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BESCHOUWING 

. Antarctica als lichtend voorbeeld ? 
Do o r Sander van Bennek o m 

A ntarctica is niet alleen door 
de klimatologische omstan
digheden een uniek continent. 

Het hoogste, droogste, koudste en 
stormachtigste werelddeel is lange 
tijd gekenmerkt door een opmerkelij
ke politieke rust. In 1959, de hoogtij
dagen van de Koude Oorlog, sloten 12 
landen een opmerkelijke overeen
komst. De Verenigde Staten en de 

In het Zuidpoolgebied gegeven door middel van een ongeli
miteerd recht op inspectie bij alle ac
tiviteiten in het Zuidpoolgebied. bestaat een regime dat een 

belangrijke ontwikkeling 
kan betekenen voor het 

Dit Zuidpoolverdrag geldt als een van 
de meest succesvolle internationale 
samenwerkingsverbanden uit de re
cente geschiedenis. De eenzijdige con
centratie op de wetenschap bleek ga
rant te staan voor een minimum aan 

internationale milieurecht. 
Een studie. 

Sovjet-Unie, de zeven claimende lan-
den: Argentinië, Australië, Chili, Frankrijk, Nieuw 
Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, alsmede 
België, Japan en Zuid-Afrika kwamen overeen het conti
nent gedemilitariseerd te houden, nucleaire explosies te 
verbieden en het conflict over de claims naar de ijskast te 
verbannen. De nadruk lag op wetenschappelijke samen
werking en er zou volstrekte openheid van zaken worden 

Sander van 8eusekom is politicoloog en is op dit moment secretaris 
van de werkgroep AnWrctica bij het IUCN-ledencontact 
(International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources) . Van 8ennekom lvil een proefschrift schrijven over de in 
dit artikel naar voren gebrachte ideeën. 

spanningen. Toen in de jaren tachtig 
de Partijen bij het Zuidpoolverdrag 

bekritiseerd werden door een aantal ontwikkelingslanden 
vanwege de exclusiviteit van het verdrag, leidde dit tot een 
nog grotere saamhorigheid onder de Zuidpool-staten. Pas 
na ondertekening van een verdrag, dat het mogelijk zou 
maken om de mineralen van het continent te ontginnen, 
kwam er een einde aan de coöperatieve houding van de 
landen. Maar onder druk van een effectieve lobby van de 

Foto: Geologisch onderzoek op Antarctica; 
© N. Roberts, Antactic Division Nwe-Zealand, 1979/80 
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milieubeweging kwamen steeds meer landen terug op het 
voornemen om Antarctica open te stellen voor delfstoffen
winning. Hetgeen op zichzelf weer leidde tot felle discus
sies. 
In de zomer van 1991 sloot men opnieuw de rijen. 
Afgesproken werd om delfstoffenwinning de eerst komende 
50 jaar te verbieden en meer rekening met het milieu te 
houden bij de wetenschappelijke activiteiten in het conti
nent. In oktober 1991 werd een Milieuprotocol aan het 
Zuidpool verdrag ondertekend dat beoogt alle activiteiten 
in het gebied ten zuiden van 600 ZB te reguleren. 

De tevredenheid bij de diverse delegaties, niet in het minst 
de Nederlandse, was groot na het bereiken van de overeen
stemming over het Protocol. Men verwees sceptisch naar 
de vooruitzichten voor de VN conferentie over Milieu en 
Ontwikkeling (UNCED) in Brazilië, juni 1992. Het lijkt 
zeer onwaarschijnlijk dat na afloop van UNCED een derge
lijke mate van overeenstemming tussen de deelnemers 
mag worden verwacht. 
Het regime voor Ant-
arctica bestaat niet al-

treffende activiteit nauwkeurig op hun mogelijke schade 
aan het milieu te onderzoeken. De laatste maanden is dan 
ook vaak te horen dat de overeenkomst als voorbeeld kan 
dienen voor verdragen om andere (zee-) gebieden te be
schermen zoals bv. het Noordpoolgebied. Het is echter de 
vraag of dit terecht is. De omstandigheden in het 
Zuidpoolgebied zijn om veel redenen zo uitzonderlijk dat 
een dergelijke vergelijking niet te snel getrokken moet 
worden. 

