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Samenvatting 
 

Inleiding 
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft TNO Bouw 
en Ondergrond en het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), 
Universiteit Utrecht opdracht gegeven het onderhavige onderzoek uit te voeren. Deels 
is deze opdracht het gevolg van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden, waardoor het Ministerie van LNV vanaf een nog te 
bepalen tijdstip (vooralsnog wordt uitgegaan van 15 december 2008) voor wat betreft 
LNV-zaken verantwoordelijk wordt voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de ‘BES-
eilanden’) en hun maritieme zones. Daarnaast is dit onderzoek wenselijk in het licht 
van de al geruime tijd aanwezige behoefte bij de overheid van de Nederlandse 
Antillen aan het ontwikkelen van integraal beleid en regelgeving voor de bescherming 
en het beheer van mariene biodiversiteit en duurzame visserij in de Nederlandse 
Antillen.  
 
De centrale onderzoeksvraag die door de opdrachtgever aan de onderzoekers is 
voorgelegd luidt: 
 

Welk juridisch raamwerk en bouwstenen daarbinnen ten aanzien van de 
bescherming en beheer van mariene biodiversiteit in de maritieme zones van 
de huidige Nederlandse Antillen en Aruba, alsmede onder invloed van 
(visserij)activiteiten onder haar vlaggenstaat jurisdictie elders, zijn  
(a) noodzakelijk voor het nakomen van relevante juridisch bindende en 

niet-juridisch bindende internationale verplichtingen en doelstellingen 
van de verschillende landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden; en 

(b) wenselijk in het licht van het huidige relevante internationale juridische 
raamwerk. 

 
Deze centrale onderzoeksvraag is verder opgedeeld in een aantal subvragen. 
Daarnaast wordt er ook specifiek aandacht besteed aan de bescherming en het beheer 
van de mariene biodiversiteit van de Saba bank. De uitkomsten van dit onderzoek 
werden in een eerder deelrapport neergelegd en zijn in het huidige rapport 
geïntegreerd Voor deze ‘case study’ waren de volgende onderzoeksvragen 
overeengekomen:  
 

• Welk type nationale regelgeving (Rijksregelgeving, Nederlandse regelgeving 
of eilandregelgeving) is benodigd om de Saba bank te beschermen tegen 
menselijke activiteiten? Ga daarbij in op de mogelijkheden en beperkingen 
van de Natuurbeschermingswet 1998. 

• Welke ‘associate protective measures (APM’s) zijn geschikt om de Saba bank 
te beschermen tegen scheepvaart?  

• Wat zijn de eventuele beperkingen die voortvloeien uit het van toepassing 
laten verklaren van bepaalde APM’s? 
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• Is het voor het aanwijzen van een ‘particularly sensitive sea area’ (PSSA) en 
het daarbinnen laten vaststellen van APM’s zeewaarts van de territoriale zee 
noodzakelijk dat er een exclusieve economische zone (EEZ) afgekondigd is? 

 
In het korte tijdsbestek waarbinnen het rapport opgesteld diende te worden hebben de 
onderzoekers zoveel mogelijk geprobeerd de hierboven genoemde onderzoeksvragen 
te beantwoorden. In het licht van de tijdsdruk, de voortdurende onduidelijkheid over 
de toekomstige staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
wijze waarop die geëffectueerd zal worden, alsmede de onzekerheid over de wijze 
waarop dit rapport en diens conclusies en actiepunten gebruikt zullen worden, hebben 
de onderzoekers gemeend dat de opdrachtgevers in eerste instantie vooral gebaat zijn 
met een overzicht van het relevante internationale regime, de relevante wet- en 
regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba, de belangrijkste inhoudelijke 
aspecten van beide en daarop gebaseerde conclusies en actiepunten. De onderzoekers 
hopen dat het huidige rapport en diens conclusies en actiepunten een bijdrage kunnen 
leveren aan beleidsvorming en eventueel het formuleren van gericht nader onderzoek 
in de context van de langzaam duidelijker wordende wijze waarop de toekomstige 
staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk geëffectueerd zal worden. 
 
In deze Samenvatting worden de belangrijkste conclusies van het rapport 
weergegeven onder de volgende kopjes: de nieuwe staatsrechtelijke structuur van het 
Koninkrijk; het relevante internationale regime; noodzaak van instellen EEZ; visserij; 
beschermde zeegebieden (MPA’s); en bescherming en beheer mariene biodiversiteit 
van de Saba bank. 
 
 

De nieuwe staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk 
 
Naar huidige verwachting verlaten de BES-eilanden per 15 december 2008 het 
staatkundig verband van het land de Nederlandse Antillen en zullen dan onderdeel 
gaan uitmaken van het land Nederland. Zij worden dan Nederlandse openbare 
lichamen (OL-en), met een status enigszins gelijkend op een gemeente. Op dit 
moment zijn nog geen meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de precieze 
wijze waarop die nieuwe status geëffectueerd gaat worden, met name over de beoogde 
toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving op de BES-eilanden. Hoewel 
beoogd wordt geleidelijk op deze eilanden zoveel mogelijk de Nederlandse wet- en 
regelgeving van toepassing te gaan verklaren, zal in elk geval de huidige wet- en 
regelgeving tijdens tenminste een overgangsperiode gehandhaafd worden.  
 
Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EG is momenteel niet van 
toepassing op Aruba en de Nederlandse Antillen omdat deze de status van LGO 
(landen en gebieden overzee) onder het EG Verdrag hebben. Door de nieuwe 
staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk moet in ieder geval besloten worden wat 
voor status de BES-eilanden onder het EG Verdrag dienen te krijgen. Een van de 
mogelijkheden is de status van ultraperifeer gebied. Dit brengt onder meer met zich 
mee dat het GVB van toepassing wordt, maar dan wel met speciale uitzonderingen en 
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aanpassingen die rekening houden met de bijzondere eigenschappen van ultraperifere 
gebieden. Deze status zou wellicht ook overwogen kunnen worden voor een of 
meerdere andere eilanden van het Caraïbische deel van het Koninkrijk. 
 
 

Het relevante internationale regime 
 
Het internationale regime dat relevant is voor de bescherming en het beheer van de 
mariene biodiversiteit in de Nederlandse Antillen en Aruba bestaat uit een groot 
aantal juridisch bindende en niet-juridisch bindende mondiale en regionale 
instrumenten en besluiten van relevante intergouvernementele organisaties. Het 
Koninkrijk dient ten behoeve van alle of bepaalde Caraïbische delen van het 
Koninkrijk toe te treden tot de volgende mondiale en regionale verdragen:  
 

• het VN Zeerechtverdrag; 
• de VN Visbestandenovereenkomst;  
• de FAO Compliance Agreement; 
• de Constitutie van de FAO, waarmee het lidmaatschap van FAO in het 

algemeen maar ook lidmaatschap van WECAFC formeel wordt uitgebreid; en 
• het Inter-Amerikaans Zeeschildpadverdrag. 
 

Redenen voor toetreding zijn onder meer de veelal meer specifieke regels die deze 
verdragen bevatten en hun institutionele bepalingen (met name op het terrein van de 
geschillenbeslechting) waar de Caraïbische delen van het Koninkrijk baat bij kunnen 
hebben, naast de vergelijkbare verplichtingen onder het internationale gewoonterecht 
die een aantal van deze verdragen bevatten, de huidige brede participatie in veel van 
deze verdragen en het bevestigen van de goede reputatie van het Koninkrijk in relatie 
tot de door deze verdragen nagestreefde doelstellingen.  
 
Tevens dient volstrekte helderheid te worden gebracht in de gevolgen van het 
uiteenvallen van de Nederlandse Antillen voor het voortbestaan van de gelding van 
die verdragen welke door het Koninkrijk zijn bekrachtigd voor de Nederlandse 
Antillen, ten aanzien van de verschillende eilanden van het huidige land de 
Nederlandse Antillen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het Cartagena Verdrag en het 
daarbij behorende SPAW-Protocol zal duidelijkheid moeten worden verschaft dat het 
van kracht blijft voor de BES-eilanden. 
 
Daarnaast dient er een belangenafweging gemaakt te worden over toetreding van het 
Koninkrijk ten behoeve van alle of bepaalde Caraïbische delen van het Koninkrijk tot 
de volgende verdragen: 

 
• het ICCAT Verdrag, waarmee ook volledig lidmaatschap van ICCAT wordt 

verkregen; en 
• het CARICOM Verdrag en/of het CRFM Verdrag. 
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Naast het land Nederland kunnen ook andere landen van het Koninkrijk in beginsel 
zelfstandig beslissen over participatie in RFMOs indien dit niet leidt tot het aangaan 
van internationaalrechtelijke verplichtingen. Toch lijkt het verstandig om deze 
kwestie op Koninkrijksniveau af te stemmen omdat de reputatie van het Koninkrijk in 
het geding kan zijn. 
 
 

Noodzaak van instellen EEZ 
 
Voor het instellen van bepaalde maritieme zones - zoals de EEZ - en het daarbinnen 
gebruik maken van de rechtsmacht van kuststaten over maritieme activiteiten zoals 
scheepvaart en visserij, vereist het internationale recht in beginsel niet dat een staat 
partij is bij het VN Zeerechtverdrag. 
 
 

Visserij 
 
Algemeen 
Onder het huidige internationale recht van de zee, zoals grotendeels neergelegd in het 
VN Zeerechtverdrag, gaan de soevereiniteit, soevereine rechten en andere rechten van 
staten ten aanzien van levende mariene rijkdommen samen met een groot aantal 
juridisch bindende en niet-juridisch bindende verplichtingen (‘commitments’). In dit 
rapport worden die besproken in het kader van de volgende deelgebieden: 
  

• visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk;  

• visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde schepen 
op volle zee;  

• visserij op door ICCAT beheerde visbestanden;  
• visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het 

Koninkrijk op grensoverschrijdende bestanden die niet door ICCAT worden 
beheerd;  

• visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk door buitenlandse schepen;  

• visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde schepen 
in de maritieme zones van andere staten; 

• wetenschappelijk onderzoek en databanken; en 
• handhaving. 

 
De belangrijkste van de genoemde verplichtingen hebben betrekking op: 
 

• het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen en opslaan 
van data, onder meer als grondslag voor het opstellen van wet- en regelgeving 
en beleid; 

• het voorkomen van over-exploitatie van doelsoorten en het voorkomen en 
beperken van bijvangst van niet-doelsoorten en andere effecten van visserij op 
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het mariene ecosysteem in het algemeen, bijvoorbeeld kwetsbare ecosystemen, 
inclusief habitats van bedreigde of uitstervende soorten. Dit vereist een op 
visserijbeheer toegespitste voorzorgsbenadering of -aanpak en een 
ecosysteembenadering of -aanpak; 

• handhaving van de relevante wet- en regelgeving van het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk en - voor zover niet geïmplementeerd in die wet- en 
regelgeving - de ‘commitments’ die door verschillende delen van het 
Koninkrijk zijn aangegaan. Bij handhaving kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen verschillende hoedanigheden waarin een staat rechtsmacht 
uitoefent (bijv. als kuststaat, havenstaat, vlaggenstaat, marktstaat en ten 
aanzien van de eigen natuurlijke en rechtspersonen) en de verschillende 
vormen en fasen van handhaving. In het kader van de handhaving als kuststaat 
is er een belangrijke rol weggelegd voor de Kustwacht voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Deze is zich momenteel ook aan het voorbereiden op de 
gevolgen van de nieuwe staatkundige structuur; en 

• samenwerking met andere staten, hetzij direct of middels 
intergouvernementele organisaties, in geval er binnen de maritieme zones van 
het Caraïbische deel van het Koninkrijk grensoverschrijdende bestanden 
voorkomen of indien in het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde 
vissersvaartuigen buiten diens maritieme zones visserijactiviteiten 
ondernemen.  

 
Om te kunnen voldoen aan al deze verplichtingen zijn aanzienlijke investeringen 
vereist, onder meer voor voldoende opgeleide medewerkers en voor het benodigde 
materieel (schepen, computers etc.). Het ondernemen van visserijactiviteiten door in 
het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde schepen buiten de eigen 
maritieme zones brengt gewoonlijk extra verplichtingen met zich mee en vereist dan 
ook vaak extra investeringen. Deze potentieel noodzakelijke extra investeringen 
dienen meegenomen bij de beleidsafweging over het ondernemen van dergelijke 
activiteiten. 
 
Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
De bestaande wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba ten aanzien 
van visserij bevat onder meer geen 
 

• kernbepaling waarin een doelstelling is vastgelegd. Die doelstelling zou 
gebaseerd moeten zijn op relevante verplichtingen onder het internationale 
recht en zou aan kunnen sluiten bij het streven naar een op het ecosysteem 
gebaseerde aanpak van het visserijbeheer en het volgen van de 
voorzorgsaanpak. Het verankeren van deze doelstelling in de wet- en 
regelgeving dient vergezeld te worden van het operationaliseren van de 
doelstelling door middel van deeldoelstellingen en concrete maatregelen; en 

• bepalingen die zich richten op het verlenen van visserijtoegang aan 
buitenlandse schepen. Ook zijn de onderzoekers niet bekend met beleid dat 
zich hier op richt. Er dient overwogen te worden om op dit punt de wet- en 
regelgeving aan te passen of beleid te ontwikkelen. Dat zou onder meer 
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kunnen gebeuren door de hierboven genoemde doelstelling en 
deeldoelstellingen expliciet van toepassing te verklaren op het verlenen van 
visserijtoegang aan buitenlandse schepen, aangevuld met een waarborg dat het 
verlenen van visserijtoegang meer in het algemeen in overeenstemming moet 
zijn met de verplichtingen van het Koninkrijk onder het internationale recht. 
Dergelijke bepalingen zouden ook dienen als waarborg voor de 
visserijbelangen van natuurlijke en rechtspersonen in het Koninkrijk. 

 
De wet- en regelgeving van Aruba zou aangepast moeten worden door het opnemen 
van een vergunningplicht of verbod voor visserijactiviteiten van door in Aruba 
geregistreerde vissersvaartuigen buiten de maritieme zones van Aruba of een 
grondslag voor wet- en/of regelgeving om zulke visserijactiviteiten te reguleren.  
 
In het licht van het grote aantal uiteenlopende ‘commitments’ die de status van 
Cooperating NCP bij ICCAT met zich meebrengt, zou nagegaan moeten worden of de 
Nederlandse Antillen die momenteel ook daadwerkelijk na kan komen en of dit tot 
wet- en regelgeving en/of beleid moet leiden. In relatie tot visserij op door ICCAT 
beheerde visbestanden door Nederlands-Antilliaanse vissersvaartuigen op de volle zee 
is nieuwe wet- en regelgeving en/of beleid naar alle waarschijnlijkheid nodig 
aangezien de Landsverordening maritiem beheer op dit punt niet meer dan een 
grondslag voor wet- en/of regelgeving aan de Visserijlandsverordening toevoegt en 
deze grondslag momenteel nog niet in werking is getreden. Afgezien van een 
vergunningplicht zijn deze visserijactiviteiten momenteel nog niet specifiek 
gereguleerd onder Nederlands-Antilliaanse wet- en regelgeving. 
 
Het is niet duidelijk of de bestaande wet- en regelgeving van Aruba en de 
Nederlandse Antillen een verplichting bevat om vangsten van door ICCAT beheerde 
vissoorten te rapporteren aan de betreffende overheidsinstanties, maar indien dit niet 
het geval is dan dient hierin te worden voorzien. Een dergelijke bepaling stelt Aruba 
en de Nederlandse Antillen in staat hun samenwerkingsverplichting ten aanzien van 
ICCAT na te leven.   
 
Bestaande bevoegde overheidsinstanties en benodigde aanpassingen  
Wellicht ten overvloede kan er hier op worden gewezen dat alle wetgeving op 
landsniveau van de Nederlandse Antillen, welke straks van toepassing zal zijn op de 
landen Curaçao en Sint Maarten, zal moeten worden aangepast aan de nieuwe 
staatkundige structuur (zowel generiek, als op sommige punten specifiek). Dat geldt 
ook voor de landswetgeving die voor de OL-en van toepassing blijft. 
 
Voor de toepassing van de Visserijlandsverordening en relevante onderdelen van de 
Landsverordening maritiem beheer van de Nederlandse Antillen betekent dat de 
besturen van de nieuwe landen en de OL-en dienen te worden aangewezen als de 
bevoegde instanties voor regelgeving en vergunningverlening in zowel de TZ als de 
EVZ (straks EEZ). De samenstelling van de Visserijcommissie(s) dient te worden 
aangepast. Voor wat de OL-en betreft, zal wel een constructie moeten worden 
ingevoerd waardoor de Nederlandse minister van LNV zijn uiteindelijke 
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verantwoordelijkheid voor het beleid kan waarmaken. De beoogde 
‘Rijksvertegenwoordiger’1 zou hier een belangrijke rol kunnen spelen. Bovendien 
dient met name voor de OL-en te worden voorzien in het voorhanden zijn van de 
vereiste deskundigheid ter uitvoering van de regelgeving. Daarbij kan worden gedacht 
aan een kleine cel van deskundigen die wordt ondergebracht bij de 
Rijksvertegenwoordiger en beschikbaar is voor alle drie de OL-en. Diezelfde 
expertise-cel zou ook op verzoek ten dienste kunnen staan van de drie Caraïbische 
landen van het Koninkrijk 
 
De regeling in de Visserijlandsverordening van de Nederlandse Antillen inzake 
regulering van visserijactiviteiten door aldaar geregistreerde vissersschepen in 
gebieden buiten de eigen maritieme zones zal ook van toepassing worden voor het 
land Sint Maarten. Dat land zal eigen beleid dienen te ontwikkelen op dit punt (het al 
dan niet verlenen van vergunningen voor die activiteiten). 
 
 

Beschermde zeegebieden (MPA’s) 
 
Het momenteel geldende internationale recht bevat geen algemeen aanvaarde definitie 
van het begrip ‘beschermd zeegebied, ofwel ‘marine protected area’ (MPA). Het 
meest gebruikt wordt echter de definitie van een MPA van de IUCN (World 
Conservation Union). Die luidt: 
 

Any area of intertidal or subtidal terrain, together with its overlying water and 
associated flora, fauna, historical and cultural features, which has been reserved by 
law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment. 

 
Onder deze definitie vallen in feite alle zeegebieden waaraan een bijzondere 
bescherming is verleend voor verschillende doelstellingen. Dit kan variëren van 
gebieden die tijdelijk of permanent zijn gesloten voor één menselijke activiteit tot 
gebieden die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn voor alle of de meest schadelijke 
menselijke activiteiten (zeereservaten), dan wel multifunctioneel gebruikte gebieden 
waarin bepaalde gedeeltes in meerdere of mindere mate worden beschermd. Daarnaast 
valt een PSSA met de daarin van toepassing zijnde een of meerdere APM’s ook 
duidelijk binnen de IUCN-definitie van een MPA, al is het niet meteen duidelijk of en 
zo ja, onder welke, IUCN MPA categorie die zou vallen.  
 
Het VN Zeerechtverdrag richt zich vooral op regulering - of: uitoefening van 
rechtsmacht - in de hoedanigheid van kust- en vlaggenstaten. Regulering door een 
staat in diens hoedanigheid als havenstaat is gebaseerd op diens territoriale 
soevereiniteit en het ontbreken van een algemeen recht voor buitenlandse schepen op 
toegang tot havens onder het huidige internationale gewoonterecht. Deze basis van 
rechtsmacht kan uitkomst bieden indien een staat in diens hoedanigheid als kuststaat 
geen rechtsmacht heeft. 
 
                                                
1  Zie de Notitie waar in voetnoot 9 infra en begeleidende tekst wordt verwezen. 
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Bij de rechtsmacht van kuststaten gaat het in dit rapport om regelgeving die van 
toepassing is op diens maritieme zones en handhaving op zee in de verschillende 
maritieme zones. Bij de rechtsmacht van de havenstaat gaat het in dit rapport om 
regelgeving als alternatief voor de regelgevende rechtsmacht van de kuststaat en om 
handhaving in de haven van zowel regelgeving van de kuststaat als van de havenstaat. 
 
 

Bescherming en beheer mariene biodiversiteit Saba bank 
 
Regulering door kust- en havenstaten 
Het VN Zeerechtverdrag geeft kuststaten een aantal mogelijkheden om scheepvaart in 
hun maritieme zones te reguleren voor een aantal doelstellingen. Daarnaast hebben 
havenstaten onder het algemene internationale recht de mogelijkheid om het ankeren 
door buitenlandse schepen te reguleren ten behoeve van het behoud van de levende en 
niet-levende rijkdommen op de Saba.  
 
Indien er wordt gekozen voor unilaterale regulering in de hoedanigheid als havenstaat, 
dan is het in ieder geval mogelijk om, als sanctie voor niet-naleving, de toegang tot de 
Statia Oil Terminal te ontzeggen. Als men daarnaast het standpunt inneemt dat de 
gang naar de International Maritime Organization (IMO) niet noodzakelijk is en dat 
regulering van ankeren in dit scenario gebaseerd kan worden op artikel 56 van het VN 
Zeerechtverdrag, dan zou er ook gebruik gemaakt kunnen worden van de ruime 
handhavingbevoegdheden in de haven middels een analogische interpretatie van 
artikel 73 van het VN Zeerechtverdrag. 
 
