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Besluit van 12 april 2019, houdende vaststelling 
van het moment van inwerkingtreding van de 
Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de 
Wet bescherming Antarctica in verband met het 
verruimen van de toegang tot speciaal 
beschermde gebieden, het uitbreiden van de 
vergunningplicht en het verduidelijken van de 
positie van internationale waarnemers 
(Stb. 2019, 118) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat van 5 april 2019, nr. IenW/BSK-2019/51745, Hoofddirectie 
Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel II van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de 
Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de 
toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de 
vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale 
waarnemers (Stb. 2019, 118); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel I van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet 
bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot 
speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en 
het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers 
(Stb. 2019, 118) treedt in werking met ingang van 1 juli 2019. 
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Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 12 april 2019 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven-van der Meer 

Uitgegeven de eerste mei 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Wet van 
20 februari 2019 tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica in 
verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde 
gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken 
van de positie van internationale waarnemers (Stb. 2019, 118) per 1 juli 
2019. De wijziging van de Wet bescherming Antarctica ziet op een drietal 
punten. Ten eerste wordt het mogelijk via de vergunningverlening 
betreding van een beperkt aantal speciaal beschermde Antarctische 
gebieden (Antarctic Specially Protected Areas – ASPA’s) onder 
voorwaarden toe te staan, in aansluiting bij internationale standaarden. 
Hiertoe kunnen bij ministeriële regeling ASPA’s worden aangegeven, 
indien deze voldoen aan in de wet opgenomen voorwaarden. Ten tweede 
wordt de reikwijdte van de vergunningplicht onder de wet dusdanig 
uitgebreid dat ook natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit 
of rechtspersonen die statutair in Nederland gevestigd zijn in Nederland 
een vergunning kunnen aanvragen. Ten slotte wordt de mogelijkheid om 
de aanwijzing van Nederlanders als internationale waarnemers expliciet in 
de wet opgenomen, en wordt geregeld dat deze waarnemers ook de 
ASPA’s mogen betreden. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven-van der Meer
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