Recht en milieu 

Als het volkenrecht als het stiefkindje van de juridische 
wetenschap wordt beschouwd, moet het milieurecht als 
een ongeboren vrucht worden gezien. Goede voornemens 
en zachte afspraken maken de dienst uit. Het grootste pro
bleem is dat schade aan het milieu niet vertaald is in 
'echte' kosten. Dit maakt het voor landen niet voor de hand 
liggend om natuurbescherming een vooraanstaande plaats 

op de begroting te 
geven. 
Het milieubeleid van 

leen uit het Zuidpool
verdrag en het ge
noemde Protocol, maar 
tevens uit twee verdra
gen die zijn gesloten 
om de exploitatie van 
de robben en de marie
ne hulpbronnen te re
guleren. In 1972 is de 
"Convention for the 
Conservation of Ant
arctic Seals" gesloten 
(het Robbenverdrag), 
en in 1980 de "Con
vention on the Conser
vation of Antarctic 
Marine Living Resour
ces" (het Krillverdrag). 
Er is dus sprake van 

. .\ Australii~ , 
hankrlJk • . Nieuw-Zeeland"-. 

staten is er op gericht 
om voor zo weinig mo
gelijk geld een zo hoog 
mogelijk rendement op 
te leveren. Er wordt 
veelal uitgegaan van 
de goedwillendheid van 
de betrokkenen. Waar 
op economisch gebied 
het wantrouwen hoog
tij viert lijken staten, 
als het om natuurbe
scherming gaat, een 
ongekend vertrouwen 
in de mensheid te heb
ben. Ook in het Zuid
poolverdrag is men 
karig geweest met ver
wijzingen naar natuur-
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een stelsel van Antarc-
tische verdragen, hier-
na aangeduid als het 
Z uidpool-verdragssys-
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bescherming. Alleen 
paragraaf l(h) van 
Art.IX vermeldt als een 
van de doelen van de 

teem. Het Zuidpoolgebied met de diverse claims (ill.: Greenpeace) overeenkomst: "preser
vation and conserva-

In het algemeen kan worden gesteld dat pionierswerk is 
verricht. Vooral de regels betreffende de milieu-effectrap
portage en de afvalverwerking op zee en op land zijn zeer 
uitgebreid. Cruciaal is dat de instantie die de activiteit on
derneemt, verplicht is om aan te tonen dat de activiteit 
geen risico voor het Antarctische milieu inhoudt. Normaal 
gesproken moet eerst vaststaan dat een activiteit schade 
veroorzaakt alvorens deze kan worden verboden. 
Bij de milieu-effectrapportage die voor grote projecten ver
plicht is gesteld, is vooral van belang dat het onderzoek dat 
moet worden uitgevoerd zo uitvoerig is dat men wel ge
dwongen wordt om de verschillende stadia van de be-