Indien er wordt gekozen voor multilaterale regulering in een hoedanigheid als 
havenstaat middels IMO-goedkeuring van een ‘no anchoring area’ (NAA) - hetzij een 
zelfstandige NAA, hetzij als een APM binnen een PSSA - dan kunnen er ook andere 
handhavingmaatregelen opgelegd worden in de haven, bijvoorbeeld geldboetes. Als 
men daarnaast het standpunt inneemt dat de gang naar IMO niet noodzakelijk is en dat 
regulering van ankeren in dit scenario gebaseerd kan worden op artikel 56 van het VN 
Zeerechtverdrag, dan zou er ook gebruik gemaakt kunnen worden van de ruime 
handhavingsbevoegdheden in de haven middels een analoge interpretatie van artikel 
73 van het VN Zeerechtverdrag. 
 
Betrokkenheid van zowel Saba als Sint Eustatius 
De onderzoekers zijn van mening dat het grote belang van de betrokkenheid van de 
relevante autoriteiten van zowel Saba als Sint Eustatius bij het maken van keuzes over 
het reguleren van ankeren op de Saba bank niet voldoende benadrukt kan worden. 
 
Noodzaak tot instellen EEZ 
In het geval de PSSA en de daarbinnen van toepassing te verklaren APM’s zich 
uitstrekken buiten de territoriale zee dan lijkt het op het eerste gezicht voor de hand te 
liggen dat de betreffende kuststaat een EEZ heeft ingesteld. Dit hangt echter af van 
het doel van de beoogde APM. Indien de APM hoofdzakelijk het doel heeft om de 
veiligheid van scheepvaart te bevorderen, dan lijkt de instelling van een EEZ niet 



 
Bescherming en Beheer Mariene Biodiversiteit  

in de Nederlandse Antillen en Aruba 

 9 

nodig. De EVZ volstaat ook indien, in het huidige scenario, de APM uitsluitend dient 
voor het behoud van de levende en niet-levende rijkdommen op basis van de 
soevereine rechten onder artikel 56(1)(a) van het VN Zeerechtverdrag. Aangezien 
koraal ook valt onder het begrip ‘natuurlijke rijkdommen’ van het continentale plat 
onder artikel 77(4) van het VN Zeerechtverdrag kunnen ook de soevereine rechten 
van de kuststaat over die natuurlijke rijkdommen als basis dienen. Ook dan is de 
instelling van een EEZ (althans voor dit specifieke doel) niet noodzakelijk. 
 
PSSA’s en APM’s 
Indien besloten wordt om bij IMO een voorstel in te dienen voor de bescherming van 
de Saba bank tegen scheepvaart, dan dient er een keuze gemaakt te worden tussen (a) 
uitsluitend een of meerdere APM’s of (b) een of meerdere APM’s gekoppeld aan een 
PSSA. Elke optie heeft bepaalde voordelen en nadelen. 
 
Geschikte APM’s voor de Saba bank 
Op basis van de beperkte informatie waarover de onderzoekers beschikken, lijken de 
volgende APM’s voor de hand te liggen: 
 

1. Een of meerdere verplichte NAA’s om koraal in de meest kwetsbare delen van 
de Saba bank te beschermen tegen ankerschade. Daarbij zou expliciet 
aangegeven kunnen worden dat op bepaalde plaatsen buiten de NAA’s 
voorzieningen zijn om te ankeren; en 

2. Een of meerdere ‘areas to be avoided’ (ATBA’s) in delen van de Saba bank 
waar scheepvaart een gevaar oplevert voor (artisanale) visserij of effecten 
heeft op bepaalde diersoorten, bijvoorbeeld zeeschildpadden of zeezoogdieren 
(indien te onderbouwen); en 

3. Meer stringentere lozingsnormen dan in de Bijlagen bij MARPOL 73/78 
(indien te onderbouwen). Als dit niet te onderbouwen is voor het deel van de 
Saba bank dat in de territoriale zee ligt, dan kunnen meer stringentere 
lozingsnormen dan in MARPOL 73/78 toch van toepassing verklaard worden 
op basis van een a contrario interpretatie van artikel 21(2) van het VN 
Zeerechtverdrag. 
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Lijst met afkortingen 
 
 
AIS automatic identification systems 
APM associated protective measure 
ATBA area to be avoided 
AVATUN Asociacion Venezolana de Armadores Atuneras  
AVVN Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
CCAMLR Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resources 
CCSBT Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna  
CRFM Caribbean Regional Fisheries Mechanism 
EEZ exclusieve economische zone 
EG Europese Gemeenschap 
EVZ exclusieve visserijzone 
FAD fish aggregating device 
FAO Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties 
GVB gemeenschappelijk visserijbeleid van de EG 
IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission 
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
ILO International Labour Organisation 
IMO International Maritime Organization 
IOTC Indian Ocean Tuna Commission 
IWC Internationale Walvisvaartcommissie 
JPOI Johannesburg Plan of Implementation 
LGO landen en gebieden overzee 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Nederland) 
LVV Dienst Landbouw, Veeteelt, en Visserij (Curaçao)  
MEPC Marine Environment Protection Committee (IMO) 
MINA Afdeling Milieu & Natuur van het Ministerie van Volksgezondheid 

en Sociale Ontwikkeling (Nederlandse Antillen) 
MPA marine protected area (beschermd zeegebied) 
MSC Maritime Safety Committee (IMO) 
MSY maximum sustainable yield 
NAA no anchoring area 
NAV Sub-Committee on Navigation van de MSC (IMO) 
NCP Non-Contracting Party 
OL openbaar lichaam 
PSSA particularly sensitive sea area 
RFMO regional fisheries management organisation 
TAC total allowable catch 
VMS satellite-based vessel monitoring system 
WCPFC Western and Central Pacific Fisheries Commission 
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1. Inleiding 
 

1.1. Achtergrond 
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft TNO Bouw 
en Ondergrond en het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), 
Universiteit Utrecht opdracht gegeven het onderhavige onderzoek uit te voeren. 
Enerzijds is deze opdracht het gevolg van de nieuwe staatkundige verhoudingen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waardoor het Ministerie van LNV vanaf een 
nog te bepalen tijdstip (vooralsnog wordt uitgegaan van 15 december 2008) voor wat 
betreft LNV-zaken verantwoordelijk wordt voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de 
‘BES-eilanden’) en hun maritieme zones. Daarnaast is dit onderzoek wenselijk in het 
licht van de al geruime tijd aanwezige behoefte bij de overheid van de Nederlandse 
Antillen aan het ontwikkelen van integraal beleid en regelgeving voor de bescherming 
en het beheer van mariene biodiversiteit en duurzame visserij in de Nederlandse 
Antillen.  
 
De onderzoeksvragen dienen te worden geplaatst in het licht van een door Minister 
Verburg (LNV) aan Minister Tjin Asjoe (Economische- en Arbeidszaken, 
Nederlandse Antillen) in 2007 gestuurde brief waarin staat dat zij de Nederlands-
Antilliaanse constatering deelt dat het noodzakelijk is om tot een integrale 
samenhangende beleidsvisie te komen ten aanzien van het mariene beleid van de 
Nederlandse Antillen, inclusief het beheer van natuurlijke hulpbronnen in de zee 
onder haar jurisdictie en het uitvoeren van effectieve controle op visserijschepen die 
haar vlag voeren. In de optiek van de opdrachtgever van dit onderzoek is daarbij een 
juridisch raamwerk nodig waarbinnen het maritiem beleid vanuit een 
ecosysteembenadering ingevuld kan worden. De Landsverordening maritiem beheer 
van de Nederlandse Antillen,2 die deels nog geïmplementeerd moet worden, zal deel 
uitmaken van dit juridische raamwerk. Het onderzoek zal zich ook dienen te richten 
op het leveren van input op die implementatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2  Landsverordening van de 2de maart 2007 houdende regels inzake het beheer van de maritieme 

gebieden in de Nederlandse Antillen (Landsverordening maritiem beheer; P.B. 2007, No. 18). De 
Landsverordening maritiem beheer is gedeeltelijk in werking getreden op 26 januari 2008 
(Landsbesluit van de 28ste december 2007 regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
maritiem beheer, P.B. 2008, No. 1). Niet in werking getreden is echter art. 92 waarin een wijziging 
van de Landsverordening visserij is opgenomen (zie art. 1(a) van het Landsbesluit). 
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1.2. Onderzoeksvragen 
 

1.2.1. Algemeen 
 
De centrale onderzoeksvraag die door de opdrachtgever aan de onderzoekers is 
voorgelegd luidt: 
 

Welk juridisch raamwerk en bouwstenen daarbinnen ten aanzien van de 
bescherming en beheer van mariene biodiversiteit in de maritieme zones van 
de huidige Nederlandse Antillen en Aruba, alsmede onder invloed van 
(visserij)activiteiten onder haar vlaggenstaat jurisdictie elders, zijn  
(a) noodzakelijk voor het nakomen van relevante juridisch bindende en 

niet-juridisch bindende internationale verplichtingen en doelstellingen 
van de verschillende landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden; en 

(b) wenselijk in het licht van het huidige relevante internationale juridische 
raamwerk. 

 
Het onderzoek zal zich toespitsen op de volgende subvragen: 
 

1. Welke bouwstenen van het huidige relevante internationale bestuurlijke en 
juridische raamwerk ten aanzien van de bescherming en beheer van mariene 
biodiversiteit (met een bijzondere nadruk op visserij) zijn noodzakelijk voor 
het nakomen van relevante juridisch bindende en niet-juridisch bindende 
internationale verplichtingen en doelstellingen van de verschillende landen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden en welke bouwstenen zijn wenselijk in 
het licht van het huidige relevante internationale juridische raamwerk?; 

2. Welke van de in subvraag Nr. 1 geïdentificeerde bouwstenen zijn al aanwezig 
of geïmplementeerd in regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba?; 

3. Welke van de in subvraag Nr. 1 geïdentificeerde bouwstenen ontbreken of zijn 
nog niet geïmplementeerd in regelgeving van de Nederlandse Antillen en 
Aruba?; 

4. Welk bevoegd gezag is of wordt binnen de nieuwe staatkundige structuur van 
het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk voor de ontbrekende en niet 
geïmplementeerde bouwstenen uit subvraag Nr. 3; 

5. Kunt u, uitgaande van de gevonden antwoorden op subvragen Nrs 1-4, een 
globale beschrijving geven van juridische en andere maatregelen binnen het 
maritieme juridische raamwerk, die kunnen bijdragen aan een grotere 
effectiviteit van het beoogde juridische raamwerk en de bouwstenen 
daarbinnen?; 

6. Kunt u, uitgaande van de gevonden antwoorden op subvragen Nrs 1-4, een 
globale beschrijving - in de vorm van een groslijst - geven van de 
onderscheidenlijke bestuurlijke maatregelen die benodigd of wenselijk zijn 
voor het beoogde juridische raamwerk en de bouwstenen daarbinnen, die  
(a) op grond van het bestaande juridisch raamwerk al mogelijk zijn; en 
(b) slechts na voltooiing van het beoogde juridische raamwerk mogelijk 

worden?  
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Subvragen Nrs 1-3 moeten onderscheidenlijk beantwoord worden voor de 
toekomstige zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden als voor de 
nieuwe Nederlandse openbare lichamen (OL-en). 
 
 

1.2.2. Saba bank 
 
Naast de in subparagraaf 1.2.1 genoemde algemene onderzoeksvragen, richt het 
onderzoek zich ook specifiek op de bescherming en het beheer van de mariene 
biodiversiteit van de Saba bank. De uitkomsten van dit onderzoek werden in een 
eerder deelrapport neergelegd3 en zijn het huidige rapport geïntegreerd. 
 
Uit het wetenschappelijk onderzoek naar de mariene biodiversiteit van de Saba bank 
dat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is gebleken dat die mariene 
biodiversiteit dusdanig groot is dat er maatregelen genomen dienen te worden om de 
biodiversiteit te beschermen tegen menselijke activiteiten (waaronder visserij en 
scheepvaart). Momenteel is er onder leiding van de afdeling Milieu & Natuur (MINA) 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van de Nederlandse 
Antillen meer gedetailleerd onderzoek gaande naar de invloed van deze menselijke 
activiteiten, zowel in kwantitatieve, kwalitatieve als geografische zin. 
 
Het deelonderzoek naar de Saba bank bestaat uit twee aspecten. Ten eerste is er 
behoefte aan aanbevelingen over het type nationale regelgeving (Rijksregelgeving, 
Nederlandse regelgeving, Landsregelgeving of eilandregelgeving) dat benodigd is om 
de Saba bank te beschermen tegen menselijke activiteiten. Ten tweede is er behoefte 
aan aanbevelingen over het aanwijzen van de Saba bank als een ‘particularly sensitive 
sea area’ (PSSA) door de International Maritime Organization (IMO) en het 
daarbinnen van toepassing laten verklaren van een of meerdere ‘associated protective 
measures’ (APM’s). Die aanbevelingen zouden zich onder meer specifiek moeten 
richten op eventuele beperkingen voor de scheepvaart die voortvloeien uit het 
vaststellen van ‘no anchoring areas’ (NAA’s) en ‘areas to be avoided’ (ATBA’s). 
Voorbeelden van beperkingen zouden kunnen zijn het maken van onderscheid naar 
type schepen, eventueel vereiste type markering van ATBA’s, noodzakelijkheid van 
identificeren van alternatieve scheepvaartroutes of gebieden waarbinnen ankeren 
mogelijk of verplicht is en handhavingaspecten.  
 
Uit het voorgaande zijn de volgende additionele onderzoeksvragen te destilleren, die 
opgenomen zijn in de onderzoeksopdracht: 
 

• Welk type nationale regelgeving (Rijksregelgeving, Nederlandse regelgeving 
of eilandregelgeving) is benodigd om de Saba bank te beschermen tegen 

                                                
3  Een concept getiteld “Saba Bank PSSA. Internationaalrechtelijk kader en implementatie in 

nationale regelgeving” werd op 4 december 2007 ingediend.  
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menselijke activiteiten? Ga daarbij in op de mogelijkheden en beperkingen 
van de Natuurbeschermingswet 19984; 

• Welke APM’s zijn geschikt om de Saba bank te beschermen tegen 
scheepvaart?;  

• Wat zijn de eventuele beperkingen die voortvloeien uit het van toepassing 
laten verklaren van bepaalde APM’s?; en 

• Is het voor het aanwijzen van een PSSA en het daarbinnen laten vaststellen 
van APM’s zeewaarts van de territoriale zee noodzakelijk dat er een 
exclusieve economische zone (EEZ) afgekondigd is? 

 
 

1.3. Onderzoekers en methodologie 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Dr.mr.ing. E.J. Molenaar en Prof.mr. A.H.A. Soons, 
beide verbonden aan het NILOS en door Dr. J.J. Zeeberg, TNO Bouw en Ondergrond. 
 
Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van de volgende methodes: 

• Analyse van internationale instrumenten zoals het VN Zeerechtverdrag,5 de 
PSSA Guidelines6 van de IMO en IMO documenten; 

• Analyse van relevante wet- en regelgeving van de landen van het Koninkrijk; 
• Analyse van relevante literatuur; en 
• Telefonische interviews met 

• de heer F.L.A. Bloot en mevrouw H. Kock, Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat (V&W), op 9 oktober 2007; 

• de heer S. Mambi, Ministerie van Economische- en Arbeidszaken, 
Nederlandse Antillen, op 31 januari 2008; en 

• mevrouw P. Portier, Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport, Directie 
Landbouw, Veeteelt en Visserij, Aruba op 28 februari 2008. 

 
 

1.4. Doel en opzet van dit rapport 
 
In het korte tijdsbestek waarbinnen het rapport opgesteld diende te worden hebben de 
onderzoekers zoveel mogelijk geprobeerd de in paragraaf 1.2 genoemde 
onderzoeksvragen te beantwoorden. In het licht van de tijdsdruk, de voortdurende 
onduidelijkheid over de toekomstige staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de wijze waarop die geëffectueerd zal worden, alsmede de 

                                                
4  Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Stb. 

1998, 403). 
5  Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (United Nations Convention on the 

Law of the Sea), Montego Bay, 10 december 1982. In werking 16 november 1994, 1833 United 
Nations Treaty Series 396; <www.un.org/Depts/los>. Een Nederlandse vertaling is te vinden in 
Tractatenblad (1984) 55. 

6  IMO Assembly Resolution A.982(24), van 1 december 2005, ‘Revised Guidelines for the 
Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas’ (IMO doc. A 24/Res.982, van 6 
februari 2006).  
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onzekerheid over de wijze waarop dit rapport en diens conclusies en actiepunten 
gebruikt zullen worden, hebben de onderzoekers gemeend dat de opdrachtgevers in 
eerste instantie vooral gebaat zijn met een overzicht van het relevante internationale 
regime, de relevante wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba en de 
belangrijkste inhoudelijke aspecten van beide en daarop gebaseerde conclusies en 
actiepunten. De onderzoekers hopen dat het huidige rapport en diens conclusies en 
actiepunten een bijdrage kunnen leveren aan beleidsvorming en eventueel het 
formuleren van gericht nader onderzoek in de context van de langzaam duidelijker 
wordende wijze waarop de toekomstige staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk 
geëffectueerd zal worden.  
 
Het rapport begint met een korte beschouwing over de nieuwe staatsrechtelijke 
structuur van het Koninkrijk in hoofdstuk 2. Daarbij word ook kort ingegaan op de 
status van het Caraïbische deel van het Koninkrijk onder Europees recht. Hoofdstuk 3 
geeft vervolgens een overzicht van het internationale regime dat relevant is voor de 
bescherming en het beheer van de mariene biodiversiteit in de Nederlandse Antillen 
en Aruba en hoofdstuk 4 een overzicht van de relevante wet- en regelgeving van de 
Nederlandse Antillen en Aruba. In hoofdstuk 5 wordt kort stilgestaan bij de maritieme 
zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk en bij de noodzaak van het 
instellen van een EEZ. Vervolgens gaat hoofdstuk 6 uitgebreid in op visserij aan de 
hand van een achttal deelgebieden. Hoofdstuk 7 richt zich daarna op beschermde 
zeegebieden (MPA’s). Het laatste hoofdstuk - hoofdstuk 8 - bevat een ‘case study’ 
over de bescherming en het beheer van de mariene biodiversiteit van de Saba bank. 
De belangrijkste conclusies en actiepunten van het rapport zijn in de Samenvatting bij 
elkaar gevoegd. 
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2. De nieuwe staatsrechtelijke structuur van het Koninkrijk der 
Nederlanden 

 
2.1. Algemeen 

 
Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen in de hervorming van de staatsrechtelijke 
structuur van het Koninkrijk der Nederlanden die van belang zijn voor het onderwerp 
van dit rapport is het dienstig er op te wijzen dat het Koninkrijk het enige 
volkenrechtssubject zal blijven. Alleen het Koninkrijk der Nederlanden en niet de 
afzonderlijke Landen van het Koninkrijk (nu nog Nederland, de Nederlandse Antillen 
en Aruba) worden op basis van het internationale recht als staat aangemerkt. Het 
oprichtingsverdrag van sommige internationale organisaties laat toe dat ook 
onderdelen van staten, zoals de landen van het Koninkrijk, lid of geassocieerd lid 
worden. Volgens het Statuut voor het Koninkrijk7 echter kan dit (geassocieerd) 
lidmaatschap uitsluitend worden verkregen middels een door het Koninkrijk gesloten 
verdrag (art. 28 Statuut). De afzonderlijke Landen van het Koninkrijk kunnen ook niet 
zelfstandig partij worden bij verdragen: deze worden altijd gesloten door het 
Koninkrijk. Wel kan bij de toetreding tot een verdrag de gelding van het verdrag 
worden beperkt tot een of meer landen van het Koninkrijk. De staatkundige 
hervormingen zullen dus geen gevolgen hebben voor de regeling van de buitenlandse 
betrekkingen van het Koninkrijk, die ingevolge artikel 3, lid 1(b) van het Statuut een 
Koninkrijksaangelegenheid vormen. 
 
De nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk houdt in dat het land de 
Nederlandse Antillen zal ophouden te bestaan, en uiteenvalt in twee nieuwe landen 
(Curaçao en Sint Maarten) en drie eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de BES-
eilanden) die onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland dat dus voortaan ook 
deels in het Caraïbisch gebied zal zijn gelegen. De beoogde ingangsdatum van de 
nieuwe staatkundige structuur is vooralsnog 15 december 2008. Het lijkt echter 
onwaarschijnlijk dat die datum haalbaar is gelet op het vele werk dat nog dient te 
worden verricht. 
 
Volgens de thans beschikbare gegevens zullen de landen Curaçao en Sint Maarten, 
voor wat betreft de materie die relevant is voor dit rapport, ingevolge het Statuut een 
status krijgen die vergelijkbaar is met die van Aruba. Dat betekent onder meer dat 
deze nieuwe landen geheel autonoom zullen blijven voor wat betreft het beleid ten 
aanzien van de visserij en het behoud van mariene biodiversiteit (voorzover hierbij 
niet de buitenlandse betrekkingen in het geding zijn). De nieuwe landen zullen tevens 
bevoegd zijn tot het hebben van een of meerdere scheepsregisters.8 
 

                                                
7  Wet van 28 oktober 1954, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden (Stb. 1954, 503, zoals gewijzigd). 
8  Op grond van Rijksregelgeving. Art. 3(1)(e) van het Statuut bepaalt dat de regeling van de 

nationaliteit van schepen en het stellen van eisen met betrekking tot de veiligheid en de navigatie 
van zeeschepen, die de vlag van het Koninkrijk voeren, met uitzondering van zeeschepen, 
Koninkrijksaangelegenheden zijn. 
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Voor wat betreft de wijze van inbedding van de BES-eilanden in het land Nederland, 
is op hoofdlijnen het regeringsstandpunt bekend gemaakt bij brief van 8 februari 2008 
van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer (Notitie Uitgangspunten Wet Openbare Lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba).9 Volgens deze Notitie worden de BES-eilanden 
vooralsnog elk afzonderlijk een Nederlands openbaar lichaam (OL), met een 
bijzondere status enigszins gelijkend op een gemeente. Na een periode van vijf jaar 
zal een evaluatie van de nieuwe status plaatsvinden en worden bezien welke het 
staatsrechtelijk eindmodel voor de eilanden zal zijn (OL of de status van een 
‘bijzondere’ gemeente).  
 
