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•Van wie is de zee? 

 

•Zones in de zee  

 

•Landen en verdragen  
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•Hugo de Groot, 1609 

 

•Alle oceanen en zeeën zijn van 
iedereen  

•Alle landen hebben toegang om 
te reizen en handelen 

 

•1994 Zeerechtverdrag 

• Territoriale wateren 
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•Zeerechten van een land  

 

•Territoriale wateren <12 zeemijl 

 

•Exclusieve Ecomische Zone  

 

• Internationale wateren  
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•Nederland 

• 57.000 km2 

• 1,5 x land opp. 
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•< 12 zeemijl (territoriale 
wateren) 

 

•> 12 zeemijl (EEZ) 



Duurzaam werken op zee 8 augustus 2013 Duurzaam werken op zee 7 

Maritieme zones Beschrijving 

1. Nederlandse 
territoriale zee 

Strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de 
laaglaagwaterlijn, dit is het gebied waar de Nederlandse 
wetgeving geldt. 

a. gemeente/provinciegrens 
Gehanteerd voor bestuurlijke doeleinden. 
De bevoegdheden van de aan de kust gelegen provincies en gemeenten strekken zich uit tot 1 
kilometer uit de kust met kleine afwijkingen in de Zeeuwse Delta en bij de Waddeneilanden. 
Daarbuiten is de rijksoverheid de beheerder.  

b. zone tot 1 zeemijl Tot deze grens geldt de Ecologische Toestand van de Kaderrichtlijn Water. 

c. zone tot 3 zeemijl 

Dit is de voormalige buitengrens van de territoriale zee die bij uitbreiding van de territoriale 
zee naar 12 zeemijl in 1985 werd gehandhaafd voor de mijnwetgeving. Na de recente herziening 
van de Mijnbouwwetgeving is de betekenis van deze zone grotendeels komen te vervallen. De 
zone is nog wel van belang voor de visserij: binnen de 3 mijlszone mogen naast Nederlanders 
ook Belgen vissen (o.b.v. het Benelux-verdrag);  

c. zone 3 tot 6 zeemijl Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland mogen hier vissen op 
bepaalde soorten. 

d. zone 6 tot 12 zeemijl Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland en Verenigd Koninkrijk mogen 
hier vissen op bepaalde soorten. 

d. doorgaande NAP -20 
meterlijn 

Deze dieptelijn geldt als begrenzing van het kustfundament en is van belang voor met name de 
regelgeving m.b.t ontgrondingen; landwaarts van deze grens zijn deze niet toegestaan. De 
dieptelijn geldt tevens als buitengrens van de Natura 2000-gebieden. 
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•Nederlandse wetgeving van toepassing 

 

• Schepen uit een ander land kunnen niet gaan vissen in 
deze wateren zonder de toestemming van de kuststaat 

 

•Beperking van (ongewenste) activiteiten mogelijk 

 

•Exploitatie van natuurlijke rijkdommen, bv. visserij, 
windmolens, olie & gas, ... 
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• Gemeenten 
• Taken die direct van belang zijn voor haar inwoners, o.a. 

• Voert Wet milieubeheer uit 
• Bestemmingsplannen  
• Havenbeheer  
• Bereikbaarheid  
• Veiligheid  

• Provincie, o.a.  
• Water en milieu 

• Afvalwaterzuivering 
• Waardevolle landschappen 
• Natuur en landschap 
• Toezicht op gemeenten 
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2. Exclusieve 
economische zone 

Strekt zich uit voorbij de Nederlandse territoriale zee. In verband met 
de nabijheid van de andere Noordzeekuststaten strekt de EEZ zich 
niet uit tot de maximale 200 zeemijl zoals toegestaan onder het 
Zeerechtverdrag. De buitengrens van de EEZ komt overeen met de 
grens van het Nederlands deel van het continentaal plat (NCP) (zie 
2a).  

a. Nederlands deel 
continentaal plat (zeebodem 
en ondergrond) 

Dit omvat het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond 
daarvan, gelegen buiten de Nederlandse territoriale zee. De buitengrens is bepaald door 
grensverdragen die gesloten zijn met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  

b. Nederlandse visserijzone 

Deze zone bevindt zich tussen de grens van de 12-mijlszone en de buitengrens van het 
NCP. Binnen de visserijzone hebben schepen die de vlag voeren van een EU-lidstaat en 
geregistreerd staan binnen het grondgebied van de Europese Unie in beginsel gelijke 
toegang. Hoewel deze zone met de instelling van de EEZ zijn betekenis heeft verloren 
voor wat betreft de uitsluitende rechtsbevoegdheid t.a.v. visserijaangelegenheden, is 
deze wel van belang o.b.v historische rechten, verwijzingen in nog vigerende regelgeving 
en verwijzing in nieuwe internationale regelgeving waarbij niet alle lidstaten dezelfde 
zones hebben ingesteld. 
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• Tot 200 zeemijl uit de kust (370,4 km) 
• Rechten: 