tion of living resources in Antarctica". 
Concrete, bindende maatregelen werden niet afgesproken. 
In 1964 kwamen de Partijen bij het Zuidpoolverdrag met 
een aantal milieumaatregelen, de "Agreed Measures on 
the Conservation of Antarctic Fauna and Flora". Een uit
gebreid systeem dat voor een redelijke bescherming voor 
het kwetsbare gebied heeft gezorgd. Nadeel was dat deze 
bepalingen pas 20 jaar later bindend werden, waardoor de 
maatregelen tot begin jaren tachtig geen officiële status 
hadden. 
In het algemeen kan worden gesteld dat sluiting en inwer
kingtreding van milieuverdragen een moeizame en tijdro-
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vende kwestie is. Problemen bij de totstandkoming van in
ternationale verdragen worden vooral veroorzaakt doordat 
men, om de consensus te bewaren, vaak genoodzaakt is om 
erg ver tegemoet te komen aan het minst progressieve 
land. Omdat niet steeds dezelfde landen verschillende mi
lieukwesties vertragen, is het milieubeleid waarover we
reldwijd overeenstemming bestaat, niet meer dan een ab
solute bottomline. 
Daarnaast treden milieuverdragen pas in werking als een 
groot aantal landen het verdrag heeft geratificeerd, in som
mige gevallen zelfs pas als alle afzonderlijke regeringen de 
noodzakelijke wetgeving hiervoor hebben aangenomen. 
Hierdoor wordt de voortgang van een mondiaal milieube
leid ernstig geschaad. 
Het is op dit gebied interessant om naar het stelsel van 
Antarctische verdragen te kijken omdat dit systeem alge
meen wordt gezien als een regime waarbij de consensusre
gel een effectieve besluitvorming niet in de weg staat. 

Consensus in Antarctica 

Veelal wordt het geringe aantal partijen bij de overeen
komst aangevoerd als reden voor de succesvolle samenwer
king. Het Zuidpoolverdrag heeft tot aan 1977 slechts be
staan uit de twaalf oorspronkelijke ondertekenaars. Het 
huidige aantal bedraagt 26. Tegelijk met deze uitbreiding 
is het afgelopen decennium veruit het meest hectische ge
weest in de geschiedenis van het Zuidpoolverdrag. 
Toch lijkt het niet voor de hand te liggen dat de toegeno
men spanningen binnen het Zuidpoolverdragssysteem te 
wijten zijn aan het grotere ledenaantal. Op dit moment be
staat immers weer een vrij grote steun voor de richting die 
de Zuidpoolstaten zijn ingeslagen. De landen die zich ver
zet hebben tegen het verbod op delfstoffenwinning, Japan, 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, behoren 
bovendien tot de oorspronkelijke ondertekenaars en niet 
tot de nieuwe partijen bij het Zuidpoolverdrag. 
De tweespalt binnen het Zuidpoolverdragssysteem lijkt 
veeleer verband te houden met de genoemde discussie over 
het mineralenvraagstuk. De eerste berichten over de aan
wezigheid van olie en gas rond het Zuidpoolgebied waren 
vrij sensationeel. Toen na de oorspronkelijke onderteke
ning van het delfstoffenverdrag Australië en Frankrijk in 
1989 de inwerkingtreding van dit verdrag blokkeerden, 
was een aantal landen niet zondermeer bereid om af te 
zien van de openstelling van Antarctica voor delfstoffen
winning. Dit laatste heeft voor een gespannen verhouding 
binnen het Zuidpoolverdragssysteem gezorgd maar op de 
moment lijkt de rust te zijn teruggekeerd. 
Het verbod op commerciële off-shore activiteiten maakt het 
huidige Zuidpoolregime uitzonderlijk en is de belangrijkste 
reden dat er voorzichtigheid moet worden betracht om de 
situatie in Antarctica te vergelijken met elders. Laten we 
niet vergeten dat de ISA, de Internationale Zeebodem
Autoriteit, het belangrijkste struikelblok was bij het VN
Zeerechtverdrag van 1982. Dit orgaan was bedoeld om de 
delfstoffen in de Zeebodem buiten de grenzen van nationa
le jurisdictie te exploiteren en werd vooral door de 
Verenigde Staten verworpen omdat de ISA te weinig be-

scherming zou bieden voor landen met de technologische 
capaciteit om de zeebodem te ontginnen. 