Voor dit rapport is met name van belang wat de nieuwe status van de BES-eilanden 
voor gevolgen zal hebben voor de toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt is dat op het 
moment dat de nieuwe status ingaat de geldende Nederlands-Antilliaanse (land- en 
eiland-) regelgeving van kracht zal blijven en geleidelijk zal worden vervangen door 
Nederlandse wet- en regelgeving. Op dit moment zijn nog geen meer gedetailleerde 
gegevens beschikbaar over de precieze wijze waarop die nieuwe status geëffectueerd 
gaat worden, met name over de beoogde toepassing van de Nederlandse wet- en 
regelgeving op de BES-eilanden. Hoewel het er dus op lijkt dat beoogd wordt 
geleidelijk op deze eilanden zoveel mogelijk de Nederlandse wet- en regelgeving (al 
dan niet met aanpassingen) van toepassing te laten zijn, zal in elk geval de huidige 
wet- en regelgeving tijdens tenminste een overgangsperiode gehandhaafd worden.  
 
Met het oog op het uitgesproken voornemen om de Nederlandse wetgeving van 
toepassing te laten zijn kunnen hierbij enkele voorlopige kanttekeningen worden 
gemaakt. Een groot verschil dat direct opvalt indien men de huidige situatie vergelijkt 
met de toekomstige OL-en, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht 
bij de positie van een Nederlandse gemeente, is dat over het algemeen de Nederlandse 
lokale (gemeentelijke en provinciale) regelgeving slechts tot een kilometer uit de kust 
geldt: daarbuiten is de zee niet ingedeeld en is slechts regelgeving op Nederlands 
‘Rijks’ (lands) niveau van toepassing. Gemeenten hebben ook geen stem in het beleid 
met betrekking tot het zeegebied voorbij de gemeentegrens. Het beleid berust geheel 
bij het Rijk. Volledige overname van dit systeem naar de BES-eilanden toe zal 
derhalve tot grote veranderingen leiden in hun betrokkenheid bij het beheer van het 
hen omringende zeegebied, nog afgezien van de onmogelijkheid om het voor de 
Noordzee ontwikkelde beheersbeleid (alsmede de daar toepasselijke wet- en 
regelgeving) zomaar toe te passen op de de BES-eilanden omringende delen van de 
Caraïbische zee omdat deze twee zeegebieden in veel opzichten feitelijk zeer 
verschillen (fysisch, biologisch, klimatologisch; aard en omvang van de scheepvaart 
en andere gebruiksvormen van de zee).  
 
Het is niet mogelijk hierop nu in detail in te gaan, maar de voorlopige conclusie van 
de onderzoekers is dat het waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn de huidige Nederlands-
Antilliaanse- en eilandsregelgeving met betrekking tot het beheer van de zee, met 

                                                
9  TK, 31 200 IV, Nr 28. 



 
NILOS - TNO  

 18 

slechts de strikt noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van de nieuwe bestuurlijke 
bevoegdheids- en verantwoordelijkheidstoedelingen, van toepassing te laten zijn in de 
omringende zeegebieden van de BES-eilanden. Dat betekent tevens dat er zeegrenzen 
dienen te worden vastgesteld tussen de OL-en met het oog op de toepassing van de 
wetgeving. Als (zee)grens tussen de eilandgebieden (straks OL) Saba en Sint 
Eustatius zal de huidige middellijn (equidistantielijn) in de territoriale zee 
gehandhaafd dienen te blijven.10 Voorbij de territoriale zee bestaat er thans geen 
zeegrens tussen deze twee eilandgebieden. Voor dat gebied (thans het continentaal 
plat en de exclusieve visserij zone (EVZ), straks waarschijnlijk de EEZ) zal zich de 
vraag voordoen welke bestuurlijke instantie bevoegd zal zijn tot bestuur en beheer.  
 
Daar zullen zich twee opties voordoen. Een is om die bevoegdheden te leggen bij de 
eilanden (OL-en). Een andere is om die te leggen bij (een orgaan van) het land 
Nederland. De eerste optie zou noodzaken om het zeegebied van Saba en Sint 
Eustatius ofwel tussen die twee eilanden te verdelen, bijvoorbeeld door een 
equidistantielijn te trekken tussen hen (zie Figuur 3 in paragraaf 8.2),11 ofwel aan een 
van beide (bijvoorbeeld Saba, gelet op de veel grotere betrokkenheid van dat eiland 
bij het zeegebied) bestuurlijk toe te delen. In de tweede optie is dat niet nodig: het 
gehele gebied valt rechtstreeks onder het land Nederland (zij het dat de toepasselijke 
wetgeving niet de Nederlandse maar de voormalige Nederlands-Antilliaanse zal zijn). 
Er dient dan wel een bevoegd gezag te worden aangewezen. Deze beslissingen dienen 
echter alle nog genomen te worden en op dit moment is nog niet zeker welke 
oplossing gekozen zal worden. Vervolgonderzoek kan hiervoor nadere overwegingen 
verschaffen. 
 
 

2.2. De status van het Caraïbische deel van het Koninkrijk onder 
Europees Recht 

 
Momenteel hebben Aruba en de Nederlandse Antillen de status van LGO (landen en 
gebieden overzee) onder het EG Verdrag aangezien zij zijn opgenomen op de lijst in 
bijlage II bij het Verdrag.12 Dit betekent onder meer dat de bijzondere 
associatieregeling van het Vierde Deel van het EG Verdrag van toepassing is maar 
niet het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het beleid en handelen van een 
LGO op het vlak van visserij dient overigens wel rekening te houden met het beleid 
en de belangen van de EG.13  

                                                
10  Art. 4(3) van de Visserijlandsverordening bepaalt dat de middellijn (equidistantielijn) in de 

territoriale zee de grens vormt tussen de eilandgebieden. 
11  In Figuur 2 zou de equidistantielijn worden gevormd door de lijn die de snijpunten van de 

buitengrenzen van de territoriale zee (12 zeemijl) en de aansluitende zone (24 zeemijl) van de 
beide eilandgebieden met elkaar verbindt.  

12  Zie art. 299(3) van het EG Verdrag. 
13  Zie vooral Verklaring nr 25 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992), getiteld: 

“Verklaring betreffende de behartiging van de belangen van de landen en gebieden overzee 
bedoeld in artikel 227, lid 3 en lid 5, onder a) en b), van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap”. De Verklaring luidt; “De Conferentie neemt er akte van dat in 
uitzonderlijke omstandigheden conflicten kunnen ontstaan tussen de belangen van de Unie en de 
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Met het verkrijgen van de status van OL-en door de BES-eilanden doet zich de vraag 
voor wat voor status deze eilanden onder het EG Verdrag zouden moeten krijgen. Een 
van de mogelijkheden is de status van ultraperifeer gebied onder artikel 299(2) van 
het EG Verdrag.14 Deze status zou wellicht ook overwogen kunnen worden voor een 
of meerdere andere eilanden van het Caraïbische deel van het Koninkrijk. Hier wordt 
momenteel al onderzoek naar gedaan. De status van ultraperifeer gebied brengt onder 
meer met zich mee dat het GVB van toepassing wordt, maar dan wel met speciale 
uitzonderingen en aanpassingen die rekening houden met de bijzondere 
eigenschappen van ultraperifere gebieden.15  

                                                                                                                                       
belangen van de landen en gebieden overzee welke bedoeld worden in artikel 227, lid 3 en lid 5, 
onder a) en b), van het Verdrag; zij komt overeen dat de Raad daarvoor een oplossing zal zoeken 
die in overeenstemming is met het standpunt van de Unie. Voor het geval dat dit onmogelijk blijkt, 
komt de Conferentie echter overeen dat de betrokken Lid-Staat afzonderlijk mag optreden in het 
belang van de bedoelde landen en gebieden overzee, zonder dat zulks de belangen van de 
Gemeenschap schaadt. Wanneer een dergelijk belangenconflict waarschijnlijk is, stelt de Lid-Staat 
de Raad en de Commissie hiervan in kennis, en wanneer een afzonderlijk optreden onvermijdelijk 
is, maakt hij duidelijk dat hij optreedt in het belang van een overzees gebied als hierboven 
bedoeld.” 

14  Momenteel hebben de Franse overzeese departementen (onder meer Guadeloupe en Martinique), 
de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden deze status.  

15  Zie onder meer art. 299(2) van het EG Verdrag en de “Minutes of the seminar “Fisheries in the 
Outermost Regions: Specific Characteristics and Future Prospects” (La Réunion, 7/8 November 
2005), doc. C-1 / CF D(2005), van 19 december 2005. 
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3. Het relevante internationale regime 
 

3.1. Inleiding 
 
Het doel van dit hoofdstuk is het geven van een overzicht van het internationale 
regime dat relevant is voor de bescherming en het beheer van de mariene 
biodiversiteit in de Nederlandse Antillen en Aruba. Op andere plaatsen van dit rapport 
wordt ingegaan op de inhoud van dit regime. Het relevante internationale regime 
bestaat uit een groot aantal juridisch bindende en niet-juridisch bindende mondiale en 
regionale instrumenten en besluiten van relevante intergouvernementele organisaties. 
Op deze bronnen wordt in de komende paragrafen dieper ingegaan. In het kader van 
dit onderzoek lijkt het niet nodig om afzonderlijk aandacht te besteden aan uitspraken 
van internationale tribunalen of hoven en internationaal gewoonterecht.  
 
 

3.2. Mondiale verdragen 
 
De volgende mondiale verdragen zijn relevant voor het onderhavige onderzoek: 
 

• het VN Zeerechtverdrag;16 
• de VN Visbestandenovereenkomst;17 
• de FAO Compliance Agreement;18 
• het ICES-verdrag;19 
• het Biodiversiteitsverdrag;20 
• het Ramsar-verdrag;21 

                                                
16  Zie voetnoot 5 supra. Het Koninkrijk werd in 1996 partij ten behoeve van Nederland 

(Tractatenblad 1996, 272). 
17  Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en 
het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden 
(Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law 
of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish 
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, New York, 4 augustus 1995. In werking 11 december 
2001, 34 International Legal Materials 1542 (1995); <www.un.org/Depts/los>. Het Koninkrijk 
werd in 2004 partij ten behoeve van Nederland (Tractatenblad 2004, 145). 

18  Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures 
by Fishing Vessels on the High Seas, Rome, 24 november 1993. In werking 24 april 2003, 33 
International Legal Materials 969 (1994); <www.fao.org/legal>. Nederland is gebonden aan de 
FAO Compliance Agreement middels de aanvaarding van de Europese Gemeenschap (EG). 

19  Overeenkomst betreffende de Internationale Raad voor het Onderzoek van  
de Zee (Convention for the International Council for the Exploration of the Sea, Kopenhagen, 12 
september 1964. In werking 22 juli 1968, 7 International Legal Materials 302 (1968); 
Tractatenblad 1966, 193; <www.ices.dk>). Het Koninkrijk werd partij ten behoeve van Nederland 
op 22 juli 1968 (Tractatenblad 1968, 43) en ten behoeve van Aruba op 1 januari 1986 
(Tractatenblad 1989, 143). 

20  Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, Nairobi, 22 mei 1992. 
In werking 29 december 1993, 31 International Legal Materials 822 (1992); <www.biodiv.org>. 
Het Koninkrijk is partij ten behoeve van het gehele Koninkrijk (Tractatenblad 2000, 54). 
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• het Walvisvangstverdrag;22 
• het Bonn-verdrag23; 
• het CITES-verdrag;24 
• MARPOL 73/78;25 
• SOLAS 74;26 
• COLREG 72;27 en 
• het Ballast Water Verdrag28. 

 
 
 

                                                                                                                                       
21  Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als 

verblijfplaats voor watervogels (Convention on Wetlands of International Importance especially 
as Waterfowl Habitat, Ramsar, 2 februari 1971. In werking 21 december 1975, zoals gewijzigd. 
Geconsolideerde text beschikbaar op <www.ramsar.org>). Het Koninkrijk is momenteel partij ten 
behoeve van het gehele Koninkrijk (informatie verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

22  Verdrag inzake de regulering van de walvisvangst (International Convention for the Regulation of 
Whaling, Washington D.C., 2 december 1946. In werking 10 november 1948, 161 United Nations 
Treaty Series 72; Staatsblad I 534; <www.iwcoffice.org>). Het Koninkrijk trad toe tot het Verdrag 
ten behoeve van Nederland op 14 juni 1977 (Tractatenblad 1977, 103), ten behoeve van de 
Nederlandse Antillen op 16 februari 1982 (Tractatenblad 1982, 30 en 90) en ten behoeve van 
Aruba op 1 januari 1986 (informatie verkregen van Afdeling Verdragen, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 20 februari 2008). 

23  Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Convention on the Conservation 
of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 23 juni 1979. In werking 1 november 1983, 1651 
United Nations Treaty Series 355; <www.cms.int>). Het Koninkrijk is momenteel partij ten 
behoeve van het gehele Koninkrijk (informatie verkregen van Afdeling Verdragen, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 13 maart 2008>). 

24  Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
Washington, D.C., 3 maart 1973. In werking 1 juli 1975, 993 United Nations Treaty Series 243; 
Tractatenblad 1975, 23 <www.cites.org>. Het Koninkrijk werd partij ten behoeve van het hele 
Koninkrijk op 19 april 1984 (Tractatenblad 1984, 47 en 1986, 1). 

25  Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, Londen, 2 november 1973, zoals aangepast 
door het Protocol van 1978 (Londen, 1 juni 1978) en veelvuldig geamendeerd. Inwerkingtreding 
varieert per Bijlage. Het Koninkrijk is momenteel partij bij alle Bijlagen ten behoeve van het 
gehele Koninkrijk met de volgende uitzonderingen: de Nederlandse Antillen is geen partij bij 
Bijlage IV en zowel Aruba en de Nederlandse Antillen zijn geen partij bij Bijlage VI (informatie 
verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

26  Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention 
for the Safety of Life at Sea, London, 1 november 1974. In werking 25 mei 1980, met protocollen 
en veelvuldig geamendeerd. Het Koninkrijk is momenteel partij ten behoeve van het gehele 
Koninkrijk (informatie verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

27  Verdrag inzake Internationale Voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee (Convention 
on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Londen, 20 oktober 1972. In 
werking 15 juli 1977, veelvuldig gewijzigd. Het Koninkrijk is momenteel partij ten behoeve van 
het gehele Koninkrijk (informatie verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

28  Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen 
(Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments; Londen, 13 
februari 2004. Niet in werking; IMO Doc. BWM/CONF/36, of 16 February 2004). Het Koninkrijk 
heeft het Verdrag nog niet geratificeerd. 
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Van deze verdragen is het Koninkrijk partij ten behoeve van het gehele Koninkrijk, 
met de volgende uitzonderingen:  

• het Koninkrijk heeft het Ballast Water Verdrag nog niet geratificeerd 
(overigens is dat Verdrag nog niet in werking getreden); 

• het Koninkrijk is alleen partij ten behoeve van Nederland bij het VN 
Zeerechtverdrag, de VN Visbestandenovereenkomst en - middels aanvaarding 
door de EG - de FAO Compliance Agreement; 

• het ICES-verdrag geldt niet voor de Nederlandse Antillen; en 
• Bijlage IV van MARPOL 73/78 geldt niet voor de Nederlandse Antillen en 

Bijlage VI geldt niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. 
 
Momenteel coördineert het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) 
voorbereidingen om het geografisch toepassingsbereik van het VN Zeerechtverdrag 
voor het Koninkrijk der Nederlanden te verruimen met de Nederlandse Antillen en 
Aruba door het verdrag te laten mede-gelden voor die landen. Echter, de BES-
eilanden worden straks onderdeel van het land Nederland. Aangezien er bij de 
depositaris van het VN Zeerechtverdrag vanuit wordt gegaan dat het geografisch 
toepassingsbereik van het VN Zeerechtverdrag voor het Koninkrijk momenteel is 
beperkt tot “het Koninkrijk in Europa”,29 vallen de BES-eilanden daar niet onder. 
Daarvoor is nodig een uitdrukkelijke kennisgeving van de intentie van het Koninkrijk 
der Nederlanden - door BuZa - aan de depositaris. Mocht de medegelding van het VN 
Zeerechtverdrag voor de Nederlandse Antillen reeds verwezenlijkt zijn vóór de 
overgang van de BES-eilanden naar het land Nederland, dan kan worden aangenomen 
dat het geografisch toepassingsbereik zich tot die eilanden blijft uitstrekken. 
 
Indien er vergelijkbare voorbereidingen gaande zijn ten aanzien van de VN 
Visbestandenovereenkomst, dan zijn de hierboven in relatie tot het VN 
Zeerechtverdrag gemaakte overwegingen ook van toepassing. 
 
Wat betreft de FAO Compliance Agreement dient hier opgemerkt te worden dat er in 
paragraaf 3.5 wordt geconcludeerd dat het Koninkrijk alleen lid is van FAO ten 
behoeve van Nederland. Desondanks laat artikel X(1) van de FAO Compliance 
Agreement wel toe dat niet-leden of niet-geassocieerde leden van FAO partij worden 
indien zij lid zijn van de VN.30 
 
Tenslotte kan hier nog eens vermeld worden dat de Nederlandse Antillen en Aruba 
middels het internationale gewoonterecht toch gebonden zijn aan de belangrijkste 
rechten en plichten die in de hierboven besproken verdragen opgenomen zijn.  
 
 
                                                
29  Zowel in relatie tot het VN Zeerechtverdrag als de VN Visbestandenovereenkomst geeft UN 

Treaties (<untreaty.un.org>) aan dat het geldingsbereik is beperkt tot “the Kingdom in Europe”. 
Het Tractatenblad gebruikt echter in beide gevallen “Nederland”. 

30  Het is in deze context interessant dat het Verenigd Koninkrijk afzonderlijk partij is geworden bij 
de VN Visbestandenovereenkomst ten behoeve van overzeese gebiedsdelen, maar niet bij de FAO 
Compliance Agreement.  
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3.3. Niet-juridisch bindende mondiale instrumenten 
 
De volgende niet-juridisch bindende mondiale instrumenten zijn relevant voor het 
onderhavige onderzoek: 
 

• de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries31 en de daaronder vallende 
• Technical Guidelines, onder meer over zeeschildpadden32 en beschermde 

zeegebieden;33  
• international plans of action (IPOAs), zoals  

• IPOA-SHARKS;34  
• IPOA-CAPACITY;35  
• IPOA-SEABIRDS;36 en  
• IPOA-IUU;37 en 

• de FAO Model Scheme on PSM,38 dat uiteindelijk in een juridisch bindend 
instrument omgezet zal worden; 

• de Johannesburg Plan of Implementation (JPOI) van de World Summit on 
Sustainable Development;39 

• verschillende Resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties (AVVN), onder meer over drijfnetten en destructieve 
visserijmethoden;40 

• besluiten van de Conferenties van Partijen (COP’s) onder het 
Biodiversiteitsverdrag, onder meer over de ecosysteembenadering en 
beschermde gebieden;41 

                                                
31  Aangenomen door de 28e Sessie van de FAO Conference, Rome, 31 oktober 1995, 

<www.fao.org/fi>. 
32  Guidelines to Reduce Sea Turtle Mortality in Fishing Operations, opgenomen in Aanhangsel E 

van het Report of the Technical Consultation on Sea Turtles Conservation and Fisheries, Bangkok, 
Thailand, 29 November-2 December 2004’ (FAO Fisheries Report No. 765). 

33  Deze zijn in voorbereiding. 
34  International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks. Aangenomen met 

consensus door FAO’s Committee on Fisheries in februari 1999 en gesteund door de FAO Council 
in juni 1999; tekst beschikbaar op <www.fao.org/fi>. 

35  International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity. Aangenomen met consensus 
door FAO’s Committee on Fisheries in februari 1999 en gesteund door de FAO Council in juni 
1999; tekst beschikbaar op <www.fao.org/fi>. 

36  International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries. 
Aangenomen met consensus door FAO’s Committee on Fisheries in februari 1999 en gesteund 
door de FAO Council in juni 1999; tekst beschikbaar op <www.fao.org/fi>. 

37  International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing. Aangenomen met consensus door FAO’s Committee on Fisheries op 2 maart 2001 en 
gesteund door de FAO Council op 23 juni 2001; tekst beschikbaar op <www.fao.org/fi>. 

38  Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 
gesteund door COFI tijdens diens 22e sessie in maart 2005. 

39  Johannesburg, 4 september 2002; <www.unep.org>. 
40  Zie onder meer AVVN Resolutie 61/105, van 8 december 2006, ‘Sustainable fisheries, including 

through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related 
instruments’, vooral paras 59 en 80-86. 
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• de PSSA Guidelines van de IMO;42 en 
• de General Provisions on Ships’ Routeing43 van de IMO. 

 
Ook hier dient verwezen te worden naar paragraaf 3.5, waar wordt geconcludeerd dat 
het Koninkrijk alleen partij is van FAO ten behoeve van Nederland. De Nederlandse 
Antillen en Aruba zijn momenteel dus zelfs ook niet gecommitteerd aan de 
bovengenoemde FAO instrumenten. 
 
