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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de 

wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het 
Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de 
zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, en met 

de wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Ospar Verdrag van 
1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de 

Noordoostelijke Atlantische Oceaan 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 4 februari 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de Plenaire zitting van 25 februari 2021 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie stelt voor om instemming met twee wijzigingen aan internationale 
teksten te betuigen (« Protocol van Londen » en aan bepaalde bijlagen bij het « Ospar Verdrag »). Deze 
wijzigingen moeten het mogelijk maken om bepaalde juridische belemmeringen bij de afvang en de 
opslag van kooldioxide in het mariene milieu weg te nemen. 

Ter informatie : de afvang en de opslag van kooldioxide (CO2) behoren tot de oplossingen die worden 
gebruikt om de CO2-concentraties in de atmosfeer te verminderen. Tijdens dit proces worden CO2-
emissies afgevangen, gecomprimeerd en (via pijpleidingen of met een schip) vervoerd tot op de plaats 
waar ze zullen worden geïnjecteerd in diepe aardlagen voor een langdurige opslag. 

Brupartners heeft al de volgende twee adviezen met betrekking tot het behandelde thema 
uitgebracht : 

- Op 13 maart 2017, het advies inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer 
van kooldioxide voor geologische opslag (A-2017-008-ESR) ; 

- Op 15 september 2011, het advies inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor 
geologische opslag (A-2011-027-ESR).  

Advies 
Brupartners neemt er akte van dat dit voorontwerp van ordonnantie geen impact zal hebben in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de opslag van CO2 verboden is, maar dat het operatoren die in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot een afvang van CO2 zijn overgegaan in staat zal stellen om deze 
naar de betrokken mariene milieus te vervoeren. 

Brupartners formuleert geen opmerkingen betreffende dit voorontwerp van ordonnantie. 

* 
* * 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2017/a-2017-008-esr/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2011/Advies_geologische_opslag.pdf/view
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