SamensteUing van het Zumpoolverdragssysteem 

Van groot belang bij het behoud van de consensus is de 
manier waarop de groep partijen bij het Zuidpoolverdrags -
systeem is samengesteld. Belangrijk punt waarop het 
Zuidpoolverdrag zich onderscheid van andere verdragen is 
de toetredingsdrempel. Volgens Art.IX(2) van het 
Zuidpoolverdrag moeten landen op ruime schaal weten
schappelijk onderzoek verrichten om aanspraak te kunnen 
maken op stemrecht in Antarctische zaken, de zgn. consul
tatieve status. Deze bepaling is altijd verdedigd door te 
stellen dat op deze manier alle landen met een oprechte in
teresse in Antarctica deel kunnen nemen aan de besluit
vorming. 
Door ontwikkelingslanden is gewezen op het discrimine
rende karakter van deze bepaling omdat alleen de meer 
vermogende landen tot het Zuidpoolverdrag kunnen toe
treden. Tevens zouden alleen deze landen de mogelijkheid 
hebben gehad om te profiteren van de opbrengsten van ex
ploitatie van delfstoffen. 
Door de Zuidpoolstaten is nu enigszins aan deze kritiek te
gemoetgekomen door niet langer een onderzoeksstation, 
dat 's zomers en 's winters geopend is, als ingangseis te 
hanteren, maar genoegen te nemen met een zomerstation. 
Landen als China, India en Brazilië hebben van deze mo
gelijkheid gebruik gemaakt. Desondanks is het lidmaat
schap van de "Antarctische club" nog altijd voor veel staten 
onhaalbaar. Ook bij deze ingangseis wordt duidelijk dat 
het regime voor het Zuidpoolgebied niet zondermeer over
genomen kan worden door andere organisaties. Aan lan
den wordt eerst een bepaalde inspanning op wetenschap
pelijk gebied gevraagd, gekoppeld aan de toezegging dat 
bescheiming van het milieu in acht zal worden genomen. 
Als men niet geïnteresseerd is in Antarctica zal men een
voudigweg niet toetreden tot het Zuidpoolverdrag. Het 
Antarctische milieu zal hierdoor niet worden geschaad. De 
mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd dat landen expedi
ties zullen ondernemen naar het gebied zonder tot het 
Zuidpoolverdrag toe te treden. Recent heeft Pakistan enige 
activiteiten ondernomen in Antarctica en zelfs het voorne
men geuit om een station te vestigen. Het land is echter in
middels teruggekomen op dit voornemen en het lijkt niet 
voor de hand te liggen dat andere landen buiten het 
Zuidpoolverdrag om activiteiten in het gebied ten zuiden 
van 600 ZB zullen ondernemen. 

Partijen bij milieuverdragen 

Het is niet eenvoudig om algemene uitspraken te doen 
over de gewenste samenstelling van de verdragspartijen 
bij internationale samenwerkingsverbanden voor natuur
bescherming.Allereerst is van belang of het betreffende 
verdrag gesloten is om een mondiaal verschijnsel te be
heersen, of een bepaald begrensd gebied te beschermen. 
Het Protocol van Montreal (1987, ozonlaag), het Verdrag 
van Basel (1989, gevaarlijke afvaltransporten) en ook het 
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klimaatverdrag dat op UNCED tot stand zal moeten 
komen, hebben uiteraard weinig betekenis als het gros van 
de landen weigert deze overeenkomsten te ondertekenen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit anders te liggen voor natuur
beschermingverdragen die alleen voor een bepaald gebied 
gelden. Verdragen voor zeeën zijn in dit verband het meest 
interessant. Natuurbeschermingsverdragen voor gebieden 

tegenstelling tot andere gebieden, erbij gebaat is als alleen 
de landen die in het continent actief zijn bij de besluitvor
ming worden betrokken. 