 

3.4. Regionale verdragen 
 
De volgende regionale verdragen zijn relevant voor het onderhavige onderzoek: 
 

• het ICCAT Verdrag,44 waarbij de International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) werd opgericht; 

• het CCAMLR Verdrag,45 waarbij de Commission for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) werd opgericht; 

• de andere verdragen waarbij RFMO’s die zich richten op tonijn en tonijn-
achtigen zijn opgericht, namelijk 
• het IATTC Verdrag,46 waarbij de Inter-American Tropical Tuna 

Commission (IATTC) werd opgericht. Het IATTC Verdrag zal uiteindelijk 
worden vervangen door het Antigua Verdrag;47 

• het IOTC Overeenkomst,48 waarbij de Indian Ocean Tuna Commission 
(IOTC) werd opgericht. Momenteel overweegt de IOTC amendementen op 

                                                                                                                                       
41  Zie onder meer Besluit V/6 (2000) ‘Ecosystem Approach’, Besluit VIII/24 (2006) ‘Protected 

Areas’ en Besluit (beschikbaar op <www.cbd.int>). 
42  Zie voetnoot 6 supra. 
43  IMO Resolutie A.572(14), ‘General Provisions on Ships’ Routeing’. Aangenomen op 20 

november 1985, geamendeerd door onder meer Resolutie MSC.71(69), Resolutie MSC.165(78) en 
resoluties aangenomen door MSC 70, MSC 73 en MSC 79 (zie IMO Doc. SN/Circ.204, van 8 
januari 1999, IMO Doc. SN/Circ.215, van 19 januari 2001 en IMO Doc. SN/Circ.241, van 14 
december 2004). 

44  International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, Rio de Janeiro, 14 mei 1966. In 
werking 21 maart 1969, United Nations Treaty Series No. 9587 (1969); <www.iccat.int>. 

45  Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Canberra, 20 mei 1980. In 
werking 7 april 1982, 19 International Legal Materials 837 (1980); <www.ccamlr.org>. Het 
Koninkrijk trad toe tot het CCAMLR Verdrag op 23 februari 1990. Het CCAMLR Verdrag trad in 
werking voor het gehele Koninkrijk op 25 maart 1990, in overeenstemming met art. XXVIII(2) 
(Tractatenblad 1990, 73). 

46  Convention for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission, Washington 
D.C., 31 mei 1949. In werking 3 maart 1950, 80 United Nations Treaty Series 4; <www.iattc.org>. 

47  Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission Established 
by the 1949 Convention Between the United States of America and the Republic of Costa Rica, 
Washington D.C., 14 november 2003. Niet in werking, <www.iattc.org>. 

48  Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission, Rome, 25 november 
1993 (105th Session FAO Council). In werking 27 maart 1996, <www.iotc.org>. 
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de IOTC Overeenkomst, die eventueel tot een andere relatie tussen IOTC 
en FAO zouden kunnen leiden;49  

• het CCSBT Verdrag,50 waarbij de Commission for the Conservation of 
Southern Bluefin Tuna (CCSBT) werd opgericht; 

• het WCPFC Verdrag,51 waarbij de Western and Central Pacific Fisheries 
Commission (WCPFC) werd opgericht;  

• het Cartagena Verdrag52 en het daarbij behorende SPAW-Protocol;53 en 
• het Inter-Amerikaans Zeeschildpadverdrag54. 

 
Van deze verdragen is het Koninkrijk momenteel alleen partij bij het CCAMLR 
Verdrag ten behoeve van het hele Koninkrijk, bij het Cartagena Verdrag en het 
SPAW-Protocol ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba en bij het Inter-
Amerikaans Zeeschildpadverdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen. 
 
Daarnaast heeft de Nederlandse Antillen - en dus niet het Koninkrijk ten behoeve van 
de Nederlandse Antillen - momenteel de status van Cooperating Non-Contracting 
Party (NCP) bij ICCAT55 en kan het kennelijk gebruik maken van bepaalde 
vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden (onder meer door de afwezigheid 
van vangstbeperkingen).56 Het Koninkrijk had al in 2002 een verzoek om een 
dergelijke status ten behoeve van de Nederlandse Antillen gedaan, maar dat verzoek 
                                                
49  Zie het ‘Report of the Eleventh Session of the Indian Ocean Tuna Commission’ (2007), paras 5-16 

en Appendix VI. De amendementen zijn vervat in het ‘Report of the Third Special Session of the 
Indian Ocean Tuna Commission’ (2006), Appendix IV. 

50  Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, Canberra, 10 mei 1993. In werking 20 
mei 1994, 1819 United Nations Treaty Series 360; <www.ccsbt.org>. 

51  Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western 
and Central Pacific Ocean, Honolulu, 5 september 2000. In werking 19 juni 2004, 40 International 
Legal Materials 277 (2001); <www.wcpfc.int>. 

52  Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied 
(Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider 
Caribbean Region, Cartagena de Indias, 24 maart 1983. In werking 11 oktober 1986, 22 
International Legal Materials 221 (1983); Tractatenblad 1983, 152; 
<www.unep.org/regionalseas>. Het Koninkrijk is momenteel partij ten behoeve van de 
Nederlandse Antillen en Aruba (informatie verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

53  Protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten bij het Verdrag 
inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied (Protocol 
concerning Specially Protected Areas and Wildlife in the Wider Caribbean, Kingston, 18 januari 
1990. In werking 18 juni 2000; Tractatenblad 1990, 115; <www.unep.org/regionalseas>. Het 
Koninkrijk is momenteel partij ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba (informatie 
verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

54  Inter-Amerikaans Verdrag inzake de bescherming en het behoud van zeeschildpadden (Inter-
American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles; Caracas, 1 december 
1996. In werking 2 mei 2001; <www.iacseaturtle.org>, Tractatenblad 2000, 49). Het Koninkrijk is 
partij ten behoeve van de Nederlandse Antillen (informatie verkregen via 
<www.minbuza.nl/verdragen>). 

55  De status van Cooperating NCP werd verleend op basis van ‘Recommendation 03-20 by ICCAT 
on Criteria for Attaining the Status of Cooperating Non-Contracting Party, Entity or Fishing Entity 
in ICCAT’. 

56  In de Recommendations en Resolutions van ICCAT (zie voetnoot 177 en begeleidende tekst) 
wordt de Nederlandse Antillen in ieder geval niet expliciet genoemd. 
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werd te laat ingediend en daardoor niet in behandeling genomen door de jaarlijkse 
ICCAT vergadering in 2002.57 Een vergelijkbaar verzoek, maar waarschijnlijk direct 
van de Nederlandse Antillen en niet van het Koninkrijk ten behoeve van de 
Nederlandse Antillen, werd tijdens de jaarlijkse ICCAT vergadering in 2003 
afgewezen doordat er geen consensus over kon worden bereikt.58 Voorafgaand aan de 
jaarlijkse ICCAT vergadering in 2004 diende de Nederlandse Antillen wederom een 
verzoek om Cooperating NCP status in, en ditmaal werd er uiteindelijk toch 
consensus bereikt.59 Tijdens diens jaarlijkse vergadering in 2005 vernieuwde ICCAT 
de status van Cooperating NCP voor de Nederlandse Antillen, maar gaf wel aan 
bezorgd te zijn over de hoge vangsten van Atlantic blueye tuna.60 In 2006 werd de 
status van Cooperating NCP voor de Nederlandse Antillen ingetrokken omdat de 
Nederlandse Antillen zich niet aan haar commitments zou hebben gehouden. Dit 
laatste zou onder meer komen door het niet opsturen van gegevens en het niet 
reageren op een brief van ICCAT.61 De onderzoekers hebben echter begrepen dat 
ICCAT de status van Cooperating NCP tijdens de jaarlijkse vergadering in 2007 weer 
heeft verleend aan de Nederlandse Antillen. Momenteel is er slechts een in de 
Nederlandse Antillen geregistreerd vissersvaartuig dat is opgenomen in de ‘ICCAT 
Record of Vessels over 24m’,62 namelijk de Galerna. Behalve dit vaartuig zijn er 
momenteel geen andere in de Nederlandse Antillen geregistreerde vissersvaartuigen 
die buiten de EVZ van de Nederlandse Antillen vissen.63  
 
Uit ICCAT Recommendation 03-2064 - op basis waarvan de status van Cooperating 
NCP jaarlijks wordt beoordeeld, toegekend of ingetrokken - blijkt niet dat deze status 
uiteindelijk moet leiden tot lidmaatschap van ICCAT. Doordat de status van 
Cooperating NCP echter geen financiële verplichtingen met zich meebrengt,65 zullen 
Staten met een volledig lidmaatschap dit mogelijk wel zien als oneerlijke 
concurrentie. Wellicht denken Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hier ook zo over 
aangezien zij een volledig ICCAT lidmaatschap hebben ten behoeve van hun 
overzeese gebieden. Dergelijke sentimenten kunnen er toe leiden dat het jaarlijkse 
vernieuwen van de status van Cooperating NCP - waarvoor consensus nodig is - een 
onzekere factor blijft. Daarnaast is het niet ondenkbeeldig dat de huidige vorm van 
participatie van (een onderdeel) van het Koninkrijk in ICCAT als bevestiging wordt 
gezien van het ‘voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten’. Toetreding tot het 

                                                
57  ICCAT Report for biennial period, 2002-03, Part I (2002) - Vol. 1, p. 245. 
58  ICCAT Report for biennial period, 2002-03, Part II (2003) - Vol. 1, pp. 244 en 279-280. 
59  ICCAT Report for biennial period, 2004-05, Part I (2004) - Vol. 1, pp. 42, 217, 223 en 239. 
60  ICCAT Report for biennial period, 2004-05, Part II (2005) - Vol. 1, pp. 50, 212, 247 en 279-280. 
61  ICCAT Report for biennial period, 2006-07, Part I (2006) - Vol. 1, pp. 43, 260, 262, en 271-272. 
62  Ingesteld door ICCAT Recommendation 02-22 ‘concerning the establishment of an ICCAT record 

of vessels over 24 meters authorized to operate in the Convention area’. 
63  Informatie verschaft door S. Mambi (NA), 31 januari 2008. 
64  Zie voetnoot 55 supra. 
65  Een stafmedewerker van het ICCAT Secretariaat stelt in een email aan E.J. Molenaar op 5 februari 

2008 “Cooperating non-Contracting Parties can contribute on a voluntary basis to the ICCAT 
budget.” 
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ICCAT Verdrag is onder meer open voor leden van de VN en is niet afhankelijk van 
de goedkeuring van de bestaande leden van ICCAT.66 
 
Bij het bepalen van de vorm van participatie van (onderdelen van) het Koninkrijk in 
ICCAT, dient ook stilgestaan te worden bij de implicaties van het opgaan van de 
BES-eilanden in het land Nederland. Indien er door ICCAT beheerde visbestanden 
voorkomen in de maritieme zones van de BES-eilanden, dan is Nederland een 
kuststaat en heeft het rechten en plichten ten aanzien van die visbestanden. Indien het 
GVB echter van toepassing is op de maritieme zones van de BES-eilanden, dan wordt 
de EG belast met deze rechten en plichten. 
 
Daarnaast is het de vraag of - behalve het land Nederland67 - andere landen van het 
Koninkrijk ook zelfstandig kunnen beslissen over participatie in een RFMO. Zoals 
hierboven in relatie tot ICCAT uiteen is gezet, lijkt het eerste verzoek om de status 
van Cooperating NCP van het Koninkrijk te zijn gekomen, maar latere verzoeken 
direct van de Nederlandse Antillen. Uit het feit dat ICCAT dit niet bezwaarlijk vond 
of vindt, volgt uiteraard niet dat deze gang van zaken daarmee in overeenstemming is 
met het constitutioneel Koninkrijksrecht. De algemene regel lijkt te zijn dat 
toestemming van de Koninkrijksregering is vereist indien participatie in een RFMO 
leidt tot het aangaan van internationaalrechtelijke verplichtingen. Dit laatste lijkt bij 
de status van Cooperating NCP bij ICCAT niet het geval. Naast het verschaffen van 
bepaalde informatie (zie subparagraaf 6.8.1) moet de aanvrager van de status slechts 
 

a) confirm its commitment to respect the Commission’s conservation and 
management measures and; 

b) inform ICCAT of the measures it takes to ensure compliance by its vessels with 
ICCAT conservation and management measures.68 

 
Het gebruik van de term ‘commitment’ duidt naar de mening van de onderzoekers niet 
duidelijk op het aangaan van internationaalrechtelijke verplichtingen. Daarom lijkt het 
verstandig om de kwestie van participatie van andere Koninkrijkslanden dan 
Nederland in RFMOs op Koninkrijksniveau af te stemmen omdat de reputatie van het 
Koninkrijk in het geding kan zijn. 
 
Voor zover de onderzoekers is bekend heeft Aruba nooit pogingen ondernomen om de 
status van Cooperating NCP bij ICCAT te verkrijgen. Uit ICCAT documenten blijkt 
echter dat Aruba gedurende lange tijd wel landingsgegevens voor twee vissoorten aan 
ICCAT heeft doorgegeven.69 
 
 

                                                
66  Cf. art. XIV(1) van het ICCAT Verdrag. 
67  Uiteraard alleen als het gaat om participatie van uitsluitend het land Nederland. 
68  ICCAT Recommendation 03-20, voetnoot 55 supra, para. 4. 
69  Zie ‘Report of the Standing Committee on Research and Statistics (SCRS). (Madrid, Spain, 

October 1 to 5, 2007)’, in relatie tot Wahoo en Atlantic sailfish. 
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3.5. Mondiale en regionale intergouvernementele organisaties 
 
Naast de intergouvernementele organisaties die door de in paragrafen 3.2 en 3.4 
besproken verdragen zijn opgericht, zijn de volgende mondiale en regionale 
intergouvernementele organisaties relevant voor het onderhavige onderzoek 
 

• de IMO, opgericht door het IMO Verdrag;70 
• de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO), 

opgericht door de Constitutie van de FAO;71 
• de Verenigde Naties (VN), opgericht middels het Handvest van de Verenigde 

Naties;72 en 
• CARICOM (Caribbean Community), opgericht middels het CARICOM 

Verdrag.73 
 
Alhoewel het Koninkrijk partij is bij het IMO Verdrag en het Handvest van de 
Verenigde Naties ten behoeve van het gehele Koninkrijk, is opmerkelijk genoeg het 
Koninkrijk alleen partij bij de Constitutie van de FAO ten behoeve van Nederland.74 
Nederland is formeel lid van WECAFC (Western Central Atlantic Fishery 
Commission),75 een regionaal visserij advies lichaam dat is opgericht onder artikel VI 
van de FAO Constitutie. WECAFC is echter geen RFMO aangezien het geen 
bevoegdheid heeft om juridisch bindende verplichtingen over het behoud en beheer 
van levende mariene rijkdommen op te leggen aan diens leden. Al sinds 1997 wordt in 
het kader van WECAFC gewerkt aan opties om diens effectiviteit te versterken.76 
Tijdens de 12e sessie van WECAFC (2005) werden herziene statuten en ‘Elements of 

                                                
70  Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie (Convention on the Intergovernmental 

Maritime Consultative Organization, Genéve, 6 maart 1948. In werking 17 maart, 289 United 
Nations Treaty Series 3, zoals geamendeerd. Het Koninkrijk is momenteel partij ten behoeve van 
het gehele Koninkrijk (informatie verkregen via <www.minbuza.nl/verdragen>). 

71  Geopend voor ondertekening en inwerkingtreding op 16 oktober 1945 (Staatsblad 1945, I 77; 
<www.fao.org/Legal>). Als gevolg van ondertekening op 16 oktober 1945 en middels art. XXI 
van de FAO Constitutie werd het Koninkrijk uitsluitend ten behoeve van Nederland partij bij de 
FAO Constitutie. Deze toetreding werd formeel bevestigd op 13 oktober 1947 (Tractatenblad 
1964, 103). 

72  Charter of the United Nations, San Francisco, 26 juni 1945. In werking 24 oktober 1945, 1 United 
Nations Treaty Series xvi; <www.un.org/aboutun/charter>. Het Handvest trad op 10 december 
1945 in werking voor Nederland en de Nederlandse Antillen en op 1 januari 1986 voor Aruba 
(informatie verkregen van Afdeling Verdragen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 februari 
2008). 

73  Treaty establishing the Caribbean Community, Chaguaramas, 4 juli 1973. In werking 1 augustus 
1973; <www.caricom.org>. 

74  Het is echter mogelijk dat de Nederlandse Antillen wel een financiële bijdrage leveren of hebben 
geleverd aan FAO. Op basis van art. II (2) en (11) van de Constitutie van de FAO lijkt het niet 
evident dat uitbreiding van het lidmaatschap van het Koninkrijk met de Nederlandse Antillen en 
Aruba via de in die bepalingen neergelegde procedure dient te geschieden. 

75  Opgericht door FAO Council Resolution 4/61 (November 1973), zoals geamendeerd, laatst door 
FAO Council Resolution 1/131 (November 2006). De website van WECAFC geeft aan dat 
Nederland lid is (<www.fao.org/fishery/rfb/wecafc>). 

76  Voor een korte discussie zie E.J. Molenaar, “Addressing Regulatory Gaps in High Seas Fisheries”, 
20 International Journal of Marine and Coastal Law 533-570 (2005), op pp. 548-551. 
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a Plan to Strengthen WECAFC’ aangenomen en werd er besloten dat er Rules of 
Procedure opgesteld zouden worden.77 Deze Rules of Procedure zouden tijdens de 
komende 13e sessie van WECAFC aangenomen moeten worden.78 
 
Het is daarnaast goed om te melden dat tijdens de laatste vier sessies van WECAFC 
(1999, 2001, 2003 en 2005) geen enkele vertegenwoordiger van Nederland aanwezig 
was. Wel was er bij de 10e sessie in 2001 een vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Antillen.79 Het WECAFC Secretariaat stelt zich op het pragmatische standpunt dat 
deelname aan WECAFC ten behoeve is van de Nederlandse Antillen en Aruba.80  
 
Momenteel is het Koninkrijk geen partij bij het CARICOM Verdrag en daarmee ook 
geen lid van CARICOM.81 Toetreding van het Koninkrijk ten behoeve van alle of 
bepaalde Caraïbische delen van het Koninkrijk is mogelijk onder het CARICOM 
Verdrag, hetzij als volledig lid, hetzij als ‘Associate Member’.82 Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn geen volledig lid, maar Anguilla 
(British Dependent Territory), Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands en de 
Turks en Caicos Islands (British Overseas Territories) hebben momenteel wel de 
status van Associate Member.83 Lidmaatschap zou onder meer relevant zijn door het 
in het kader van CARICOM gesloten CRFM (Caribbean Regional Fisheries 
Mechanism) Verdrag.84 Het CRFM Verdrag laat expliciet de mogelijkheid open dat 

                                                
77  ‘Report of the twelfth session of the Western Central Atlantic Fishery Commission and of the 

ninth session of the Committee for the Development and Management of Fisheries in the Lesser 
Antilles. Port of Spain, Trinidad and Tobago’, 25-28 October 2005 (FAO Fisheries Reports Nr. 
788: 2005), paras 75, 77 en 88 en Aanhangsels E en F. Zie ook de verwijzing naar FAO Council 
Resolution 1/131 in voetnoot 75 supra. 

78  Deze vergadering was aanvankelijk gepland voor maart-april 2008 in Cartagena de Indias maar 
momenteel (18 maart 2008) nog niet definitief vastgesteld. 

79  Informatie gebaseerd op de WECAFC Reports op (<www.fao.org/fishery/rfb/wecafc>). Het is 
echter wel mogelijk dat er vertegenwoordigers van Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba 
deelnemen of hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van WECAFC working groups. 

80  Zie E.J. Molenaar, “Netherlands Fisheries in a European and International Legal Context”, 33 
Netherlands Yearbook of International Law 119-170 (2002) [2004], op p. 161, n. 255a, waar 
wordt overwogen: “Over the years the WECAFC Secretariat has established a pragmatic working 
relationship with the Netherlands Antilles and Aruba. For instance, certain technical 
communications or invitations to technical meetings or to WECAFC Commission meetings are 
sent directly to the appropriate government officials in the Netherlands Antilles and Aruba. This 
procedure was also followed for the Eleventh Session of the Commission which is scheduled to be 
held in Grenada from 21-24 October 2003 (information kindly provided by Mr. B. Chakalall, 
Secretary of WECAFC, on 12 August 2003).” In een email van 20 februari 2008 laat de heer 
Chakalall weten dat deze situatie onveranderd is gebleven en dat dezelfde procedure is gevolgd 
voor de 12e sessie van WECAFC (2007).  

81  De volgende Staten zijn momenteel lid: Antigua en Barbuda, de Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint 
Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago 

82  Zie artt 2(1)(a) en 29 van het CARICOM Verdrag. 
83  Zie de informatie op <www.caricom.org>.  
84  Agreement Establishing the Caribbean Regional Fisheries Mechanism, 2002. In werking 4 

february 2002; <www.caricom.org>. Momenteel zijn alle CARICMOM Members en de volgende 
3 Associate Members lid: Anguilla, British Virgin Islands en de Turks en Caicos Islands (zie 
informatie op <www.caricom-fisheries.com>). 



 
NILOS - TNO  

 30 

naast leden en geassocieerde leden ook andere Caraïbische Staten en gebieden 
geassocieerd lid van het CRFM kunnen worden.85 In het kader van het CRFM 
Verdrag wordt momenteel onderhandeld over een ‘Common Fisheries Policy and 
Regime for the Caribbean Sea’ dat zal worden neergelegd in een ‘Agreement 
Establishing the Common Fisheries Policy and Regime’ (CFPR Overeenkomst).86 
 
Ten slotte kan de Caribbean MOU87 - een niet-juridische bindend regionaal 
instrument - nog genoemd worden. Deelname door de Maritieme Autoriteiten van de 
Nederlandse Antillen en Aruba in het kader van de Caribbean MOU vindt plaats sinds 
de Regeringen van zowel de Nederlandse Antillen als Aruba afzonderlijk Brieven van 
Acceptatie hebben gedeponeerd.88 De Nederlandse Antillen en Aruba worden 
afzonderlijk vertegenwoordigd tijdens vergaderingen van de Caribbean Port State 
Control Committee. 

