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Invulling
17
Wet installaties Noordzee
Wet- en regelgeving
Nationaal
Wet van 3 december 1964, houdende
voorzieningen ten aanzien van installaties op de bodem van de Noordzee
Tekst van de Wet
Datum aanname: 03/12/1964
Datum inwerkingtreding: 05/12/1964
Minister van J&V

Toelichting

Onderstaande informatie heeft betrekking
op de tekst geldend op: 15/11/2018.
De Minister van J&V is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de strafrechtelijke
aspecten van de Wet. De verantwoordelijkheid van andere ministeries is afhankelijk van het type voorschrift dat op basis van de Wet wordt aangenomen.

Vigerend
Continentaal plat
• Waterwet
• Besluit van 8 december 1964, tot
toepassing van artikel 4 van de Wet
installaties Noordzee
Installaties

Essentie:
De Wet installaties Noordzee dient als basis voor het treffen van voorzieningen ter bescherming van
rechtsbelangen ten aanzien van installaties opgericht buiten de territoriale wateren op de bodem van
het deel van de Noordzee waarvan de grenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat (aanhef en artikel 1).
Artikel 2 van de Wet bepaalt dat de Nederlandse strafwet toepasselijk is op ieder die zich op of met
betrekking tot een installatie ter zee aan enig strafbaar feit schuldig maakt. De Wet biedt middels artikel 3 de mogelijkheid om bij AMvB andere Nederlandse wettelijke voorschriften van toepassing te
verklaren ten aanzien van installaties ter zee. Artikel 5 voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB ten
aanzien van daarin te omschrijven installaties ter zee de toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet
en van de krachtens artikel 3 aangewezen wettelijke voorschriften uit te sluiten of te beperken. Op
grond van artikel 6 van de Wet moet een AMvB gegrond op artikel 3 of artikel 5 onverwijld worden
ingetrokken, indien niet binnen drie maanden na inwerkingtreding een wetsvoorstel bij de StatenGeneraal is ingediend ter vervanging van die maatregel.
Artikel 7 van de Wet bevatte een bepaling die de mogelijkheid bood om bij AMvB voorschriften vast te
stellen ten aanzien van opgerichte of op te richten installaties op de bodem van het Nederlandse continentaal plat, maar bood slechts beperkte mogelijkheden voor het reguleren van afzonderlijke installaties ter zee. Nadere mogelijkheden voor dergelijke regulering zijn opgenomen in de Waterwet. Artikel
7 van de Wet installaties Noordzee is vervallen.
De Wet voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB de bevoegde autoriteiten, colleges en ambtenaren
belast met de uitvoering van de krachtens artikel 3 van toepassing verklaarde voorschriften, dan wel
het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken, aan te wijzen (artikel 4). Hier is uitvoering aan gegeven door middel van een Besluit van 8 december 1964, tot toepassing van artikel 4 van de Wet installaties Noordzee. Dit Besluit wijst het arrondissement van de rechtbank te Amsterdam aan als bevoegd
rechtscollege voor strafbare feiten begaan op installaties in de zin van de Wet. De zaak wordt behandeld en beslist door de kantonrechter van de rechtbank. De AMvB verschaft opsporingsambtenaren,
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deurwaarders en ambtenaren de mogelijkheid hun bevoegdheden uit te oefenen op installaties ter
zee.
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