Een ander probleem is of de vestiging van een station wen
selijk is als ingangseis bij het Zuidpoolverdrag. Deze eis 
heeft geleid tot een grote concentratie station in het rela

op land, zoals de gebieden die van 
de UNESCO de status van "park" 
hebben verkregen, zijn minder rele
vant omdat hier in het algemeen 
geen sprake is van internationale 
samenwerkingsverbanden. Bij de 
(Zeerecht-)verdragen zijn meestal 
alleen de landen betrokken die aan 
het betrokken gebied grenzen. Ook 
bij de discussie over de bescherming 

aUend is dat in de 
tief eenvoudig toegankelijke King 
George-Island. Deze stations voe
gen weinig toe aan de wetenschap 
en zorgen voor een aanzienlijke 
vervuiling. In het vervolg moet 
worden gezocht naar andere wegen 
om te zorgen voor een gemotiveer
de groep Zuidpoolstaten. Neder
land is als eerste partij toegelaten 

van het Noordpoolgebied houden de direct aangrenzende 
landen de meeste andere geïnteresseerde landen buiten de 
deur. 
Het moet echter worden betwijfeld of het gewenst is dat al
leen de aangrenzende landen betrokken zijn bij de tot
standkoming en navolging van dergelijke verdragen. Een 
belangrijk deel van de vervuiling wordt veroorzaakt door 
de scheepvaart. Om belangrijke scheepvaartroutes als de 
Middellandse Zee effectief te kunnen beschermen is het 
daarom noodzakelijk dat ook de belangrijkste landen die 
gebruik maken van deze routes worden gehouden aan na
leving van de regels. Het Zuidpoolgebied neemt in dit op
zicht een uitzonderingspositie in. Omdat het gebied ver 
buiten alle normale scheepvaartroutes ligt is dit geen 
reden om meer landen te betrekken bij de besluitvorming 
over de bescherming van Antarctica. 
Een andere reden waarom méér landen betrokken zouden 
moeten zijn bij lokale natuurbeschermingsverdragen in het 
algemeen is het grensoverschrijdende karakter van veel 
milieu-effecten. Het grootste deel van de vervuiling van het 
Noordpoolgebied wordt veroorzaakt door de noordwaartse 
zeestromen vanuit bijvoorbeeld de Noordzee. Men kan dus 
niet volstaan door alleen de aangrenzende landen en de 
landen die in het Noordpoolgebied actief zijn te wijzen op 
hun verplichtingen. Om de vervuiling van de Arctis effec
tief tegen te gaan zal ook de vervuiling van andere zeeën 
moeten worden tegengegaan. Het is daarom te betreuren 
dat de groep landen die op dit moment in onderhandeling 
is over een milieuverdrag voor de Arctis zo'n afwijzende 
houding innemen als landen -bv. Nederland- vragen om 
nauwer bij deze discussie betrokken te worden. 
De laatste tijd gaan stemmen op om voor het Noordpoolge
bied een soortgelijke overeenkomst te sluiten als nu in het 
Zuidpoolgebied geldt. Op dit punt zijn de twee gebieden 
echter onvergelijkbaar. De zeestromen in het Zuidpoolge
bied worden voornamelijk veroorzaakt door het afsmelten 
van de ijskap en stromen dus van het continent weg. In te
genstelling tot het Noordpoolgebied is in het Zuidpoolge
bied dus geen sprake van zeevervuiling die elders is ver
oorzaakt. De enige bron van vervuiling in Antarctica zijn 
de menselijke activiteiten op en rond het continent. Men 
kan dus verdedigen dat de bescherming van Antarctica, in 

tot het Zuidpoolverdrag zonder een 
station te vestigen. De consultatieve status is verkregen op 
basis van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Een afzonder
lijke beoordeling van de aanvraag om tot het Zuidpoolver
drag te mogen toetreden is beter dan het hanteren van een 
ondoordachte standaardeis. 