                                                
85  Art. 3(2) van het CRFM Verdrag. Art. 37(2) geeft het Forum echter wel de bevoegdheid om een 

verzoek om geassocieerd lidmaatschap goed- of af te keuren. 
86  Zie informatie op <www.caricom-fisheries.com>. De meest recente ontwerptekst is van oktober 

2007 (in archief onderzoekers). 
87  Memorandum of Understanding on Port State Control in the Caribbean Region, Christchurch, 9 

februari 1996. Treedt voor elke afzonderlijke Maritieme Autoriteit in werking op de datum van 
aanvaarding. 12 International Journal of Marine and Coastal Law 81-96 (1997). 

88  Zie ook de informatie op <www.caribbeanmou.org>. 
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4. Relevante wet- en regelgeving Nederlandse Antillen en Aruba 
 

4.1. Inleiding 
 
Het doel van dit hoofdstuk is het geven van een overzicht van de bestaande relevante 
wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba. Op andere plaatsen van 
dit rapport wordt ingegaan op de inhoud van deze wet- en regelgeving. Veel van de 
hier genoemde wet- en regelgeving is beschikbaar op het internet.89 Andere (in 
voorbereiding zijnde) wet- en regelgeving is aan de onderzoekers toegestuurd.  
 
 

4.2. Nederlandse Antillen 
 

4.2.1. Landsregelgeving 
 
De relevante wet- en regelgeving van het land Nederlandse Antillen is momenteel de 
volgende:  
 

• Landsverordening van de 11de juli 1991 houdende regelen in verband met de 
visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen 
(Visserijlandsverordening)90; 
• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5de november 1992 

ter uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de Visserijlandsverordening 
(P.B. 1991, no. 74) (Visserijlandsbesluit)91;  

• Landsverordening van de 3de november 1993 houdende regels ter voorkoming 
van verontreiniging door schepen (Landsverordening voorkoming van 
verontreiniging door schepen)92;  

• Landsbesluit, houdende maatregelen, van de 6de september 1999 ter 
uitvoering van artikel 3, eerste en zesde lid, van de Warenlandsverordening 
(P.B. 1997, no. 334) (Landsbesluit visserijproducten 1999)93; 

• Landsverordening van de 9de februari 1998 houdende regels inzake het beheer 
van de natuur en de bescherming van de daarin voorkomende dier- en 
plantsoorten (Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming)94;  

• Landsverordening van de 15de maart 2001 tot wijziging van de 
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming95; en 

• Landsverordening maritiem beheer96. 
 

                                                
89  Voor het land Nederlandse Antillen en diens eilanden op <www.mina.vomil.an> en voor het land 

Aruba op <www.overheid.aw>. 
90  P.B. 1991, No. 74. 
91  P.B. 1992, No. 108. 
92  P.B. 1993, No. 108. 
93  P.B. 1999, No. 157. 
94  P.B. 1998, No. 49. 
95  P.B. 2001, No. 41. 
96  Zie voetnoot 2 supra. 
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Daarnaast zijn er de volgende beschikkingen: 
 

• Beschikking algemene hygiënevoorschriften voor visproductie97;  
• Beschikking opslag en vervoer van visserijproducten98; 
• Beschikking hygiënevoorschriften fabricageproces visserijproducten99; 
• Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten100; 
• Beschikking zoet- en kleurstoffen in visserijproducten101; 
• Beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in 

visserijproducten102; 
• Beschikking constructie en uitrusting van visproductie-inrichtingen103; 
• Beschikking fabrieksvaartuigen104; 
• Beschikking visvaartuigen105; 
• Beschikking registratiesysteem voor visserijproducten106; 
• Beschikking goedkeuring laboratoria voor onderzoek van visserijproducten107; 
• Beschikking onderzoeksmethoden visserijproducten108; 
• Beschikking gezondheidscertificaat visserijproducten109; 
• Beschikking verpakking visserijproducten110; en 
• Beschikking identificatie van visserijproducten111. 

 
 

4.2.2. Bonaire 
 
De relevante wet- en regelgeving van het eiland Bonaire is momenteel de volgende:  
 

• Eilandsverordening Marien Milieu (A.B. Bonaire 2001, No. 13), zoals 
gewijzigd. 

 
Daarnaast is ook het Milieubeleidsplan Bonaire 2003 - 2007 relevant. 
 
 
 

                                                
97  P.B. ??, No. 159. 
98  P.B. ??, No. 160. 
99  P.B. ??, No. 161. 
100  P.B. ??, No. 163. 
101  P.B. ??, No. 164. 
102  P.B. ??, No. 165. 
103  P.B. ??, No. 166. 
104  P.B. ??, No. 167. 
105  P.B. ??, No. 168. 
106  P.B. ??, No. 170. 
107  P.B. ??, No. 172. 
108  P.B. ??, No. 174. 
109  P.B. ??, No. 175. 
110  P.B. ??, No. 176. 
111  P.B. ??, No. 177. 
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4.2.3. Curaçao 
 
De relevante wet- en regelgeving van het eiland Curaçao is momenteel de volgende:  
 

• Rifbeheerverordening Curaçao (A.B. Curaçao 1976 no. 48);112  
 
Daarnaast is de volgende wet- en regelgeving in voorbereiding: 
 

• Eilandsverordening houdende regels inzake de economische exploitatie van 
het vissen in de territoriale zee rondom Curaçao en Klein Curaçao en de 
bescherming van het mariene milieu door het instandhouden van vissoorten 
(Visserijverordening Curaçao);  
• Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de xxx ter uitvoering 

van artikelen xxx van de Visserijverordening Curaçao (Visserijbesluit 
Curaçao);  

• Eilandsverordening houdende regels inzake het beheer en de bescherming van 
de mariene natuur (Eilandsverordening mariennatuurbeheer en -bescherming 
Curaçao);  
• Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de xxx ter uitvoering 

van artikel 9, vijfde lid, van de Eilandsverordening mariennatuurbeheer en 
-bescherming Curaçao (Eilandsbesluit mariennatuurbeheer en -
bescherming Curaçao art. 9(5));  

• Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de xxx ter uitvoering 
van artikel 27, vijfde lid, van de Eilandsverordening mariennatuurbeheer 
en -bescherming Curaçao (Eilandsbesluit mariennatuurbeheer en -
bescherming Curaçao art. 27(5)); en 

• Eilandsverordening Aanwijzing Marienparken Curaçao.  
 
 

4.2.4. Saba 
 
De relevante wet- en regelgeving van het eiland Saba is momenteel de volgende: 
 

• Eilandsverordening van 25 juni 1987 houdende bepalingen betreffende het 
beheer van het marien milieu van het eilandgebied Saba (Eilandsverordening 
Marien Milieu Saba; A.B. Saba 1987, No. 10); en 

• Visserijverordening Saba (A.B. Saba 1996, No. 01).  
 
 
 
 
 

                                                
112  Het is de intentie om deze te vervangen door de Eilandsverordening mariennatuurbeheer en -

bescherming Curaçao. 



 
NILOS - TNO  

 34 

4.2.5. Sint Eustatius 
 
De relevante wet- en regelgeving van het eiland Sint Eustatius is momenteel de 
volgende: 
 

• Eilandsverordening van de 10de november 1966, houdende voorzieningen tot 
regeling van de kreeftenvangst in de wateren rondom St. Eustatius en tot 
regeling van de kreeftenhandel op genoemd eiland (Kreeftenverordening 
1966; A.B. Sint Eustatius 1966, Nr. 01);  

• Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de 
territoriale wateren van het eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu 
Verordening Sint Eustatius; A.B. Sint Eustatius 1996, No. 3); en 
• Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 maart 1996 

regelende de voorwaarden waaronder vergunningen worden afgegeven om 
vulstations te exploiteren, personen te vervoeren en/of duikers te 
begeleiden in het marien park, de in het marien park geldende 
voorwaarden van ankering en ankergelden en het vaststellen van de hoogte 
van de te heffen leges op vergunningen betrekking hebbende op het marien 
park (A.B. Sint Eustatius 1996, Nr. 04).  

 
 

4.2.6. Sint Maarten 
 
De relevante wet- en regelgeving van het eiland Sint Maarten is momenteel de 
volgende: 
 

• Eilandsverordening van de 2de november 1963 houdende voorzieningen tot 
regeling van de kreeftenvangst in de wateren rondom Sint Maarten en tot 
regeling van de kreeftenhandel op genoemd eiland (Kreeftenverordening 
1963; A.B. Sint Maarten 1963, No. 7); en  

• Eilandsverordening van 1 september 2003 houdende regels over het beheer en 
de bescherming van flora en fauna alsmede natuurparken in het eilandgebied 
Sint Maarten (Eilandsverordening natuurbeheer en -bescherming Sint 
Maarten; A.B. Sint Maarten 2003, No. 25). 

 
 

4.3. Aruba 
 
De relevante wet- en regelgeving van het land Aruba is momenteel113 de volgende: 
 

• Marien-milieuverordening (A.B. Aruba 1980, No. 18); 
• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 juni 1987, ter 

uitvoering van artikel 5 van de Marien-milieuverordening (A.B. Aruba 
1987, No. 51; checken); 

                                                
113  Daarnaast is in voorbereiding een Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen. 
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• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 10 mei 1988, ter 
uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Marien-milieuverordening 
(A.B. Aruba 1988, No. 52);  

• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 1992 ter 
uitvoering van artikel 6 van de Marien-milieuverordening (Landsbesluit 
verbod jacht op koraalvissen; A.B. Aruba 1992, No. 70); 

• Landsverordening, van 25 november 1992 houdende regelen in verband met 
de visserij in de wateren rondom Aruba (Visserijverordening; A.B. Aruba 
1992, No. 116), zoals gewijzigd bij A.B. Aruba 1997, No. 34; 
• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 1993 ter 

uitvoering van de artikelen 3, 11 en 19 van de Visserijverordening 
(Visserijbesluit; A.B. Aruba 1993, No. 15);  

• Verordening op het vissen met sleepnetten (A.B. Aruba 1992 no. GT 17), zoals 
gewijzigd bij A.B. Aruba 1997, No. 34; 

• Landsverordening, houdende nieuwe bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee (Zeeaanvaringsverordening; A.B. Aruba 1992, No. 113); 

• Landsverordening, van 21 december 1993 ter voorkoming verontreiniging 
door schepen (Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen; 
A.B. Aruba 1993, No. 72), zoals gewijzigd bij A.B. Aruba 1997, No. 34; 

• Landsverordening, van 13 februari 1995 houdende regels ter bescherming van 
de natuur en de daarin voorkomende dier- en plantensoorten 
(Natuurbeschermingsverordening; A.B. Aruba 1995, No. 2), zoals gewijzigd 
bij A.B. Aruba 1997, No. 34; 
• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1995 ter 

uitvoering van artikel 16, tweede lid, van de Natuurbeschermingsver-
ordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit CITES-registers; A.B. Aruba 
1995, No. 69;  

• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1995 ter 
uitvoering van artikel 11, tweede lid, van de 
Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit 
ontheffingen beschermde niet-inheemse flora en fauna; A.B. Aruba 1996, 
No. 1); en 

• Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 3 augustus 2001 ter 
uitvoering van artikel 9 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 
no. 2) (Landsbesluit verboden onderwaterjachtmiddelen; A.B. Aruba 2001, 
No. 115). 
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5. Maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk 
 

5.1. Algemeen 
 
De maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk liggen voor een klein 
deel binnen de Atlantische Oceaan en grotendeels binnen de Caraïbische Zee. De 
laatste is aangemerkt als een ‘large marine ecosystem’ (LME) vanwege het half-
ingesloten karakter.114 Door de kleine afstanden tussen staten in de Caraïbische Zee is 
er een lappendeken aan maritieme zones en daardoor ook een hoge mate van 
fragmentatie van rechtsmacht. Figuur 1 illustreert dit (zie ook Figuur 3 in paragraaf 
8.2). Door de situering van de verschillende eilanden van het Koninkrijk, grenzen de 
maritieme zones van de eilanden in geen enkel geval aan de volle zee. Er is daardoor 
ook geen continentaal plat dat zich verder uitstrekt dan 200 zeemijl vanaf de kust (in 
feite vanaf de basislijnen). 
 

Figuur 1: Maritieme zones in de Caraïbische zee 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
114  Zie de informatie op <woodsmoke.edc.uri.edu/Portal>. 
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In 1985 besloot het Koninkrijk om voor zowel de Europese als de Caraïbische delen 
de territoriale zee te verbreden van 3 naar 12 zeemijl.115 Alhoewel het land Nederland 
al in 1977 een (exclusieve) visserijzone van 200 zeemijl had geclaimd,116 werden pas 
in 1993 visserijzones voor Aruba en de Nederlandse Antillen ingesteld.117 In 
tegenstelling tot de Nederlandse visserijzone - die begint vanaf de kust - beginnen de 
visserijzones van Aruba en de Nederlandse Antillen zeewaarts van de buitengrens van 
hun territoriale zee. De EEZ van het land Nederland trad in werking in 2000.118 
Momenteel is een Besluit voor de instelling van de EEZ voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba in voorbereiding bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bereidt het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Rijkswet voor 
betreffende de onderlinge afbakening tussen (a) Bonaire en Curaçao en (b) Sint 
Maarten en Saba. 
 
 

5.2. Noodzaak van instellen EEZ 
 
Voor het instellen van bepaalde maritieme zones - zoals de EEZ - en het daarbinnen 
gebruik maken van de rechtsmacht van kuststaten over maritieme activiteiten zoals 
scheepvaart en visserij, vereist het internationale recht in beginsel niet dat een staat 
partij is bij het VN Zeerechtverdrag. Immers, veel bepalingen van het VN 
Zeerechtverdrag zijn tevens een weergave van het voor alle staten geldende 
internationale gewoonterecht. De praktijk van bijvoorbeeld Turkije en de Verenigde 
Staten - beiden geen partij bij het VN Zeerechtverdrag maar wel een EEZ ingesteld - 
en het uitblijven van significante protesten binnen de internationale 
statengemeenschap tegen die praktijk, lijken die visie te ondersteunen. Voor de 
volledigheid kan vermeld worden dat, zolang het VN Zeerechtverdrag nog niet geldt 
voor de Nederlandse Antillen, de Zeerechtverdragen van Genève van 1958 daar 
formeel nog gelden voorzover hun bepalingen niet zijn opzijgezet door latere regels 
van gewoonterecht. 

                                                
115  Artt 1 en 2 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, van 9 januari 1985 (Staatsblad 1985, 

129) en art. 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de 
Nederlandse Antillen, van 9 januari 1985 (Staatsblad 1985, 130; inwerkingtreding via 
Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de 
Nederlandse Antillen, van 23 oktober 1985 (Staatsblad 1985, 559). Voor meer informatie over de 
maritieme zones en basislijnen van het Koninkrijk zie H.M. Dotinga en A.H.A. Soons, “The 
Netherlands and the Law of the Sea” in: The Law of the Sea. The European Union and its Member 
States, T. Treves en L. Pineschi (eds) (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London: 
1997), pp. 365-426. 

116  Machtigingswet instelling visserijzone, van 8 juni 1977 (Staatsblad 1977, 345; inwerkingtreding 
middels het Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Machtigingswet instelling visserijzone, van 23 
november 1977 (Staatsblad 1977, 665)). 

117  Art. 1(1) van het Visserijzonebesluit Nederlandse Antillen en Aruba, van 6 juli 1993 (Staatsblad 
1993, 409). Dit besluit trad in werking op 1 september 1993 en was gebaseerd op art. 1 van de Wet 
van 1977, voetnoot 116 supra. 

118  Art. 1(1) van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, van 27 mei 1999 (Staatsblad 
1999, 281). Inwerkingtreding op 28 april 2000 middels het Besluit grenzen Nederlandse 
exclusieve economische zone, van 13 maart 2000 (Staatsblad 2000, 167). 
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6. Visserij 
 

6.1. Algemeen 
 
Onder het huidige internationale recht van de zee, zoals grotendeels neergelegd in het 
VN Zeerechtverdrag, hebben staten verschillende rechten over levende mariene 
rijkdommen. Voor zover die rijkdommen aanwezig zijn binnen het territoir van een 
kuststaat, wat onder meer de binnenwateren en de territoriale zee omvat, kan een 
kuststaat soevereiniteit over deze rijkdommen uitoefenen. Daarnaast kunnen 
kuststaten een EEZ of EVZ afkondigen waarin zij soevereine rechten hebben over alle 
levende mariene rijkdommen en hebben zij soevereine rechten over de ‘natuurlijke 
rijkdommen’ van hun continentale plat, voor zover die zich verder zeewaarts uitstrekt 
dan de EEZ of EVZ.119  
 
In relatie tot het begrip ‘natuurlijke rijkdommen’ (‘natural resources’) stelt artikel 
77(4) van het VN Zeerechtverdrag: 
 

The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-
living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to 
sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are 
immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical 
contact with the seabed or the subsoil. 

 
Naast sedentaire soorten valt ook koraal onder het begrip ‘natuurlijke rijkdommen’ 
van het continentale plat, aangezien het deels levend is. 
 
Deze rechten of de uitoefening daarvan worden beperkt door een groot aantal 
voorwaarden en juridische bindende en niet-juridisch bindende verplichtingen 
(commitments). Deze zijn niet alleen neergelegd in het VN Zeerechtverdrag, maar 
ook in veel van de andere verdragen die worden genoemd in hoofdstuk 3. In de 
volgende subparagrafen worden deze verplichtingen besproken in het kader van acht 
deelgebieden: (a) visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk; (b) visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde 
schepen op volle zee; (c) visserij op door ICCAT beheerde visbestanden; (d) visserij 
binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk op 
grensoverschrijdende bestanden die niet door ICCAT worden beheerd; (e) visserij 
binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk door 
buitenlandse schepen; (f) visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk 
geregistreerde schepen in de maritieme zones van andere staten; (g) wetenschappelijk 
onderzoek en databanken; en (h) handhaving. 
 
 
 
 

                                                
119  Cf. artt 56(1)(a) en 77 van het VN Zeerechtverdrag. 
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6.2. Visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk 

 
6.2.1. Algemeen 

 
Doelsoorten van de visserij binnen de maritieme zones van de Nederlandse Antillen 
en Aruba zijn vooral kleine pelagische soorten (sardines, bonitos), maar ook de 
grotere soorten waaronder tonijn-achtigen, zwaardvissen (marlijnen), en dorados 
(‘dolfijnvis,’ Coryphaena sp.). De vliegende vis (Hirundichthys affinis) komt in het 
gebied veel voor en is een commercieel aantrekkelijke, maar onderbenutte soort. De 
artisanale soorten zijn vooral demersale vissen (bodemvissen, rots- en koraalvissen): 
zeebaars (snappers, groupers: Mycteroperca en Epinephelus spp), kroonslak (queen 
conch, Strombus gigas), kreeft (spiny lobster, Panulirus argus). Op de Saba bank 
wordt onder meer gevist op de grote kroonslak, kreeft en grouper.  
 
Door teruglopende vangsten nam het aantal artisanale vissers op Curaçao tussen 1990 
en 2006 af van 140 naar 44 (de vangsten van de traditionele sleep- en rifvisserij liepen 
in deze periode terug van 900-1200 naar 200 metrieke ton per jaar). 120 De Dienst 
Landbouw, Veeteelt, en Visserij (LVV) van het Eiland Curaçao heeft in 
samenwerking met de Stichting Carmabi in 2005-2006 een monitoring programma 
opgezet. Hierbinnen is in 2005 door de Radboud Universiteit121 en het Van Hal 
Instituut studentenonderzoek verricht naar de rifvispopulaties en visserijdruk in 
Curaçaose wateren. Groupers en snappers, de belangrijkste doelsoorten, werden niet 
of zeer weinig waargenomen. De gemiddelde lengte van veel vissoorten ligt ver onder 
eerder waargenomen gemiddelden, wat een indicatie is voor overbevissing doordat 
jonge vissen niet meer de kans krijgen om te volgroeien tot maximale lengtes. De 
kustnabije visserij bestrijkt het smalle, met koraalriffen begroeide kustplateau rond de 
eilanden. Volgens de evaluatie van de Dienst LVV zijn rifvispopulaties in de smalle 
Curaçaose kusstrook daarom overbevist. Curaçao maakt gebruik van zogeheten ‘fish 
aggregating devices’ (FAD’s), boeien die tonijn en tonijn-achtigen aantrekken om de 
visserij op deze soorten te ondersteunen en de kustzone te ontlasten. Ter bescherming 
van de artisanale visserij en het mariene ecosysteem heeft Aruba in 1999 afgezien van 
de ontwikkeling van een grootschalige commerciële visserij.122 Er is voor beide 
eilanden dus behoefte aan regulering van de kustnabije visserij gebaseerd op jaarlijks 
uit te voeren bestandsonderzoek.  
 
Kenmerkend voor de wateren rond de BES-eilanden is het voorkomen van 
koraalriffen. Dit zijn gebieden met bijzondere waarde als kraamkamer voor 
commerciële soorten, regionale biodiversiteit, en (duik)toerisme. De koraalgebieden 
zijn kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, een kwetsbaarheid die is toegenomen 
door opwarming en verzuring van de zeeën ten gevolge van klimaatverandering. 