• Exploitatie grondstoffen  
• Visserij 
• Wetenschappelijk onderzoek  
• Aanleg kunstmatige eilanden  

 
• Verantwoordelijkheden: 

• Beheer van natuur 
 

• Vrij scheepvaartverkeer 
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•Nederlands 
Continentaal 
Plat 

•Grens gelijk aan de 
Nederlandse 
Exclusieve 
Economische 
Zone 

•Maar:  
Zeebodem en 
ondergrond 
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Aansluitende zone 

Deze zone sluit aan op de territoriale zee en strekt zich uit tot maximaal 24 zeemijl uit 
de kust. In deze zone kan toezicht uitgeoefend worden op de naleving van regels inzake 
douane, belastingen, immigratie of de volksgezondheid die van toepassing zijn binnen 
het nationale territoir of de territoriale zee. Tevens kunnen bepaalde bevoegdheden 
uitgeoefend worden m.b.t. archeologische en historische voorwerpen.  

d. Bestrijding ongevallen 
Noordzee 

Voor het optreden op volle zee (‘interventie’) ten aanzien van schepen betrokken bij 
ongevallen in de zin van de Wet BON en het Interventie-verdrag gelden strikt genomen 
geen geografische grenzen. Een criterium is of door het ongeval vitale Nederlandse 
belangen op het spel staan, dit ongeacht de plaats van het ongeval. Om toch tot een 
zekere operationeel werkbare gebiedsafbakening te komen, is voor de toepassing van 
de Wet BON gekozen voor de Nederlandse territoriale zee, alsmede het gedeelte van de 
volle zee dat daarop aansluit en zich uitstrekt in het noorden tot de breedtegraad van 
56° noorderbreedte, en in het zuiden tot de breedtegraad van 51°10' noorderbreedte. 
Onder de Nederlandse territoriale zee wordt mede verstaan het gedeelte van de 
Westerschelde, dat is gelegen tussen de territoriale zee en de lengtegraad van 3°35' 
oosterlengte. 
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•Nederland: 
• EEZ / TW 
• Bonaire 
• St Eustatius 
• Saba  

•Koninkrijk NL 
• EEZ 
• Aruba 
• Curacao 
• St Maarten 

 
 

Saba 
St Eustatius  

St Maarten 

Bonaire 

Curacao 
Aruba 
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•“Internationale wateren” 

• Alles buiten de EEZs  

 

•Zeerechtverdrag (“Law of the Sea”)  

• Verenigde Naties 

•Regelt gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

•Regelt tegengaan van milieuverontreiniging  
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• bepalen van de grenzen,  
• navigatie,  
• de status van archipels,  
• recht van doorgang,  
• exclusieve economische zones (EEZ),  
• continentaal plat jurisdictie,  
• diepzeeboringen,  
• het exploitatieregime,  
• bescherming van het mariene milieu,  
• wetenschappelijk onderzoek en  
• de regeling van geschillen. 
• Nb. Geheel door land omgeven landen hebben het recht van doorgang 

van en naar de zee, zonder dat het vervoer door doorgangslanden 
belast wordt. 
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•Verenigde Naties 

• responsibility for the safety and security of shipping 
and the prevention of marine pollution by ships 
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• Land waarin een schip geregistreerd is en waarvan het 
daarom de handelsvlag voert. 

• Nationale wetgevingen van dat land  
• (vaak overgenomen uit internationale overeenkomsten; 

internationale zeerecht) 
• Staat:   

• Toezien op de naleving van zijn wetten in verband met 
milieu, veiligheid en beveiliging (artikel 94 van het VN-
zeerechtverdrag) 

• Handhaving  
• Scheepvaart certificaat  
• Inspecties  

• vaak uitbesteed aan erkende classificatiemaatschappijen 
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• Kuststaat 
• kan Territoriale Wateren en EEZ instellen 
• niet-kuststaat: recht van doorgang van en naar de zee  

 
• Havenstaat 

• Havenstaatscontrole (Port State Control) 
• controle van buitenlandse schepen in nationale havens 

 

• Verantwoordelijkheid ligt bij vlaggenstaat, maar 
havenstaten kunnen eisen stellen aan de schepen die hun 
havens bezoeken. 
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•Verenigde Naties, Zeerechtverdrag  

• to organize and control all mineral-related activities in 
the international seabed area beyond the limits of 
national jurisdiction 
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