Inspectie 

De politieke samenwerking binnen het Zuidpoolver-drags
systeem lijkt dus voorbeeldig. Het is echter de vraag of een 
grotere politieke rust binnen een organisatie of verdrag au
tomatisch betekent dat de afgesproken milieumaatregelen 
ook beter worden nageleefd. Opvallend is dat in de eerste 
25 jaar van het Zuidpoolverdrag, ondanks een uitgebreid 
recht op inspectie, nooit van een enkele overtreding mel
ding is gemaakt. Een korte blik op de geschiedenis leert 
dat hier toch wel degelijk aanleiding toe was. Een goed 
voorbeeld is de aanleg van een Russisch en een Chileens 
station in Fildes Peninsula, een gebied met de status van 
"Specially Protected Area", wat inhoudt dat alle menselijke 
activiteiten voorzover mogelijk zijn verboden. De aanleg 
van de stations leidde echter niet tot protesten maar tot 
aanpassing van de titel. Fildes is nu aangemerkt als een 
gebied dat speciaal voor wetenschappelijke doeleinden is 
bestemd, waardoor de aanleg van stations niet langer is 
verboden. 
Een ander voorbeeld is de aanleg van de Franse landings
baan bij Dumont d'Urville in 1982. Volgens een gedragsco
de van 1975 moeten dit soort projecten worden aangemeld 
en moet vooraf worden duidelijk gemaakt hoe de uitvoe
ring van het project plaats zal vinden. Dit is echter nooit 
gebeurd en pas laat in jaren tachtig leidde dit tot officiële 
protesten bij de Fransen, die door toedoen van de milieube
weging inmiddels waren gestopt met de aanleg. Het lijkt 
erop dat men om de consensus niet in gevaar te brengen 
nooit officiële rapporten heeft uitgebracht. Overeenstem
ming tussen de verdragspartners is zeker van belang als 
het gaat om een vlotte besluitvorming, maar garandeert 
geen effectief milieubeleid. Er moet worden opgemerkt dat 
op dit punt veel is verbeterd met het nieuwe milieuproto
col. Hoewel het nog niet officieel in werking is getreden, lij
ken de landen de nieuwe uitgebreide regelgeving betreffen-
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de de MER serieus te nemen en alle partijen op de hoogte 
te stellen van de precieze plannen. Het blijft echter van be
lang dat landen de durf hebben om bepaalde misstanden 
aan te kaarten. Zolang geen van de landen bereid is om de 
nek uit te steken door geen genoegen te nemen met een on
volledig MER-rapport, blijft het zo dat de uitgebreide re
gelgeving die door de partijen is ontworpen niet daadwer
kelijk wordt nageleefd. Er zou in dit verband kunnen wor
den gepleit voor de toetreding tot het Zuidpoolverdrag van 
landen die niet bij het onderzoek zijn betrokken. Deze lan
den zouden dan als een soort opzichter een nuttige rol kun
nen vervullen. Om politieke spanningen te vermijden is 
het echter beter om een grotere rol aan niet-goevernemen
tele milieuorganisaties (NGO's) toe te kennen. 
De druk van NGO's is al eerder van doorslaggevende bete
kenis is geweest om de activiteiten in het Zuidpoolgebied 
op een meer bevredigende manier te laten verlopen. De 
verschillende milieuorganisaties zullen in de toekomst de 
uitgebrachte MER- en inspectierapporten moeten spellen 
om te controleren of de ontworpen regels ook in praktijk 
worden gebracht. Hoewel dit nog niet vaststaat lijkt ook in 
de toekomst een toehoorder-status voor NGO's gewaar
borgd. Als een dergelijke stap eerder was gezet had wel de
gelijk veel van de huidige schade voorkomen kunnen wor
den. 