                                                
120  F. Dilrosun 2007. Eindevaluatie Visserijbeleidsplan 2001. Dienst Landbouw,  

Veeteelt & Visserij Curaçao, Afdeling Visserij, 16 pp. 
121  Afdeling Dierecologie en -ecofysiologie, I. Nagelkerken. 
122  Cf. E.J. Molenaar, “Marine Fisheries in the Netherlands Antilles and Aruba in the Context of 

International Law”, 18 International Journal of Marine and Coastal Law 127-144 (2003), p. 133. 
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Naast een te hoge visserijdruk stelt de Dienst LVV vast dat ook de afname van 
rifhabitat en kraamkamergebieden, onder meer veroorzaakt door watervervuiling 
(eutrofiëring), de visstand heeft aangetast.123 De bescherming van koraalgebieden 
vraagt om maatregelen als afvalwaterbehandeling en zorg bij irrigatie van gebieden. 
De eilanden herbergen een aantal diffuse bronnen van waaruit op het mariene milieu 
wordt geloosd, zoals ontziltingsinstallaties, raffinage, aquacultuur, en rioolwater uit de 
toeristenindustrie. Beschermende maatregelen die door de Dienst LVV worden 
geadviseerd zijn wet- en regelgeving voor het vaststellen van minimum maaswijdtes 
en lengten, het instellen van MPA’s - waaronder bescherming van 
kraamkamergebieden - en beperking van eutrofiëring.124  
 
Een belangrijke doelstelling van het Eilandelijke visserijbeleid is het handhaven van 
de werkgelegenheid in de traditionele artisanale visserij vanuit kleine open boten met 
handlijnen (met name Curaçao en Bonaire). Daarnaast blijft de wens bestaan om een 
semi-industriële visserij in de EVZ rond Curaçao en Bonaire te ontwikkelen. 
Dergelijke initiatieven van investeerders over de afgelopen 5 jaar zijn echter op niets 
uitgelopen.125 Recreatieve visserij en sportvisserij op marlijnen, zwaardvissen, en 
dorados is een miljoenenindustrie in Florida maar in de Nederlandse Antillen en 
Aruba niet van significante economische betekenis. 
 
 

6.2.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
Zoals hierboven al is uiteengezet, richt dit deelgebied zich niet op 
grensoverschrijdende bestanden. De belangrijkste internationale verplichtingen en 
commitments van kuststaten ten aanzien van levende mariene rijkdommen in diens 
maritieme zones zijn: 
 

• het voorkomen van over-exploitatie van doelsoorten 
• het vaststellen van de ‘total allowable catch’ (TAC), onder meer door 

rekening te houden  
• met bijvangst van afhankelijke (‘predator-prey’ relaties) en 

geassocieerde (bijvangst) soorten; en 
• algemeen aanbevolen internationale minimumnormen;126 

• gebruik te maken van het beste beschikbare wetenschappelijke onderzoek, 
waar passend door samenwerking met relevante internationale 
organisaties;127 

• het voorkomen en beperken van bijvangst van niet-doelsoorten (zowel vissen, 
schaal- en schelpdieren, vogels, zeereptielen als zeezoogdieren);128 en 

                                                
123  Dilrosun, voetnoot 120 supra. 
124  Ibid. 
125  Ibid. 
126  Zie onder meer art. 61 van het VN Zeerechtverdrag. 
127  Zie onder meer art. 61 van het VN Zeerechtverdrag. 
128  Zie onder meer art. 61 van het VN Zeerechtverdrag, het Bonn-verdrag en het Inter-Amerikaans 

Zeeschildpadverdrag. 
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• het voorkomen en beperken van andere effecten van visserij op het mariene 
ecosysteem in het algemeen, bijvoorbeeld kwetsbare ecosystemen, inclusief 
habitats van bedreigde of uitstervende soorten.129 

 
Een aantal van de hier genoemde verplichtingen zijn bindend voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba middels verdragsrecht en een aantal andere middels internationaal 
gewoonterecht. Alhoewel de verplichtingen in artikel 61 van het VN Zeerechtverdrag 
niet van toepassing zijn (a) landwaarts van de EEZ of EVZ en (b) op sedentaire 
soorten, zullen veel van de andere verdragsbepalingen ook van toepassing zijn op de 
mariene wateren binnen het territoir. In het kader van WECAFC, CITES en CRFM 
wordt onder meer samengewerkt in relatie tot de grote kroonslak.130 
 
Volgens artikel 61 van het VN Zeerechtverdrag dient het doel van het beheer en 
behoud van de doelsoorten in de EEZ een gedurig maximale opbrengst (‘maximum 
sustainable yield’ (MSY)) te zijn. Dit doel wordt beperkt door de hierboven 
weergegeven voorwaarden.  
 
Een verplichting in relatie tot een op visserijbeheer toegespitste voorzorgsbenadering 
of -aanpak en een ecosysteembenadering of -aanpak, komt niet voor in het VN 
Zeerechtverdrag, maar wel in de VN Visbestandenovereenkomst en in verschillende 
relevante niet-juridisch bindende internationale instrumenten.131 Daarnaast is 
Nederland als lidstaat van de EU gebonden aan het GVB en diens doelstellingen, die 
onder meer het volgen van de voorzorgsaanpak en het streven naar “een geleidelijke 
tenuitvoerlegging van een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het 
visserijbeheer” omvatten.132 In de in paragraaf 1.1 genoemde brief van Minister 
Verburg aan Minister Tjin Asjoe komt de steun voor deze aanpak ook naar voren. Een 
op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer erkent de tekortkomingen 
van een strikt sectorale benadering en dient uiteindelijk in een overkoepelend 
geïntegreerd maritiem beheer en beleid ingebed te worden.133 Dit betekent echter niet 
noodzakelijk dat op de totstandkoming van dit overkoepelende geïntegreerde beheer 
of beleid gewacht moet worden voordat met een op het ecosysteem gebaseerde 
aanpak van het visserijbeheer begonnen kan worden. Om die reden is hierboven ook 
de term ‘ingebed’ gebruikt. 

                                                
129  Zie onder meer art. 194(5) van het VN Zeerechtverdrag, het Ramsar-verdrag, het 

Biodiversiteitsverdrag 
130  Onder meer middels de WECAFC ‘Ad hoc Working Group on Queen conch (Strombus gigas)’. 
131  Bijv. de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. 
132  Art. 2(1) van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 ‘inzake de 

instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid’ (PbEG 2002, L 358/59). 

133  Zie in dit kader “Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie”, COM(2007) 575 
definitief, 10 oktober 2007 en het Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 12/2007 van 23 juli 
2007, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie), PbEG 
2007, Nr. C 242 E/11. 
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Tenslotte dient hier ook te worden verwezen naar het CRFM Verdrag134 en de nog in 
onderhandeling zijnde CFPR Overeenkomst135. Met de inwerkingtreding van de 
CFPR Overeenkomst worden veel van de in deze subparagraaf genoemde 
bevoegdheden van kuststaten die partij zijn bij de CFPR Overeenkomst overgedragen 
naar het multilaterale niveau in de vorm van de onder de Overeenkomst ingestelde 
Implementing Agency.136  
 
 

6.2.3. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
 
De huidige Visserijlandsverordening van de Nederlandse Antillen omschrijft onder 
meer de bevoegdheden van het Land en de Eilandgebieden in relatie tot de territoriale 
zee en de EVZ. Van de eilanden heeft momenteel alleen Saba een 
Visserijverordening. 
 
De bestaande wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba ten aanzien 
van visserij bevat geen kernbepaling waarin een doelstelling is vastgelegd. Die 
doelstelling zou gebaseerd moeten zijn op relevante verplichtingen onder het 
internationale recht, zoals het voorkomen van over-exploitatie en het voorkomen en 
beperken van bijvangst. De doelstelling zou aan kunnen sluiten bij het streven naar 
een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer en het volgen van het 
voorzorgsaanpak. Het verankeren van deze doelstelling in de wet- en regelgeving 
dient vergezeld te worden van het operationaliseren van de doelstelling door middel 
van deeldoelstellingen en concrete maatregelen. De bestaande wet- en regelgeving 
bevat al een aantal maatregelen om over-exploitatie van bepaalde visbestanden in de 
maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk te voorkomen.137 Indien 
dit echter onvoldoende is, dan is het wellicht nodig om andere types 
vangstbeperkingen in te stellen, bijvoorbeeld beschermde zeegebieden, maximum 
aantal zeedagen, maximum aantal schepen of beperkingen op de omvang of het type 
schepen dat voor de visserij gebruikt kan worden. 
 
De wet- en regelgeving die Curaçao momenteel in voorbereiding heeft zal opnieuw 
bekeken moeten worden in het licht van de toekomstige staatkundige verhoudingen, 
onder meer doordat de geografische reikwijdte van die regelgeving verruimd zal 
moeten worden van de 12-mijlszone naar de EVZ. 
 
 
 
 

                                                
134  Zie voetnoot 84 supra. 
135  Zie voetnoot 86 supra. 
136  Zie onder meer artt 6(1) en 7(2) van de CFPR Overeenkomst. 
137  Zie onder meer artt 2 en 3 van het Visserijlandsbesluit van de Nederlandse Antillen en art. 2 van 

het Visserijbesluit en art. 1 van de Verordening op het vissen met sleepnetten van Aruba. 
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6.3. Visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk 
geregistreerde schepen op volle zee  

 
6.3.1. Algemeen 

 
De onderzoekers zijn geïnformeerd dat behalve de Galerna er momenteel geen in de 
Nederlandse Antillen of Aruba geregistreerd schepen visserijactiviteiten ondernemen 
buiten de maritieme zones van de Nederlandse Antillen en Aruba.138 Bij de overheid 
van de Nederlandse Antillen bestaat echter wel interesse voor visserij op volle zee 
door daar geregistreerde schepen. Aangezien die interesse in eerste instantie vooral is 
gericht op tonijn en tonijn-achtigen, zal dit deelgebied zich voornamelijk tot die 
soorten beperken.  
 
Momenteel zijn er vijf RFMO’s die zich richten op het beheer van tonijn en tonijn-
achtigen, namelijk CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC en WCPFC.139 Subparagraaf 6.4 
gaat meer specifiek in op door ICCAT beheerde visbestanden. Daarnaast kan hier 
melding gemaakt worden van de ‘International Consultations on Multilateral 
Conservation and Management of Swordfish in the South East Pacific’, waaraan 
onder meer de EG en Chili deelnemen.140 Ook is het niet uitgesloten dat er een visserij 
op tonijn of tonijn-achtigen is in de Noordelijke Stille Oceaan die niet door een van 
deze RFMO’s gereguleerd wordt. Het is echter onwaarschijnlijk dat die visserij zich 
uitstrekt tot de volle zee. 
 
Dit deelgebied besteedt dus verder geen aandacht aan de rechten en plichten ten 
aanzien van het Caraïbische deel van het Koninkrijk in relatie tot visserij van daar 
geregistreerde schepen op visbestanden die (a) door andere RFMO’s worden beheerd, 
met name ‘straddling fish stocks’ en ‘discrete high seas fish stocks’, of (b) (nog) niet 
door een RFMO worden beheerd. Onder de laatste categorie vallen ook visbestanden 
die waarschijnlijk zullen worden beheerd door een RFMO waarvoor momenteel een 
onderhandelingsproces gaande is (bijvoorbeeld in relatie tot de Zuidelijke Stille 
Oceaan en de Noordwestelijke Stille Oceaan). 
 
Tenslotte zal, zoals al eerder is opgemerkt, subparagraaf 6.7 ingaan op visserij in de 
maritieme zones van andere staten, ook al is die visserij gericht op visbestanden die 
door een van de vijf tonijn-RFMO’s worden beheerd.  
 
 

6.3.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
De door de vijf tonijn-RFMO’s beheerde visbestanden kunnen geclassificeerd worden 
als ‘over grote afstanden trekkende visbestanden’ (‘highly migratory fish stocks’) 
aangezien zij voorkomen op de lijst in Bijlage I getiteld ‘Highly Migratory Species’ 

                                                
138  Zie para. 3.4 supra. 
139  Ibid.  
140  Voor wat meer informatie zie Molenaar, voetnoot 76 supra, op pp. 543-544.  
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bij het VN Zeerechtverdrag. Artikel 64, getiteld ‘Highly migratory species’ stelt het 
volgende: 
 

1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly 
migratory species listed in Annex I shall cooperate directly or through appropriate 
international organizations with a view to ensuring conservation and promoting the 
objective of optimum utilization of such species throughout the region, both within 
and beyond the exclusive economic zone. In regions for which no appropriate 
international organization exists, the coastal State and other States whose nationals 
harvest these species in the region shall cooperate to establish such an organization 
and participate in its work. 

2. The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of this Part. 
 
In de context van de tonijn-RFMO’s betekent deze bepaling dat kuststaten en staten 
die op volle zee vissen op door de RFMO’s beheerde visbestanden moeten 
samenwerken. Deze samenwerking kan direct geschieden of binnen het kader van een 
van de vijf RFMO’s. Lid (2) bepaalt verder dat deze samenwerkingsverplichting geldt 
naast de in subparagraaf 6.2 besproken verplichtingen. Het VN Zeerechtverdrag bevat 
daarnaast vergelijkbare behoud- en beheersverplichtingen en tevens een 
samenwerkingsverplichting die specifiek gericht zijn op staten die vissen op de volle 
zee.141 Deze laatste verplichtingen zijn samen met artikel 63(2) van het VN 
Zeerechtverdrag ook van toepassing op zogenaamde ‘straddling fish stocks’, namelijk 
visbestanden die zowel voorkomen op de volle zee als in de EEZ’s of EVZ’s van een 
of meer kuststaten. 
 
De VN Visbestandenovereenkomst verdiept, verbreedt en specificeert verscheidene 
verplichtingen van het VN Zeerechtverdrag in relatie tot ‘straddling fish stocks’ en 
‘highly migratory fish stocks’. In geval van bestaande RFMOs bepaalt artikel 8(3) van 
de VN Visbestandenovereenkomst dat de samenwerkingsverplichting inhoudt dat 
kuststaten en staten die op de betreffende visbestanden vissen op volle zee, moeten 
toetreden tot de relevante RFMO of samenwerken met de RFMO of niet vissen op de 
betreffende visbestanden. Al zijn Aruba en de Nederlandse Antillen niet juridisch 
gebonden aan het VN Zeerechtverdrag en de VN Visbestandenovereenkomst, toch is 
het zeer waarschijnlijk dat de samenwerkingsverplichtingen daarin inmiddels 
onderdeel zijn van het internationale gewoonterecht en op die manier bindend zijn 
voor Aruba en de Nederlandse Antillen.  
 
Het VN Zeerechtverdrag bevestigt de exclusieve rechtsmacht van vlaggenstaten op 
volle zee over schepen die hun vlag voeren, behoudens enkele uitzonderingen.142 Als 
tegenhanger daarvan bevat artikel 94 de plicht voor vlaggenstaten om effectieve 
rechtsmacht en controle over diens schepen uit te voeren op het vlak van 
administratieve, technische en sociale aangelegenheden. Deze aangelegenheden 
liggen vooral binnen de werkterreinen van de IMO en de International Labour 
Organisation (ILO). Een aantal bepalingen in de FAO Compliance Agreement en de 

                                                
141  Zie artt 116-119 van het VN Zeerechtverdrag. 
142  Zie art. 92(1) van het VN Zeerechtverdrag. De uitzonderingen staan onder meer in artt 110 en 111. 
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VN Visbestandenovereenkomst verruimt de verantwoordelijkheid van vlaggenstaten 
echter expliciet naar het behoud en beheer van levende mariene rijkdommen. Vooral 
artikel III, getiteld ‘Flag State Responsibility’ van de FAO Compliance Agreement 
kan in dit kader genoemd worden.143 Leden (2) en (3) daarvan bepalen:  
 

2. In particular, no Party shall allow any fishing vessel entitled to fly its flag to be used 
for fishing on the high seas unless it has been authorized to be so used by the 
appropriate authority or authorities of that Party. A fishing vessel so authorized shall 
fish in accordance with the conditions of the authorization. 

3. No Party shall authorize any fishing vessel entitled to fly its flag to be used for fishing 
on the high seas unless the Party is satisfied that it is able, taking into account the 
links that exist between it and the fishing vessel concerned, to exercise effectively its 
responsibilities under this Agreement in respect of that fishing vessel. 

 
Dat de effectieve rechtsmacht en controle door vlaggenstaten nog steeds een enorm 
probleem is wordt keer op keer herhaald in de jaarlijkse Resoluties van de AVVN. In 
2007 stelde de AVVN:  
 

Urges flag States without an effective maritime administration and appropriate legal 
frameworks to establish or enhance the necessary infrastructure, legislative and 
enforcement capabilities to ensure effective compliance with, and implementation and 
enforcement of, their responsibilities under international law and, until such action is 
taken, to consider declining the granting of the right to fly their flag to new vessels, 
suspending their registry or not opening a registry, and calls upon flag and port States 
to take all measures consistent with international law necessary to prevent the 
operation of substandard vessels;144 

 
Daarnaast bevatten vooral de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries en de 
IPOA-IUU veel niet-juridisch bindende bepalingen voor vlaggenstaten, onder meer 
om IUU visserij tegen te gaan. Verder kan nog worden gewezen op de 
gewoonterechtelijke verplichting van staten om te voorkomen dat activiteiten die 
binnen hun rechtsmacht of toezicht vallen geen aanmerkelijke schade aanrichten aan 
het milieu van andere staten.145 Ook bestaat er een algemene verplichting voor staten 
tot het beoordelen van mogelijke milieu-effecten van geplande activiteiten die onder 
hun rechtsmacht of toezicht vallen.146 
 
 
 
 
 

                                                
143  Zie ook art. 18 van de VN Visbestandenovereenkomst. 
144  ‘Oceans and law of the sea’, ontwerp resolutie (UN doc. A/62/L.27, van 4 december 2007), para. 

78. 
145  Zie onder meer artt 194(2) en 195 van het VN Zeerechtverdrag en art. 3 van het 

Biodiversiteitsverdrag. 
146  Art. 206 van het VN Zeerechtverdrag. 
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6.3.3. Samenwerking en vangstmogelijkheden  
 
In deze subparagraaf wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende vormen 
van samenwerking met de tonijn-RFMO’s, de gebruikte vangstbeperkingen en de 
eventuele vangstmogelijkheden voor zogenaamde ‘nieuwe binnenkomers’ (‘new 
entrants’). In paragraaf 3.4 supra is al geconstateerd dat de Nederlandse Antillen 
momenteel de status van Cooperating NCP heeft bij ICCAT en kennelijk gebruik kan 
maken van vangstmogelijkheden. Voor alle tonijn-RFMO’s kan er vanuit gegaan 
worden dat voor lidmaatschap een jaarlijkse contributie is vereist. Er wordt verder 
geen aandacht besteed aan de behoud- en beheersmaatregelen van de tonijn-RFMO’s 
(behalve voor ICCAT, in subparagraaf 6.4). 
  

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) 
 
In de Nederlandse Antillen of Aruba geregistreerde vissersvaartuigen lijken in het 
verleden geen gerichte visserijactiviteiten te hebben ondernomen in relatie tot door 
CCSBT beheerde visbestanden. 
 
Toetreding tot het CCSBT Verdrag is mogelijk voor kuststaten en staten die op 
southern bluefin tuna vissen.147 De bestaande verdragspartijen hebben in beginsel 
geen invloed op toetreding tot het CCSBT Verdrag148 en toetreding brengt 
automatisch het lidmaatschap van CCSBT en ‘Extended CCSBT’ met zich mee.149 
CCSBT maakt ook gebruik van de status van ‘Cooperating Non-Member’, waaraan 
geen financiële verplichtingen verbonden lijken te zijn.150 Momenteel hebben de EG, 
de Filippijnen en Zuid Afrika de status van Cooperating Non-Member’.151 In de 
praktijk van CCSBT onderhandelen staten voorafgaand aan toetreding of het 
aanvragen van de status van Cooperating Non-Member met de bestaande leden van 
CCSBT over de vangstmogelijkheden.152  
 
Vangstbeperkingen van de CCSBT hebben momenteel uitsluitend de vorm van 
nationale quota’s. Net zoals ICCAT153 maakt ook CCSBT gebruik van een 
zogenaamde ‘positieve lijst’.154 Verdragspartijen en Cooperating Non-Members zijn 
verplicht om bepaalde maatregelen te nemen ten aanzien van visserijactiviteiten door 
schepen die niet op de positieve lijst van CCSBT staan. 

                                                
147  Cf. art. 18. Het is interessant dat die visserij niet noodzakelijk plaats moet vinden op de volle zee. 
148  Behalve wellicht indien toetreding vergezeld gaat van een voorbehoud (zie art. 19). 
149  Cf. art. 6(2) van het CCSBT Verdrag en para. 1 van de CCSBT Resolution ‘to Establish an 

Extended Commission and an Extended Scientific Committee’.  
150  Cf. CCSBT Resolution ‘to Establish the Status of Cooperating Non-Member of the Extended 

Commission and the Extended Scientific Committee’, oktober 2003. 
151  Daarnaast heeft Indonesië de status van Observer en heeft ook een quotum toegewezen gekregen. 
152  In relatie tot Cooperating Non-Members is die praktijk vastgelegd in de CCSBT Resolutie van 

2003, voetnoot 150 supra, para. 5. 
153  Zie voetnoot 62 supra. 
154  Dit is de CCSBT Record of Vessels over 24 meters Authorized to Fish for Southern Bluefin Tuna 

(ingesteld middels de 2003 CCSBT Resolution en gewijzigd middels de 2004 CCSBT Resolution; 
zie ook voetnoot 209 infra). Voor de positieve lijst van ICCAT zie voetnoot 62 supra. 
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Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) 
 
In de Nederlandse Antillen geregistreerde vissersvaartuigen hebben in het verleden al 
visserijactiviteiten ondernomen in het reguleringsgebied van de IATTC.155 Voor in 
Aruba geregistreerde vissersvaartuigen lijkt dit niet het geval. 
 
