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Vigerend
EEZ
•

Besluit van 13 maart 2000, houdende vaststelling van de grenzen
van de exclusieve economische
zone van Nederland en tot inwerkingtreding van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone
(Besluit grenzen exclusieve economische zone)

Scheepvaart, visserij, offshore mijnbouw, winning oppervlakte delfstoffen,
installaties, natuur en ecologie, milieu/verontreiniging, energie, wetenschappelijk onderzoek

Dit besluit bepaalt dat de grenzen van de
Nederlandse EEZ samenvallen met:
a. de 12 zeemijlengrens van de territoriale zee van Nederland, bedoeld in
artikel 1(1) van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee (binnengrens) en
b. de grenzen van het aan Nederland
toekomende gedeelte van het continentaal plat (buitengrens).
Tevens bepaalt het de inwerkingtreding
van de Rijkswet instelling EEZ.

Essentie:
De Rijkswet instelling EEZ is een kaderwet die slechts bepalingen bevat die relevant zijn voor de feitelijke instelling van een EEZ door Nederland. De bepalingen van de Wet hebben betrekking op: de
instelling van de EEZ; de regeling van de begrenzing met andere landen; de inhoud van de te claimen
soevereine rechten en rechtsmacht in de EEZ; en de inwerkingtreding van de Wet voor de verschillende delen van het Koninkrijk.
Artikel 1 bepaalt dat het Koninkrijk een EEZ heeft in het gebied buiten en grenzend aan de territoriale
zee van het Koninkrijk dat zich niet verder uitstrekt dan tweehonderd zeemijlen vanaf de basislijnen,
vanaf welke de breedte van de territoriale zee wordt gemeten.
Artikel 2 bepaalt dat de buitengrens van de EEZ voor Nederland wordt vastgesteld bij AMvB. Het besluit grenzen Nederlandse EEZ geeft uitvoering aan deze bepaling. Dit besluit bepaalt tevens de inwerkingtreding van de Wet.
De Wet bepaalt in artikel 3 dat het Koninkrijk, met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht
stelt, in de exclusieve economische zone de volgende rechten uitoefent:
a. soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer
van de levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen van de wateren boven de zeebodem
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en van de zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot andere activiteiten
voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de opwekking van energie
uit het water, de stromen en de winden;
b. rechtsmacht ten aanzien van de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties
en inrichtingen, het wetenschappelijk zeeonderzoek en de bescherming en het behoud van
het mariene milieu.
Aan de uitoefening van deze soevereine rechten en rechtsmacht wordt nadere invulling gegeven (of
kan daaraan worden gegeven) door middel van de relevante nationale wet- en regelgeving.
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