Inwerkingtreding 

Een ander probleem dat aan het begin van dit artikel is 
aangehaald is de late inwerkingtreding van diverse milieu
verdragen. Ook voor belangrijke verdragen als het MAR
POL-Verdrag ter bescherming van de vervuiling door sche
pen en de Londense Dumping-Conventie is dit opgegaan. 
De Ministeries stellen in het algemeen weinig mankracht 
beschikbaar om de gesloten verdragen te implementeren in 
nationale wetgeving en op politiek niveau wordt weinig 
druk op de Departementen uitgeoefend om dit te verande
ren. Ook het Zuidpoolgebied kent dit probleem. De belang
rijke "Agreed Measures on the Conservation of Antarctica 
Fauna and Flora" zijn pas 20 jaar na ondertekening in 
werking getreden! 
Als het genoemde Protocol ook pas op deze termijn in wer
king treedt, wordt de geloofwaardigheid van het bereikte 
akkoord ernstig aangetast. De enige mogelijkheid is op in
ternationale bijeenkomsten druk uit te oefenen op landen 
die in gebreke blijven. Uit verklaringen van verschillende 
delegaties blijkt dat men het niet wil accepteren als inwer
kingtreding van het Protocol te lang op zich zal laten 
wachten. Vanuit verschillende kanten is benadrukt dat het 
nieuwe Milieuprotocol binnen een periode van 3 jaar in 
werking zou moeten treden. 
Uiteraard hebben verdragen, protocollen etc., hoewel ze 
niet officieel in werking zijn, wel een bepaalde uitstraling. 
Akkoorden worden niet ondertekend om ze vervolgens vol
strekt te negeren. Bovendien worden in het algemeen aan
bevelingen aangenomen waarin de landen toezeggen de 
verdragen direct na ondertekening als bindend te beschou
wen. Beter is het echter om een constructie af te spreken 
waarbij de bepalingen van het betreffende verdrag bindend 

worden na bv. 51% van alle ratificaties. Deze strategie is 
gevolgd in het Robbenverdrag en het Krillverdrag. Het 
Krillverdrag is in 1980 gesloten en reeds na twee jaar in 
werking getreden. Bovendien is in het Krillverdrag een 
mechanisme gehanteerd om te voorkomen dat maatrege
len, na unanieme besluitvorming op een zitting van de 
'Krill-Commissie', ook nog door alle regeringen moeten 
worden bekrachtigd. Dit "dubbele veto-recht" zou de maat
regelen ernstig vertragen. Akkoorden die op vergaderingen 
zijn bereikt, kunnen aan het thuisfront jaren worden ver
traagd. 

Het Krülverdrag 

Minstens even interessant voor de ontwikkeling van het 
milieurecht is dus het genoemde Krillverdrag. De visserij 
is de enige commerciële activiteit die lange tijd in het 
Zuidpoolgebied is ontplooid. Krill is een garnaalachtig dier
tje dat in grote getale in het Zuidpoolgebied voorkomt. Het 
speelt een cruciale 
rol in de diverse 
Antarctische voed
selketens. 
Het Antarctische 
ecosysteem is er 
in extreme mate 
van afhankelijk 
en dat maakt het 
vaststellen van de 
vangstquota voor 

De krill, oftewel Euphauria superba 

deze diersoort niet eenvoudig. Daar komt nog eens bij dat 
sommige soorten walvissen en robben zich langzamerhand 
herstellen na ernstige overbevissing. Doordat deze dieren 
zich met krill voeden kan een vangstquotum voor krill dat 
op dit moment verantwoord lijkt een verder herstel van de 
walvissen en robben in de weg staan. 

De grondleggers van het Krillverdrag hebben terecht be
sloten om een "ecosysteembenadering" als uitgangspunt te 
nemen voor de onderhandelingen. De Partijen zeggen toe 
de gevolgen voor het totale ecosysteem in acht te zullen 
nemen bij het vaststellen van vangstquota. Het Krillver
drag is het eerste verdrag dat hier expliciet van uitgaat en 
kan hierom als een van de meest waardevolle bijdragen 
worden beschouwd van het Zuidpoolverdragssysteem aan 
het milieurecht. 
Zo positief als de overeenkomst in eerste instantie is ont
vangen, zo teleurstellend zijn de maatregelen die de eerste 
jaren door Krill-Commissie zijn genomen. De snelle inwer
kingtreding van het Krillverdrag heeft niet kunnen voor
komen dat een aantal van de meest visrijke gebieden in de 
jaren tachtig vrijwel zijn leeggevist. Het blijkt dat de eigen 
wil van de partijen altijd nog belangrijker is dan het feit of 
een verdrag al of niet in werking is. Nadeel van het 
Krillverdrag is dat er geen concrete maatregelen zijn afge
sproken maar alleen richtlijnen die moeten worden ge
volgd bij het nemen van maatregelen. De visserij-landen 
hebben zich lange tijd met succes verzet tegen vangstbe
perkingen. Met name de Russen hebben zich altijd ver-
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leefd en er serieuze kritiek 
zal komen als sommige 
landen m gebreke blijven 
moet worden afgewacht. 
Publiciteit is het enige 
echte wapen tegen overtre
dingen van de nieuwe mi
lieuregels. Milieuorganisa
ties moeten daarom betrok
ken blijven bij het conti
nent. Het verbod op delf
stoffenwinning betekent 
nog niet dat verdere aan
dacht voor het gebied over
bodig is. 