Toetreding tot het Antigua Verdrag dat het IATTC Verdrag uiteindelijk zal 
vervangen, is mogelijk voor nieuwe binnenkomers en brengt automatisch het 
lidmaatschap van IATTC met zich mee, maar is wel afhankelijk van de goedkeuring 
van de bestaande leden.156 IATTC maakt gebruik van de status van Cooperating Non-
Party, waaraan geen financiële verplichtingen verbonden lijken te zijn.157 Cooperating 
Non-Parties worden echter wel opgeroepen om een financiële bijdrage te doen die 
vergelijkbaar is met die van leden.158 Momenteel hebben Belize, Canada, China, de 
Cook Eilanden en de EG de status van Cooperating Non-Party en Chinese Taipei de 
status van ‘Cooperating Fishing Entity’.  
 
IATTC maakt gebruik van verschillende vormen van vangstbeperking, onder meer 
door nationale quota’s en gesloten seizoenen. Daarnaast heeft IATTC een positieve 
lijst.159 Het bijzondere van deze lijst is dat, behoudens een aantal uitzonderingen, de 
lijst ‘definitief’ is en visserijcapaciteit daarmee bevroren wordt.160 Naast een positieve 
lijst gebruikt IATTC ook een ‘IUU Vessel List’.161 Verdragspartijen en Cooperating 
Non-Parties zijn verplicht om bepaalde maatregelen te nemen ten aanzien van 
visserijactiviteiten door schepen die op de IUU Vessel List staan of niet op de 
positieve lijst staan. 
 

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 
 
In de Nederlandse Antillen geregistreerde vissersvaartuigen hebben in het verleden al 
visserijactiviteiten ondernomen in het reguleringsgebied van de IOTC.162 Voor in 
Aruba geregistreerde vissersvaartuigen lijkt dit niet het geval. 
 
Toetreding tot de IOTC Overeenkomst is mogelijk voor nieuwe binnenkomers die 
niet-kuststaten zijn en brengt automatisch lidmaatschap van IOTC met zich mee. 

                                                
155  Mogelijk de laatste keer met de Faro Villano in 2006 (IATTC Joint Working Group on Fishing by 

Non-Parties. Minutes of the 5th Meeting, Busan (Korea), 23 June 2006, p. 2). Zie ook Molenaar, 
voetnoot 122 supra, op p. 141.  

156  Cf. art I(7) en XXX(b) en (c) van het Antigua Verdrag. 
157  Zie IATTC Resolution C-07-02 ‘Criteria for Attaining the Status of Cooperating Non-Party or 

Fishing Entity in IATTC’.  
158  Cf. IATTC Resolution C-07-06 ‘on Financing’, para. 7. 
159  IATTC Resolution C-03-07 ‘on the Establishment of a List of Longline Fishing Vessels over 24 

Meters (LSTLFVs) Authorized to Operate in the Eastern Pacific Ocean’ 
160  Zie IATTC Resolution C-02-03 ‘on Capacity of the Tuna Fleet Operating in the Eastern Pacific 

Ocean’, para.5. 
161  IATTC Resolution C-05-07 ‘to Establish a List of Vessels Presumed to have carried out Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing Activities in the Eastern Pacific Ocean’. 
162  Zie Molenaar, voetnoot 122 supra, op p. 141. 
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Indien het niet-leden of niet-geassocieerde leden van FAO zijn, maar bijvoorbeeld wel 
leden van de VN, dan is toetreding afhankelijk van goedkeuring van de bestaande 
leden.163 IOTC maakt gebruik van de status van Cooperating NCP, waaraan geen 
financiële verplichtingen verbonden lijken te zijn.164 Momenteel hebben Senegal, 
Uruguay en Zuid Afrika de status van Cooperating NCP. 
 
IOTC maakt gebruik van verschillende vormen van vangstbeperking, onder meer door 
het beperken van het aantal schepen. Daarnaast heeft IOTC een positieve lijst165 en 
een IUU Vessel List166. Verdragspartijen en Cooperating Non-Parties zijn verplicht 
om bepaalde maatregelen te nemen ten aanzien van visserijactiviteiten door schepen 
die op de IUU Vessel List staan of niet op de positieve lijst staan. 
 

Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 
 
In de Nederlandse Antillen of Aruba geregistreerde vissersvaartuigen lijken in het 
verleden geen gerichte visserijactiviteiten te hebben ondernomen in relatie tot door 
WCPFC beheerde visbestanden. 
 
Toetreding tot het WCPFC Verdrag brengt automatisch lidmaatschap tot WCPFC met 
zich mee, maar is alleen mogelijk nadat de Verdragspartijen bij consensus daartoe een 
staat uitnodigen.167 WCPFC maakt gebruik van de status van Cooperating Non-
Member en roept Cooperating Non-Members op een financiële bijdrage te doen.168 
Momenteel hebben Belize en Indonesië de status van Cooperating Non-Member. 
 
WCPFC maakt gebruik van verschillende vormen van vangstbeperking, onder meer 
door het beperken van het aantal schepen en vangsten aan de hand van referentiejaren 
of -perioden. Daarnaast heeft WCPFC een positieve lijst169 en een IUU Vessel List170. 
Verdragspartijen en Cooperating Non-Parties zijn verplicht om bepaalde maatregelen 
te nemen ten aanzien van visserijactiviteiten door schepen die op de IUU Vessel List 
staan of niet op de positieve lijst staan. 
 

                                                
163  Cf. artt IV(2) en XVII(2) van de IOTC Overeenkomst. De in 2006 voorgestelde amendementen, 

voetnoot 49 supra, brengen hier geen verandering in. 
164  IOTC Resolution 03/02 ‘On Criteria for Attaining the Status of Co-operating Non-Contracting 

Party’. 
165  IOTC Resolution 07/02 ‘Concerning the Establishment of an IOTC Record of Vessels Authorised 

to Operate in the IOTC Area’. 
166  IOTC Resolution 06/01 ‘on Establishing a List of Vessels Presumed to have carried out Illegal, 

Unregulated and Unreported fishing in the IOTC Area’. 
167  Cf. art. 35(2) van het WCPFC Verdrag. 
168  WCPFC Conservation and Management Measure 2004-02 ‘Cooperating Non-Members’, onder 

meer para. 7. 
169  WCPFC Conservation and Management Measure 2004-01 ‘Record of Fishing Vessels and 

Authorization to Fish’. 
170  WCPFC Conservation and Management Measure 2007-03 ‘to Establish a List of Vessels 

Presumed to have carried out Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Activities in the 
WCPO’. 
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6.3.4. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
 
De bestaande wet- en regelgeving van Aruba lijkt geen vergunningplicht of verbod te 
bevatten voor visserijactiviteiten van door in Aruba geregistreerde vissersvaartuigen 
buiten de maritieme zones van Aruba of een grondslag voor wet- en/of regelgeving 
om zulke visserijactiviteiten te reguleren. Een grondslag en vergunningplicht zijn in 
beginsel niet nodig zolang er geen plannen zijn voor commerciële visserij door in 
Aruba geregistreerde vissersvaartuigen buiten de maritieme zones van Aruba. Een 
verbodsbepaling zou echter wel een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van 
IUU visserij door in Aruba geregistreerde vissersvaartuigen op volle zee en in de 
maritieme zones van andere staten, vooral indien het niet nakomen van de 
verbodsbepaling strafbaar wordt onder Arubaanse wetgeving. Dergelijke regelgeving 
is in overeenstemming met de IPOA-IUU en is verplicht voor verdragspartijen bij de 
FAO Compliance Agreement en de VN Visbestandenovereenkomst. 
 
 

6.4. Visserij op door ICCAT beheerde visbestanden 
 

6.4.1. Algemeen 
 
De Preambule bij het ICCAT Verdrag geeft aan dat de bevoegdheid van ICCAT 
beperkt is tot tonijn en tonijn-achtigen in de Atlantische Ocean en aansluitende zeeën. 
Zoals gebruikelijk voor RFMOs die tonijn en tonijn-achtigen beheren, omvat het 
reguleringsgebied van ICCAT daarmee ook de maritieme zones van kuststaten.  
 
In artikel IV(1) van het ICCAT Verdrag wordt onder tonijn en tonijn-achtigen  
verstaan: 
 

(the Scombriformes with the exception of the families Trichiuridae and Gempylidae 
and the genus Scomber) and such other species of fishes exploited in tuna fishing in 
the Convention area as are not under investigation by another international fishery 
organization. 

 
Dit wordt nader gespecificeerd op de website van ICCAT, die aangeeft dat ICCAT 
zich vooral richt op ongeveer 30 vissoorten, namelijk: 
 

Atlantic bluefin (Thunnus thynnus thynnus), skipjack (Katsuwonus pelamis), 
yellowfin (Thunnus albacares), albacore (Thunnus alalunga) and bigeye tuna 
(Thunnus obesus); swordfish (Xiphias gladius); billfishes such as white marlin 
(Tetrapturus albidus), blue marlin (Makaira nigricans), sailfish (Istiophorus 
albicans) and spearfish (Tetrapturus pfluegeri); mackerels such as spotted Spanish 
mackerel (Scomberomorus maculatus) and king mackerel (Scomberomorus cavalla); 
and, small tunas like black skipjack (Euthynnus alletteratus), frigate tuna (Auxis 
thazard), and Atlantic bonito (Sarda sarda).171 

 

                                                
171  Informatie verkregen op <www.iccat.int/introduction.htm> op 13 maart 2008. 
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Uit de informatie die is weergegeven in subparagraaf 6.2 onder ‘Algemeen’ blijkt dat 
een aantal van deze soorten voorkomen in de maritieme zones van zowel de 
Nederlandse Antillen als Aruba. Op een aantal van deze soorten wordt momenteel ook 
daadwerkelijk gevist. Deze gerichte visserij is echter waarschijnlijk geen 
grootschalige commerciële visserij maar slechts artisanale en sport of recreatieve 
visserij. 
 
Zoals blijkt uit paragraaf 3.4 heeft de Nederlandse Antillen momenteel de status van 
Cooperating NCP bij ICCAT en heeft Aruba tot op enkele jaren geleden aan ICCAT 
landingsgegevens verschaft ten aanzien van twee soorten die waarschijnlijk werden 
gevangen in de maritieme zones van Aruba.172 Uit ICCAT documenten blijkt tevens 
dat in Nederlandse Antillen geregistreerde schepen gedurende de afgelopen 25 jaar de 
volgende soorten hebben gevangen: yellowfin tuna, bigeye tuna, skipjack tuna, 
Atlantic blue marlin, Atlantic sailfish en spearfish, small tunas, frigat tuna en 
wahoo.173 Een aantal van deze soorten is in recente jaren niet meer gevangen. Ook 
lijken de vangsten in de laatste jaren meer geconcentreerd op het oostelijke deel van 
het reguleringsgebied van ICCAT. 
 
Hier dient ook opgemerkt te worden dat het CRFM Verdrag ook van toepassing is op 
‘highly migratory fish stocks’.174 Daarmee overlappen de bevoegdheden van de door 
het CRFM Verdrag ingestelde organen zowel geografisch als inhoudelijk met die van 
ICCAT. Hoe deze overlappende bevoegdheden uiteindelijk op elkaar afgestemd 
worden is momenteel nog onduidelijk.175 Daarin komt waarschijnlijk pas verandering 
nadat de Implementing Agency onder het nog tot stand te komen en in werking te 
treden CFPR Overeenkomst daarover strategische besluiten heeft genomen.176  
 
 

6.4.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
Zoals al eerder is opgemerkt, is de analyse in subparagraaf 6.3 over visserij door in 
het Caraïbische deel van het Koninkrijk geregistreerde schepen op (tonijn en tonijn-
achtigen) volle zee ook van toepassing op visserij op door ICCAT beheerde 
visbestanden op volle zee. 
 
Daarnaast zijn een of meerdere delen van het Koninkrijk gebonden aan andere in 
hoofdstuk 3 genoemde verdragen, zoals bijvoorbeeld het Inter-Amerikaans 
Zeeschildpadverdrag. 
                                                
172  Zie voetnoot 69 supra. 
173  Zie 2007 SCRS Report, voetnoot 69 supra. 
174  Cf. art. 4(b) van het CRFM Verdrag. 
175  Zie onder meer S. Singh-Renton, R. Mahon en P. McConney, “Small Caribbean (CARICOM) 

states get involved in management of shared large pelagic species”, 27 Marine Policy 39-46 
(2003), “Preparation for Expansion of Domestic Fisheries for Large Pelagic Species by 
CARICOM Countries” (FAO TCP Project RLA/0070), Report of the First Workshop (2002), 
vooral pp. 4 en 14-15 en “Management of large pelagic fisheries in CARICOM countries”, FAO 
Fisheries Technical Papers T464, 2004. 

176  Zie onder meer artt 6(1)(d) en 14(1) van de CFPR Overeenkomst, voetnoot 86 supra. 
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Ook heeft de Nederlandse Antillen door het aanvaarden van de status van Cooperating 
NCP bij ICCAT formeel bevestigd dat het zich committeert aan het respecteren van 
de behoud- en beheersmaatregelen van ICCAT.177 De momenteel relevante behoud- 
en beheersmaatregelen van ICCAT zijn vervat in de 2007 Compendium van de 
‘Management Recommendations and Resolutions adopted by ICCAT for the 
Conservation of Atlantic Tunas and Tuna-Like Species’ en de ICCAT 
‘Recommendations’ en ‘Resolutions’ die werden aangenomen tijdens de 20e ICCAT 
Vergadering in november 2007.178 Dit grote aantal uiteenlopende behoud- en 
beheersmaatregelen richt zich onder meer op: 
 

• het verzamelen van gegevens en het doen van wetenschappelijk onderzoek;179 
• vangstbeperkingen. ICCAT regulering van de visserij op de hierboven 

genoemde soorten verschilt sterk per soort. ICCAT lijkt alleen 
vangstbeperkingen te hebben vastgesteld voor bluefin, yellowfin, albacore, en 
bigeye tuna, swordfish, blue marlin, white marlin, sailfish en spearfish. Deze 
vangstbeperkingen hebben niet noodzakelijk de vorm van quota’s; 

• bijvangst van niet-doelsoorten. Er is momenteel een aantal ICCAT 
Resolutions en drie ICCAT Recommendations ten aanzien van het beperken 
en voorkomen van bijvangst van haaien, vogels en zeeschildpadden, onder 
meer door het gebruik van cirkelhaken en het verbod van grootschalige 
drijfnetten;180 

• handhaving - zowel in een capaciteit als havenstaat en als ‘marktstaat’ - en 
onder meer in relatie tot het gebruik van een ‘satellite-based vessel monitoring 
system’ (VMS),181 IUU visserij en schepen die voorkomen op de IUU list van 
ICCAT;  

• uit- en omvlaggen van schepen;182 en  
• artisanale-, sport- en recreatieve visserij.183 

 
Veel van de Recommendations en Resolutions zijn expliciet gericht aan Cooperating 
NCP’s.184 Daarvan is een aantal ook heel specifiek, bijvoorbeeld de verplichtingen ten 

                                                
177  ICCAT Recommendation 03-20, voetnoot 55 supra, para. 4. 
178  Op basis van art. VIII(2) van het ICCAT Verdrag worden Recommendations van kracht 6 

maanden nadat ICCAT ze aan de verdragspartijen heeft gestuurd. 
179  Zie onder meer ICCAT Resolution 66-01 ‘on the collection of statistics on the Atlantic tuna 

fisheries’, ICCAT Resolution 99-07 ‘on improving recreational fishery statistics’ en ICCAT 
Recommendation 06-09 ‘to Further Strengthen the Plan to Rebuild Blue Marlin and White Marlin 
Populations’. Art. IX(2) van het ICCAT Verdrag is niet bindend voor Cooperating NCPs. 

180  In relatie tot habitats zijn onder meer ICCAT Recommendation 06-09, voetnoot 179 supra, para 2 
van belang. Zie ook ICCAT Resolution 05-11 ‘on pelagic Sargassum’. 

181  ICCAT Recommendation 03-14 ‘concerning minimum standards for the establishment of a vessel 
fishing monitoring system in the ICCAT Convention area’. 

182  ICCAT Resolution 05-07 ‘concerning the change in the registry and flagging of vessels’. 
183  Zie bijvoorbeeld ICCAT Recommendation 06-09, voetnoot 179 supra, para. 14 en ICCAT 

Resolution 06-17 ‘to Establish a Working Group on Sport and Recreational Fisheries’. Het lijkt er 
op dat de laatste visserij op zijn vroegst pas in 2008 zal worden gereguleerd. 

184  Bijvoorbeeld ICCAT Recommendation 03-14, voetnoot 181 supra, para. 1.  
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aanzien van VMS.185 Het niet nakomen van de in de Recommendations neergelegde 
verplichtingen door Cooperating NCP’s kan leiden tot het intrekken van de status van 
Cooperating NCP en/of tot handelsbeperkende maatregelen. 
 
 

6.4.3. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
 
Zoals hierboven is uiteengezet, is de plicht voor staten om met ICCAT samen te 
werken in relatie tot door ICCAT beheerde visbestanden zowel van toepassing op 
kuststaten als op staten die op die visbestanden vissen op de volle zee.186 De wijze 
waarop aan deze samenwerkingsverplichting moet worden voldaan lijkt in eerste 
instantie af te hangen van de omvang van de jaarlijkse vangsten en of een staat in 
relatie tot ICCAT een kuststaat is en/of een vlaggenstaat. Bij relatief kleine jaarlijkse 
vangsten in de eigen maritieme zones van visbestanden die niet aan 
vangstbeperkingen onderhevig zijn, kunnen kuststaten waarschijnlijk vaak volstaan 
met het rapporteren van deze vangsten. 
  
Het lijkt waarschijnlijk dat door ICCAT beheerde vissoorten momenteel gevangen 
worden in de maritieme zones van Aruba en de Nederlandse Antillen. Indien er 
gerichte visserij op deze vissoorten plaatsvindt, dan gaat het waarschijnlijk uitsluitend 
om kleinschalige, artisanale, sport en/of recreatievisserij. Het is niet duidelijk of de 
bestaande wet- en regelgeving van Aruba en de Nederlandse Antillen een verplichting 
bevat om vangsten van deze soorten te rapporteren aan de betreffende 
overheidsinstanties, maar indien dit niet het geval is dan dient hierin te worden 
voorzien. Een dergelijke bepaling stelt Aruba en de Nederlandse Antillen in staat hun 
samenwerkingsverplichting ten aanzien van ICCAT na te leven.   
 
In het licht van het grote aantal uiteenlopende commitments die de status van 
Cooperating NCP bij ICCAT met zich meebrengt, zou nagegaan moeten worden of de 
Nederlandse Antillen die momenteel ook daadwerkelijk na kan komen en of dit tot 
wet- en regelgeving en/of beleid moet leiden.187 In relatie tot visserij op door ICCAT 
beheerde visbestanden door Nederlands-Antilliaanse vissersvaartuigen op de volle zee 
is nieuwe wet- en regelgeving en/of beleid naar alle waarschijnlijkheid nodig 
aangezien de Landsverordening maritiem beheer op dit punt niet meer dan een 
grondslag voor wet- en/of regelgeving aan de Visserijlandsverordening toevoegt en 
deze grondslag momenteel nog niet in werking is getreden.188 Afgezien van een 
vergunningplicht zijn deze visserijactiviteiten momenteel nog niet specifiek 
gereguleerd onder Nederlands-Antilliaanse wet- en regelgeving. 

                                                
185  ICCAT Recommendation 03-14, voetnoot 181 supra. 
186  In subparagraaf 6.7 wordt daarnaast beargumenteerd dat eenzelfde verplichting ook van toepassing 

is op vlaggenstaten wiens schepen visserij-toegang hebben verkregen tot de maritieme zones van 
een andere staat en visserijactiviteiten ondernemen die relevant zijn voor een bepaalde RFMO. 

187  Daarbij zou de informatie die de Nederlandse Antillen bij het aanvragen van de status van 
Cooperating NCP aan ICCAT verschafte op grond van para. 4(b) van ICCAT Recommendation 
03-20, voetnoot 55 supra, nuttig kunnen zijn als uitgangspunt. 

188  Zie voetnoot 2 supra. 
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Hier dient ook nog eens gewezen te worden op paragraaf 3.4 waarin opgemerkt wordt 
dat afhankelijk van de mogelijke toekomstige toepasselijkheid van het GVB op de 
maritieme zones van de BES-eilanden, Nederland kuststaat zal worden voor ICCAT. 
 
 

6.5. Visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk op grensoverschrijdende bestanden die niet door 
ICCAT worden beheerd 

 
6.5.1. Algemeen 

 
In deze subparagraaf wordt ingegaan op visserij binnen de maritieme zones van het 
Caraïbische deel van het Koninkrijk op grensoverschrijdende bestanden die niet door 
ICCAT beheerd worden. Onder deze grensoverschrijdende bestanden worden niet 
begrepen ‘straddling fish stocks’ en ‘highly migratory fish stocks’. Subparagraaf 6.3 
gaat dieper in op ‘highly migratory fish stocks’ en paragraaf 5.1 constateert dat de 
maritieme zones van het Caraïbische deel van het Koninkrijk nergens grenzen aan de 
volle zee. Alhoewel er een kleine enclave van de volle zee in de Caraïbische zee 
schijnt te zijn, wordt er in deze subparagraaf vanuit gegaan dat er geen ‘straddling fish 
stocks’ voorkomen in de maritieme zones van het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk. De in deze subparagraaf besproken grensoverschrijdende bestanden zijn 
daarom zogenaamde ‘shared fish stocks’. Dit zijn visbestanden die voorkomen binnen 
de maritieme zones van twee of meer kuststaten, maar niet op de volle zee.189 
Voorbeelden van ‘shared fish stocks’ die voorkomen in de maritieme zones van het 
Caraïbische deel van het Koninkrijk zijn kreeft en vliegende vis. 
 
