Basislijst BREIN
Verdragen

NILOS

Eems-Dollardverdrag
Veld
ID:
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Dekking:
Officiële naam:

Verwijzing:
Begin-/eindjaar:

Verantwoordelijke
minister:
Status:
Toepassingsgebied:
Kruisverwijzing:

Invulling
36
Eems-Dollardverdrag
Verdrag
Bilateraal
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking
in de Eemsmonding, met Bijlagen en
Slotprotocol (Eems-Dollardverdrag)
Tekst van het Verdrag
Datum aanname: 08/04/1960
Datum inwerkingtreding: 01/08/1963
Datum inwerkingtreding voor Nederland: 01/08/1963
Minister van BZ
Vigerend
Territoriale zee
• Westereems Verdrag
•

•

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

Toelichting

Aanvullende Overeenkomst bij het
op 8 april 1960 voor het Koninkrijk
der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (EemsDollardverdrag), met Slotprotocol
en briefwisseling
Overeenkomst tussen de Regering
van het Koninkrijk der Nederlanden
en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding

Scheepvaart

Essentie:
Het Eems-Dollard Verdrag tussen Nederland en de Bondsrepubliek is er met name op gericht te komen
tot samenwerking met betrekking tot scheepsvaart in de Eemsmonding in een gebied in de territoriale
zee tot 3 zeemijl. Ten tijde van de onderhandeling van het Verdrag hadden Nederland en de Bondsrepubliek beiden een territoriale zee van 3 zeemijl. Beide staten verschillen van mening over het verloop
van de staatsgrens in het Eems-Dollard gebied. Het Eems-Dollard Verdrag bepaalt dat het geen afbreuk
doet aan de rechtstandpunten van de partijen ten aanzien van de staatsgrens.
Beide partijen verplichten zich om in het bestaande hoofdvaarwater en enige andere vaarwateren alle
maatregelen te nemen die nodig zijn om deze vaarwateren open te houden en eventueel te verbeteren,
alsmede zodanige maatregelen die door de andere partij worden genomen, te steunen (artikel 2). In het
kader van hun samenwerking stellen de partijen een Gemeenschappelijk Plan op. In het Gemeenschappelijke Plan dient het resultaat van het overleg en de onderzoekingen betreffende verbetering op grote
schaal van de bestaande en eventuele nieuwe vaarwateren in de Eemsmonding tot uitdrukking te worden gebracht (artikel 3). Het Verdrag bevat afzonderlijke hoofdstukken over waterbouwkundige
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werkzaamheden, bebakening en waterstaatkundige zorg en stelt de permanente Nederlands-Duitse
Eemscommissie in.
Het Eems-Dollard Verdrag reguleert de winning van olie en gas en andere vaste, vloeibare of gasvormige stoffen die zich in de ondergrond bevinden niet. Deze materie is geregeld in de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollard Verdrag van 1962. Voor de winning van deze delfstoffen is het toepassingsgebied van het Eems-Dollard Verdrag door een lijn in tweeën verdeeld. Nederland is bevoegd deze
materie te reguleren ten westen van deze lijn en de Bondsrepubliek ten oosten van deze lijn.
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