De Adélie Pinguin (© foto: A,darctic Diobion New Zealand) 

Wat betreft de voorbeeld
functie van het huidige 
Zuidpool-regime moet wor
den geconcludeerd dat deze 
slechts op onderdelen be
staat. Zaken als de ecosys
teembenadering, de veel
omvattendheid van het 
MER-rapport en de ver-

scholen achter het argument dat de noodzaak van bescher
mende maatregelen onvoldoende was aangetoond. Pas 
sinds 1990 lijken de landen de richtlijnen van het 
Krillverdrag serieus te nemen. 
Van belang bij een bevredigend fUillctioneren van het 
Krillverdrag is dan ook dat niet alleen de landen die bij de 
visserij zijn betrokken zich actief opstellen bij het visserij
beleid. Als bij het verzamelen van wetenschappelijk bewijs 
waarop de vangstquota worden gebaseerd alleen de landen 
betrokken zijn die een korte-termljnbelang hebben bij het 
doorgaan van de visvangst, valt weinig te verwachten van 
een adekwate beschermiillg. 

Zoals vermeld kent het Krillverdrag niet het probleem van 
het dubbele vetorecht. Iedere beschermingsmaatregel 
wordt automatisch bmdend 180 dagen na de afvaardiging 
door de Commissie. Een partij kan zich onttrekken aan 
een maatregel als deze binnen 90 dagen te kennen geeft de 
maatregel niet te accepteren. De gedachtengang is dat de 
ellenlange periode tussen ondertekenmg en bekrachtiging 
wordt vermeden, terwijl de landen toch het recht houden 
om een genomen maatregel aan te passen. 
De besluitvormiillg m de Commissie zou op deze manier 
niet worden vertraagd doordat landen geen besluiten kun
nen nemen waar het thuisfront vervolgens aan vast zit. 
Door het geringe aantal beschermingsmaatregelen dat tot 
nog toe is aangenomen kan nog niet worden gezegd of deze 
opzet is geslaagd. 

Conclusie 

De Partijen bij het Zuidpoolverdrag hebben een vergaand 
regime ontworpen om het kwetsbare Zuidpoolgebied te be
schermen. Of de regels ook daadwerkelijk worden nage-

plichting om vooraf aan te 
tonen dat grote operaties niet schadelijk zijn, verdienen 
zondermeer navolging om kwetsbare gebieden te bescher-
men. 

Aan de andere kant moet het bijzondere karakter van 
Zuidpoolverdragssysteem worden benadrukt. Zowel de po
litieke als de fysieke omstandigheden in het Zuidpoolge
bied maken een vergelijkbare overeenkomst niet zonder
meer wenselijk voor andere gebieden. Gebieden waar 
grensoverschrijdende milieuvervuilmg een belangrijkere 
rol speelt en waar bovendien ook delfstoffen worden ge
wonnen vragen een ander soort bescherming dan het hui
dige milieuprotocol voor Antarctica. Een nadere uitwer
king van de vergelijkingsproblematiek is belangrijk voor 
het voeren van mternationale politiek en voor de ontwikke
ling van het mternationale milieurecht. • 
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