van 1971 ter oprichting van een Internationaal
Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, gedaan te Londen
op 27 november 1992
Wet van 6 oktober 2005 houdende instemming met en uitvoering van het Protocol
van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal
Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te
Londen op 16 mei 2003

verdrag

// abstract:
Dit verdrag werd geïntroduceerd omdat het CLC-Verdrag (p.27) een onvoldoende juridische en financiële basis vormde als mechanisme
voor betalingsgaranties ter compensatie van olievervuiling. De financiering van het fonds (1971) dient te gebeuren door alle personen
die over zee getransporteerde olie ontvangen. De doelstellingen van dit verdrag zijn:
•
Voorzien in een uitgebreidere compensatie voor schade door olievervuiling daar waar het CLC-Verdrag ontoereikend was;
•
Verademing bieden aan de scheepseigenaars voor de bijkomende financiële lasten die door hen gedragen moeten worden
conform het CLC-Verdrag. Deze ondersteuning is gebonden aan voorwaarden die de naleving van andere verdragen met
betrekking tot veiligheid op zee verzekeren;
•
Uitwerking geven aan de doelstellingen die in de conventie worden uiteengezet.
Als eerste doelstelling is het fonds verplicht de verdragsstaten of personen te vergoeden die schade hebben geleden door de vervuiling
en die geen (of onvoldoende) compensatie krijgen van de scheepseigenaar. Mits enkele uitzonderingen is het fonds tevens verplicht
om de compensatievergoeding te betalen aan de slachtoffers van olievervuiling die geen compensatie krijgen van de scheepseigenaar
of de partij die zich borg heeft gesteld onder het CLC-Verdrag.
Het fonds kan tevens verdragspartijen ondersteunen bij het nemen van maatregelen tegen de vervuiling, en dit onder de vorm van
personeel, materiaal, kredietvoorzieningen, etc. Overeenkomstig het tweede hoofddoel van dit verdrag is het fonds verplicht om de
scheepseigenaar of zijn verzekeraar schadeloos te stellen voor een gedeelte van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder
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// abstract (vervolg):
het CLC-Verdrag. Het fonds is echter niet verplicht de eigenaar schadeloos te stellen indien de schade het gevolg is van opzettelijk handelen
of indien het ongeval (al dan niet deels) veroorzaakt werd doordat het schip niet in regel was met bepaalde internationale verdragen.
Het hoofddoel van het Protocol van 1992 was een wijziging van de vereisten voor de inwerkingtreding van het verdrag alsook een toename
van de maximale compensatie. Hiertoe richtte het Protocol een afzonderlijk fonds op, namelijk het International Oil Pollution Compensation
(IOPC) Fonds van 1992. Het fonds van 1971 werd opgeheven op 24 mei 2002 ten voordele van het fonds van 1992 (cfr. Protocol van 27
september 2000).
Het 2003 Protocol (optioneel) heeft als doel nog een derde pijler van compensaties te voorzien. Het bijkomende fonds voorziet in de
vergoeding van schade in het territorium, inclusief de territoriale zee, en de exclusieve economische zone van de verdragspartijen. De Raad
van het Supplementaire Fonds zal de mate van bijdrage tot het fonds van elke verdragsstaat bepalen aan de hand van haar uitgaven en
inkomsten.

verdrag

Niettemin de fondsen werden opgericht onder IMO-conventies, vormen ze volledig onafhankelijke juridische entiteiten. De fondsen zijn een
intergouvernementele organisatie buiten de Verenigde Naties (VN), maar volgen procedures die gelijkaardig zijn aan deze binnen de VN.

