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Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

Invulling
37
Westereems Verdrag
Verdrag
Bilateraal
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer
van de territoriale zee van 3 tot 12
zeemijlen
Tekst van het Verdrag
Datum aanname: 24/10/2014
Datum inwerkingtreding: 01/07/2018
Datum inwerkingtreding voor Nederland: 01/07/2018
Minister BZ
Nog niet in werking
Territoriale zee

•

Toelichting

Het Verdrag is van toepassing op een
gedefinieerd gebied dat is gelegen tussen de zeewaartse grens van het toepassingsgebied van het EemsDollardverdrag (3 zeemijl uit de kust) en
de buitengrens van de territoriale zee van
Nederland en de Bondsrepubliek.

Eems-Dollardverdrag

Scheepvaart; installaties; windenergie;
kabels en pijpleidingen

Essentie:
Het Westereems Verdrag tussen Nederland en de Bondsrepubliek is er met name op gericht te komen
tot samenwerking met betrekking tot een aantal onderwerpen in het gebied van de territoriale zee ten
noorden van de Eemsmonding zoals deze is gedefinieerd in het Eems-Dollard Verdrag. Het toepassingsgebied van het Westereems Verdrag is gelegen in de territoriale zee tussen 3 en 12 zeemijl.
Nederland en de Bondsrepubliek hebben geen overeenstemming bereikt over de afbakening van hun
territoriale zee. In het gebied tot 3 zeemijl bestaat sinds 1960 samenwerking op basis van het EemsDollardverdrag en aanvullende overeenkomsten. Het Westereems Verdrag bepaalt dat het niet van
invloed is op het verloop van de staatsgrens tussen 3 en 12 zeemijl en dat beide partijen zich hun
rechtsstandpunt in dit opzicht voorbehouden (artikel 4).
Hoofdstuk II bevat een regeling voor het toepasselijke recht met betrekking tot bepaalde onderwerpen.
Met dit doel wordt het toepassingsgebied van het Westereems Verdrag in tweeën gedeeld door een
lijn die samenvalt met de grens van het continentale plat tussen beide partijen zoals deze in 1964 is
vastgesteld (artikelen 5 en 6). Ten westen van deze lijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
met betrekking tot installaties voor hernieuwbare energie en andere installaties, kabels en pijpleidingen en niet levende natuurlijke rijkdommen. Ten oosten van de lijn is voor deze onderwerpen uitsluitend Duits recht van toepassing (artikel 5).
Hoofdstuk III van het Westereems Verdrag ziet op verkeer over zee en bepaalt dat de partijen een
gezamenlijk verkeersmanagementsysteem voor het scheepvaartverkeer in het vaarwater van en naar
de havens van beide partijen aan de Eems zullen overeenkomen (artikel 7). Artikel 13 bepaalt dat elk
van de partijen bevoegd is verbeterwerken uit te voeren aan het vaarwater en belemmeringen voor de
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scheepvaart inclusief wrakken in het vaarwater te verwijderen. Hoofdstuk IV ziet op de instelling van
de Westereems Commissie.
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