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Type: Verdrag  

Dekking: Internationaal (mondiaal)  

Officiële naam: Verdrag inzake cultureel erfgoed onder 
water (Convention on the Protection of 
the Underwater Cultural Heritage) 

 

Verwijzing: Engelse en Nederlandse tekst van het 
Verdrag 

 

Begin-/eindjaar: Datum aanname Verdrag: 06/11/2001 
Datum inwerkingtreding: 02/01/2009 
Datum inwerkingtreding voor 
Nederland:  

De Rapportage over stand van zaken 
parlementaire goedkeuring verdragen per 
1 januari 2022 plaatst het Verdrag in 
bijlage II (Verdragen die eerst op langere 
termijn ter parlementaire goedkeuring 
zullen worden aangeboden of ten 
aanzien waarvan nog geen besluit is 
genomen omtrent de wenselijkheid van 
partij worden) en geeft aan dat de 
goedkeuringsstukken in voorbereiding 
zijn. 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van OC&W  

Status: Nog niet in werking  

Toepassingsgebied: Territoriale zee, aansluitende zone, 
EEZ 

 

Kruisverwijzing: • Erfgoedwet 
 

• Verdrag van Valletta (Verdrag van 
Malta) 

 

Uitvoerende 
wetgeving: 

  

Trefwoorden: Archeologie, wetenschappelijk 
onderzoek 

 

 
Essentie: 
 
Het Verdrag cultureel erfgoed onder water heeft tot doel de bescherming van dit erfgoed te garanderen 
en te versterken. Hiertoe zet het Verdrag mechanismen op voor samenwerking tussen de partijen en 
regels ten aanzien van de bescherming van dit erfgoed. Het Verdrag definieert cultureel erfgoed onder 
water als alle sporen van menselijk bestaan die een cultureel, historisch of archeologisch karakter 
hebben en die zich ten minste 100 jaar periodiek of permanent geheel of gedeeltelijk onder water 
hebben bevonden. Nederland is thans geen partij bij het Verdrag. De stukken voor parlementaire 
goedkeuring voor partij worden bij het verdrag zijn in voorbereiding. 
 
Het Verdrag geeft aan dat in situ behoud van cultureel erfgoed de voorkeur geniet en dat deze optie 
dient te worden overwogen alvorens activiteiten gericht op dit erfgoed te ondernemen of toe te staan. 
Wel zal verantwoordelijke niet inbreuk makende toegang ter observatie of documentatie van dit erfgoed 
worden aangemoedigd om publiek bewustzijn, waardering en bescherming van dit erfgoed te creëren, 
tenzij dergelijke toegang niet in overeenstemming is met zijn bescherming of beheer. Verder bepaalt het 
Verdrag dat cultureel erfgoed onder water niet commercieel geëxploiteerd zal worden. 
 
In de territoriale zee heeft de kuststaat de exclusieve bevoegdheid om de toegang tot cultureel erfgoed 
onder water te reguleren en activiteiten gericht op dit erfgoed toe te staan (artikel 7). In de aansluitende 
zone mag de kuststaat de toegang tot cultureel erfgoed onder water reguleren en activiteiten gericht op 
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dit erfgoed toestaan in overeenstemming met artikel 303, lid 2 van het Zeerechtverdrag (artikel 8). Hierbij 
dient de kuststaat te vereisen dat de Regels met betrekking tot activiteiten gericht op cultureel erfgoed 
onder water, die zijn opgenomen als Bijlage bij het Verdrag, zullen worden toegepast (artikel 8).  
 
Voor de exclusieve economische zone en het continentale plat bepaalt het Verdrag dat activiteiten 
gericht op cultureel erfgoed onder water slechts zullen worden toegestaan in overeenstemming met 
artikel 10 van het Verdrag (artikel 10). Onder artikel 10 vervult de kuststaat in principe de rol van 
‘Coördinerende Staat’. De Coördinerende Staat dient met alle staten die hun interesse voor het 
betrokken erfgoed hebben geuit in overleg te treden. De Coördinerende Staat is in principe 
verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan maatregelen die zijn overeengekomen door de 
geïnteresseerde staten om het betrokken erfgoed te beschermen. De Coördinerende Staat is gerechtigd 
eenzijdig maatregelen te treffen indien dit nodig is om onmiddellijke schade aan het erfgoed onder water 
te voorkomen. 
 
Artikel 9 van het Verdrag zet een notificatieplicht op voor cultureel erfgoed in de exclusieve economische 
zone en het continentale plat. Deze notificatieplicht dient opgelegd te worden aan onderdanen die dit 
erfgoed ontdekken of activiteiten gericht op dit erfgoed willen uitvoeren, wanneer dit erfgoed zich bevindt 
in de exclusieve economische zone en het continentale plat van die staat. Waar dit de exclusieve 
economische zone en het continentale plat van een andere staat betreft dient ook gerapporteerd te 
worden aan die andere staat, hetzij rechtstreeks of via de staat van wie de betrokkene een onderdaan 
is. 
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