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Verwijzing:
Begin-/eindjaar:

Invulling
19
Wrakkenwet
Wet- en regelgeving
Nationaal
Wet van 19 juli 1934, tot vaststelling
van bepalingen omtrent de opruiming
van vaartuigen en andere voorwerpen,
in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt of in waterkeringen of andere waterstaatswerken vastgeraakt
Tekst van de Wet
Datum aanname: 19/07/1934
Datum inwerkingtreding: 03/09/1934

Toelichting

De Wet zal op termijn vervangen worden
door de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in
werking.
Onderstaande informatie heeft betrekking
op de tekst geldend op: 15/11/2018.

Verantwoordelijke
minister:
Status:
Toepassingsgebied:
Kruisverwijzing:

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

Minister van I&W
Vigerend
Territoriale zee
• Waterwet
• Erfgoedwet
• Omgevingswet
• Wet bestrijding maritieme ongevallen
•

Beleidsbrief maritieme noodhulp

•

Wrakopruimingsverdrag

Scheepvaart

Essentie:
De Wrakkenwet stelt bepalingen omtrent de opruiming van vaartuigen en andere voorwerpen, die in
openbare wateren gestrand, gezonken of aan de grond geraakt of in waterkeringen of andere waterstaatswerken vastgeraakt zijn. De Wrakkenwet bepaalt dat de territoriale wateren (binnenwateren en
territoriale zee) mede worden aangemerkt als openbare wateren in de zin van de Wet (artikel 1).
De Wet geeft de beheerder van het water of een waterstaatswerk de bevoegdheid vast te stellen of
opruiming van een vaartuig of ander voorwerp noodzakelijk is en stelt de daarbij te volgen procedure
vast. Wrakken kunnen door de beheerder van het water of een waterstaatswerk worden opgeruimd
zonder dat belanghebbenden hem aansprakelijk kunnen stellen voor de door de opruiming toegebrachte schade aan het wrak. De Wet maakt het mogelijk het wrak en de goederen te verkopen zonder toestemming van de belanghebbende (parate executierecht).
Artikel 10 van de Wet bevat een bepaling omtrent het verhalen van de kosten die krachtens de Wet
worden gemaakt.
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Met de inwerkingtreding van de Wet bestrijding maritieme ongevallen is aan de Wrakkenwet toegevoegd dat artikelen 1 tot en met 4 en 10 tot en met 12 niet van toepassing zijn op zeeschepen waarop
de Wet bestrijding maritieme ongevallen van toepassing is (artikel 12a). De artikelen 5 tot en met 8
van de Wrakkenwet inzake markering en opruiming zijn in dit geval van toepassing overeenkomstig de
Wet bestrijding maritieme ongevallen. Het zogenoemde parate executierecht op schip en/of lading
blijft van toepassing op zeeschepen.
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