 

6.5.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
The verplichtingen van kuststaten in relatie tot ‘shared fish stocks’ zijn neergelegd in 
artikel 63(1) van het VN Zeerechtverdrag, dat stelt:  
 

Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive 
economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, either directly 
or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the 
measures necessary to coordinate and ensure the conservation and development of 
such stocks without prejudice to the other provisions of this Part. 

 
Deze bepaling is vergelijkbaar met artikel 63(2) in de zin dat het een 
samenwerkingsverplichting bevat en benadrukt wordt dat de overige bepalingen 
onverkort van toepassing blijven. Doordat de VN Visbestandenovereenkomst niet van 

                                                
189  Cf. D. Owen, “Legal and Institutional Aspects of Management Arrangements for Shared Stocks 

with Reference to Small Pelagics in Northwest Africa” (FAO Fisheries Circular No. 988, Rome: 
2003), op p. 1. 
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toepassing is op ‘shared fish stocks’ blijft de vrijblijvendheid in artikel 63(1) ten 
aanzien van de wijze en forum van samenwerking bestaan.  
 
Momenteel wordt in het kader van WECAFC samengewerkt in relatie tot kreeft en 
vliegende vis.190 Het is niet zeker of vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen 
en of Aruba hier de laatste jaren aan deelgenomen hebben. Daarnaast is ook het 
CRFM Verdrag van toepassing op ‘shared fish stocks’191 en zal de toekomstige CFPR 
Overeenkomst dat ook zijn. 
 
 

6.6. Visserij binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk door buitenlandse schepen 

 
6.6.1. Algemeen 

 
Het komt veelvuldig voor dat kuststaten hun maritieme zones geheel of gedeeltelijk 
openstellen voor visserijactiviteiten door buitenlandse schepen. Dat kan gebeuren 
middels eenvoudige vergunningverlening, middels privaatrechtelijke akkoorden 
tussen de kuststaat en buitenlandse personen of bedrijven, of middels internationale 
overeenkomsten tussen een kuststaat en een vlaggenstaat. Daarbij kan de kuststaat er 
voor kiezen om de schepen te laten vissen onder de bestaande vlag of juist eisen dat 
ze omvlaggen naar de kuststaat. 
 
De Nederlandse Antillen heeft op verschillende manieren visserijvergunningen 
verleend. De belangrijkste daarvan is een in 1998 tussen de Nederlands Antilliaanse 
regering en de Asociacion Venezolana de Armadores Atuneras (AVATUN) gesloten 
convenant op basis waarvan jaarlijks een aantal visserijvergunningen werd verstrekt 
voor het uitoefenen van visserij in de EVZ ten noorden van Bonaire en Curaçao. Sinds 
2005 is dit convenant echter niet meer van kracht en hebben buitenlandse schepen 
geen toestemming om in de maritieme zones van de Nederlandse Antillen 
visserijactiviteiten te ondernemen. AVATUN is van plan om maatschappelijk 
draagvlak voor het hervatten van het convenant te creëren door bijeenkomsten met 
locale milieuorganisaties in Bonaire en/of Curaçao te organiseren. Eind maart 2008 is 
een dergelijke bijeenkomst gepland in Bonaire. Er zijn geen plannen voor directe 
onderhandelingen tussen de overheden van de Nederlandse Antillen en andere Staten, 
bijvoorbeeld Venezuela.192 
 

                                                
190  Zie de WECAFC ‘Ad hoc Working Group on Caribbean Spiny lobster, (Panulirus argus) 

Resource in the WECAFC Area’, de WECAFC ‘Ad hoc Flyingfish Working Group of the Eastern 
Caribbean’. Het is ook mogelijk dat binnen het kader van CITES wordt samengewerkt in relatie 
tot kreeft. 

191  Cf. art. 4(b) van het CRFM Verdrag. In relatie tot door ICCAT beheerde visbestanden zie voetnoot 
175 supra en begeleidende tekst. 

192  Interview met S. Mambi, 31 januari 2008 en aanvullende informatie in februari 2008. 
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Ook in de maritieme zones van Aruba hebben buitenlandse schepen momenteel geen 
toestemming om te vissen.193 
 
 

6.6.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
Naast de in eerdere subparagrafen besproken algemene plichten om over-exploitatie te 
voorkomen middels het vaststellen van de TAC en samen te werken ten aanzien van 
grensoverschrijdende soorten, worden de soevereine rechten van een kuststaat in diens 
EEZ ook ingeperkt door de algemene plicht om te streven naar een optimale benutting 
van de levende mariene rijkdommen middels het verlenen van toegang aan andere 
staten om het overschot van de TAC te oogsten.194 Aan het verlenen van toegang 
middels verdragen of arrangementen kunnen voorwaarden worden gesteld die deels in 
wet- of regelgeving vast kunnen worden gelegd. Uit de lange maar niet-limitatieve 
opsomming in artikel 62(4) van het VN Zeerechtverdrag van soorten voorwaarden 
waaraan buitenlandse schepen kunnen worden onderworpen, blijkt de zeer 
verstrekkende rechtsmacht van kuststaten op dit punt. In de maritieme zones waarover 
kuststaten soevereiniteit hebben kunnen dezelfde en nog meer stringente voorwaarden 
gesteld worden. 
 
Uit artikelen 65 en 68 van het VN Zeerechtverdrag blijkt daarnaast dat de verplichting 
om te streven naar optimale benutting niet van toepassing is op zeezoogdieren in de 
EEZ of EVZ en op sedentaire soorten op het continentale plat. Doordat de 
verplichting is geplaatst in Deel V (EEZ) is die tevens niet van toepassing op de 
(mariene) wateren binnen het territoir van een kuststaat. 
 
De praktijk heeft bevestigd dat kuststaten een vergoeding, tegendienst en/of andere 
voorwaarden voor het verlenen van toegang kunnen eisen. Daarnaast blijkt uit de 
relevante bepalingen van het VN Zeerechtverdrag ook dat kuststaten een ruime 
discretionaire bevoegdheid hebben om de omvang en aanwezigheid (dus: klein of 
geen) van het overschot vast te stellen.195 Bij het vaststellen van het overschot dient in 
ieder geval rekening te worden gehouden met de in artikel 61 neergelegde 
verplichting om over-exploitatie van doelsoorten en geassocieerde en afhankelijke 
soorten te voorkomen (zie subparagraaf 6.2). Ook zouden kuststaten toegang tot het 
overschot kunnen beperken of verbieden indien het verlenen van toegang in strijd zou 
zijn met andere verplichtingen onder het internationale recht, bijvoorbeeld in relatie 
tot bedreigde soorten of habitats.  
 
                                                
193  Interview met P. Portier, 28 februari 2008. 
194  Cf. art. 62(1) van het VN Zeerechtverdrag. 
195  Men zou kunnen beargumenteren dat dit wordt ondersteund door het feit dat tot op heden geen 

internationale hoven of tribunalen zijn belast met een geschil over de plicht om toegang te 
verlenen tot het overschot van de TAC. Zie echter de Barbados v. Trinidad en Tobago Zaak 
(‘Arbitral	  Tribunal	  constituted	  pursuant	  to	  Article	  287,	  and	  in	  accordance	  with	  Annex	  VII,	  of	  
the	   United	   Nations	   Convention	   on	   the	   Law	   of	   the	   Sea,	   in	   the	   matter	   of	   an	   Arbitration	  
between	  Barbados	  and	  The	  Republic	  of	  Trinidad	  and	  Tobago’,	  Award	  van	  11	  april	  2006	  (text	  
beschikbaar	  op	  <www.pca-‐cpa.org>))	  in	  de	  hoofdtekst	  hieronder. 



 
NILOS - TNO  

 56 

Doordat het VN Zeerechtverdrag niet bindend is voor de Nederlandse Antillen en 
Aruba, dient in beginsel ook bepaald te worden of de plicht om toegang te verlenen 
tot het overschot van de TAC wellicht onderdeel is van het internationale 
gewoonterecht. Al lijkt dit de onderzoekers aannemelijk, in het licht van de 
verstrekkende rechtsmacht van kuststaten om voorwaarden te stellen aan de toegang 
en de ruime discretionaire bevoegdheid om de omvang van het overschot vast te 
stellen, is dit van weinig concreet belang. 
 
Van de hierboven geschetste algemene regels kan mogelijk afgeweken worden in 
bijzondere omstandigheden. Van zulke omstandigheden is wellicht sprake doordat er 
in het verleden aan buitenlandse schepen toegang is verleend tot de maritieme zones 
van in ieder geval de Nederlandse Antillen maar wellicht ook Aruba. Het VN 
Zeerechtverdrag erkent niet de mogelijkheid van historische of traditionele 
visserijrechten van buitenlandse schepen in de EEZ. Een mogelijkheid van het bestaan 
van zulke rechten in archipelwateren wordt echter wel erkend.196 Vanaf het moment 
dat de soevereine rechten van kuststaten over de levende mariene rijkdommen in de 
EEZ of EVZ door de praktijk van staten onderdeel werden van het internationale 
gewoonterecht - waarschijnlijk halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw - verviel 
het recht van vlaggenstaten om in die gebieden te vissen. Het feit dat die 
vlaggenstaten daar al decennia of langer visten deed daar niet aan af.197 
 
Traditionele visserijactiviteiten kwamen uitgebreid aan de orde in de Barbados v. 
Trinidad en Tobago Zaak voor het Permanente Hof van Arbitrage (Permanent Court 
of Arbitration (PCA)).198 Barbados voerde in deze zaak aan dat de traditionele 
visserijactiviteiten van vissers van Barbados in een met Trinidad en Tobago betwist 
gebied zouden (a) moeten gelden als een bijzondere omstandigheid bij het vaststellen 
van de maritieme grenzen of (b) kunnen leiden tot het vaststellen door het Hof van 
een regime voor visserijtoegang tot de maritieme zones van Trinidad en Tobago. Het 
Hof stelde echter dat het geen jurisdictie had om een regime voor visserijtoegang vast 
te stellen voor zeegebieden die onder de EEZ van Trinidad en Tobago zouden 
vallen.199 Voor het onderhavige onderzoek is daarom voornamelijk de volgende 
overweging van het Hof van belang: 
 

Trinidad and Tobago and Barbados are under a duty to agree upon the measures 
necessary to co-ordinate and ensure the conservation and development of flyingfish 
stocks, and to negotiate in good faith and conclude an agreement that will accord 
fisherfolk of Barbados access to fisheries within the Exclusive Economic Zone of 
Trinidad and Tobago, subject to the limitations and conditions of that agreement and 
to the right and duty of Trinidad and Tobago to conserve and manage the living 
resources of waters within its jurisdiction.200 

 
                                                
196  Zie artt 47(6) en 51(1) van het VN Zeerechtverdrag.  
197  Zie echter het opmerkelijke standpunt van Barbados in de Barbados v. Trinidad en Tobago Zaak, 

voetnoot 195 supra, para. 138 van de Award. 
198  Zie voetnoot 195 supra. 
199  Award, voetnoot 195 supra, paras 217(iii), 283 en 384(iii). 
200  Ibid, para. 385. 
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Deze passage is in feite een samenvatting van de belangrijkste elementen in artikelen 
61 en 62 van het VN Zeerechtverdrag. 
 
De onderzoekers zijn verder niet op de hoogte van aanspraken van andere staten op 
traditionele visserijrechten binnen de maritieme zones van het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk of van een combinatie van overlappende claims op zeegebieden en 
aanspraken op traditionele visserijrechten of -activiteiten daarbinnen. Ook is er geen 
indicatie dat AVATUN van mening is dat zij traditionele visserijrechten heeft binnen 
de maritieme zones van de Nederlandse Antillen. En ook al zou dat het geval zijn, dan 
is er geen indicatie dat de Venezolaanse overheid eenzelfde standpunt heeft. Tenslotte 
lijken de overheden van Aruba en de Nederlandse Antillen niet op enig moment te 
hebben erkend dat Venezuela of andere staten traditionele visserijrechten hebben 
binnen de maritieme zones van Aruba en of de Nederlandse Antillen. 
 
Tenslotte dient hier opgemerkt te worden dat toetreding tot de nog tot stand te komen 
CFPR Overeenkomst in het kader van het CRFM Verdrag, gevolgen zal hebben voor 
visserijtoegang tot de maritieme zones van de deelnemende kuststaten.201 
 
 

6.6.3. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
 
De bestaande wet- en regelgeving van Aruba en de Nederlandse Antillen bevat geen 
bepalingen die zich richten op het verlenen van visserijtoegang aan buitenlandse 
schepen. Ook zijn de onderzoekers niet bekend met beleid dat zich hier op richt. Er 
dient overwogen te worden om op dit punt de wet- en regelgeving aan te passen of 
beleid te ontwikkelen. Dat zou onder meer kunnen gebeuren door de in paragraaf 
6.2.3 besproken doelstelling en deeldoelstellingen expliciet van toepassing te 
verklaren op het verlenen van visserijtoegang aan buitenlandse schepen, aangevuld 
met een waarborg dat het verlenen van visserijtoegang meer in het algemeen in 
overeenstemming moet zijn met de verplichtingen van het Koninkrijk onder het 
internationale recht. Dergelijke bepalingen zouden ook dienen als waarborg voor de 
visserijbelangen van natuurlijke en rechtspersonen in het Koninkrijk. 
 
 

6.7. Visserij door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk 
geregistreerde schepen in de maritieme zones van andere staten  

 
6.7.1. Algemeen 

 
Vanuit een internationaalrechtelijk perspectief is visserij door in het Caraïbische deel 
van het Koninkrijk geregistreerde schepen in de maritieme zones van andere staten in 
feite het spiegelbeeld van het in subparagraaf 6.6 behandelde scenario. Voor zover de 
onderzoekers weten, is het nog niet voorgekomen dat in Aruba of de Nederlandse 

                                                
201  Zie onder meer artt 1(1)(a) en 6 van de CFPR Overeenkomst, voetnoot 86 supra. 
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Antillen geregistreerde schepen toestemming hadden om visserijactiviteiten te 
ondernemen in de maritieme zones van andere staten.  
 
 

6.7.2. Relevante internationale verplichtingen en commitments 
 
De vlaggenstaat heeft het recht zijn nationale wetgeving van toepassing te verklaren 
op schepen die zijn vlag voeren waar zij zich ook bevinden. Echter, in de maritieme 
zones van andere staten dient de vlaggenstaat de rechtsmacht van kuststaten op basis 
van diens soevereiniteit en soevereine rechten over levende mariene rijkdommen te 
respecteren202 en is de vlaggenstaat ook gebonden aan de in subparagraaf 6.3 
besproken verplichtingen die niet geografisch gespecificeerd zijn.  
 
Naast deze algemene verplichtingen zijn er op het mondiale vlak geen specifieke 
juridisch bindende verplichtingen voor vlaggenstaten in gebieden die vallen binnen de 
rechtsmacht van andere kuststaten. Wel is er een aantal niet-juridisch bindende 
verplichtingen. Ten eerste de bepalingen in de IPOA-IUU die zich expliciet richten op 
de verantwoordelijkheden van vlaggenstaten in relatie tot IUU-visserij.  
 
Ten tweede de bepalingen in de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries die 
van toepassing zijn op vlaggenstaten die visserijtoegang zoeken tot de maritieme 
zones van andere staten.203 De ratio van een dergelijke verplichting is dat vooral 
ontwikkelingslanden onvoldoende in staat zijn om te zorgen voor duurzame visserij in 
hun maritieme zones. Daarnaast worden de verplichtingen van kuststaten ten aanzien 
van mariene levende rijkdommen in hun maritieme zones vaak bewust niet 
nagekomen door behoefte aan buitenlandse (monetaire) inkomsten.204 Relevante maar 
onvoldoende specifieke verplichtingen voor vlaggenstaten kunnen ook afgeleid 
worden uit de doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties,205 de 
Verklaring van Rio de Janeiro van 1992,206 het oprichtingsverdrag van de 
Wereldhandelsorganisatie207 en de JPOI van de World Summit on Sustainable 
Development van 2002.208 Deze verantwoordelijkheden of verplichtingen van 
vlaggenstaten zouden in eerste instantie gelden ten aanzien van de kuststaten die 
visserijtoegang verschaffen. Echter, indien de visserij zich richt op ‘shared stocks’ 

                                                
202  Art. 58(3) van het Zeerechtverdrag. 
203  Bijvoorbeeld artt 5, 6.3 en 11.2.7-11.2.8. 
204  Zie onder meer V.M. Kaczynski en D.L. Fluharty, “European Policies in West Africa: Who 

Benefits from Fisheries Agreements?”, 26 Marine Policy 75-93 (2002), op pp. 77 en 89; B. Gorez 
en B. O’Riordan, A Report on the Future of the European Union-ACP Countries Fisheries 
Relations, Final Report, februari 2003 (in archief van onderzoeker), op p. 61 en J.J. Zeeberg, 
A.H.M. Corten, P. Tjoe-Awie, J. Coca en B. Hamady, “Climate modulates the effects of 
Sardinella aurita fisheries off Northwest Africa”, 89 Fisheries Research 65-75 (2008). 

205  Zie art. 55. 
206  Zie Beginselen 6-8.  
207  Zie de 1e para. van de Preambule bij de Agreement Establishing the World Trade Organization, 

Marrakesh, 15 april 1994. Tekst beschikbaar op <www.wto.org>. 
208  Zie artt 30(g) en 31(a) en (g). 
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zijn ook de belangen van andere kuststaten in geding. De bovengenoemde 
instrumenten besteden ook aan dat scenario geen specifieke aandacht. 
 
Ten slotte dient hier ook gewezen te worden op de verplichtingen van vlaggenstaten 
ten aanzien van ‘straddling fish stocks’ en ‘highly migratory fish stocks’ zoals 
besproken in subparagraaf 6.3. Participatie in, of samenwerking met, RFMOs door 
vlaggenstaten geeft echter geen zelfstandig recht op toegang tot visserij in maritieme 
zones van kuststaten waar de door de RFMOs beheerde visbestanden voorkomen. Die 
toegang kan alleen door de kuststaat verleend worden. Echter, indien de kuststaat bij 
het verlenen van toegang niet eist dat de schepen omvlaggen naar de vlag van de 
kuststaat, dan rijst de vraag of de vlaggenstaten van die schepen niet moeten 
deelnemen aan of samenwerken met de betreffende RFMO. Uit de praktijk van 
RFMOs ten aanzien van charteren en het steeds veelvuldiger gebruik van positieve 
lijsten, blijkt dat veel RFMOs eisen dat charteren alleen is toegestaan tussen leden van 
de betreffende RFMO of samenwerkende niet-leden of niet-partijen.209  
 
Tenslotte dient hier opgemerkt te worden dat toetreding tot de nog tot stand te komen 
CFPR Overeenkomst in het kader van het CRFM Verdrag, gevolgen zal hebben voor 
visserijtoegang tot de maritieme zones van de deelnemende kuststaten.210 
 
 

6.7.3. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving en/of beleid 
 
De opmerkingen over de bestaande en benodigde wet- en regelgeving van Aruba 
onder subparagraaf 6.3 zijn ook hier van toepassing. 
 
 

6.8. Wetenschappelijk onderzoek en databanken 
 

6.8.1. Algemeen 
 
De verplichtingen onder artikelen 61 en 119 van het VN Zeerechtverdrag om gebruik 
te maken van het beste beschikbare wetenschappelijke onderzoek, waar passend door 
samenwerking met relevante internationale organisaties, is hierboven al genoemd. De 
VN Visbestandenovereenkomst bevat daarnaast veel meer specifieke verplichtingen 
tot het gebruiken van data en het doen van wetenschappelijk onderzoek.211  
 
                                                
209  Zie bijvoorbeeld artt. 18 en 19 van de NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organisation) 

‘Conservation and Enforcement Measures’ en ICCAT Recommendation 02/21 ‘on Vessel 
Chartering’, para. 2. In relatie tot de positieve lijst van CCSBT is echter onduidelijk wat de 
betekenis is van de volgende verklaring van Nieuw Zeeland: “Procedures have been put in place to 
ensure foreign owned vessels fishing under charter to New Zealand companies may only fish for 
SBT if they are from a member state of the Extended CCSBT.” (p. 5 van Attachment 8-4 van het 
‘Report of the Extended Commission of the Fourteenth Annual Meeting of the Commission 16-19 
October 2007 Canberra, Australia’; beschikbaar op <www.ccsbt.org>). 

210  Zie onder meer artt 1(1)(a) en 6 van de CFPR Overeenkomst, voetnoot 86 supra. 
211  Zie onder meer artt 5(b) en 14 en Bijlage I. 
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De informatie die Staten of andere entiteiten met de status van Cooperating NCP bij 
ICCAT moeten verschaffen aan ICCAT bestaat uit: 
 

a) where available, data on its historical fisheries in the Convention area, including 
nominal catches, number/type of vessels, name of fishing vessels, fishing effort and 
fishing areas; 

b) all the data that Contracting Parties have to submit to ICCAT based on the 
Recommendations adopted by ICCAT; 

c) details on current fishing presence in the Convention area, number of vessels and 
vessel characteristics and; 

d) information on any research programs it may have conducted in the Convention area 
and the information and the results of this research.212 

 
De opzet van visserijbeheer volgens de niet-juridisch bindende FAO Code of Conduct 
for Responsible Fisheries voorziet in de uitvoering van regelmatig bestandsonderzoek 
en instelling van beschermde zeegebieden (bijv. kraamkamers, koraalriffen en 
schildpaddenbroedgebieden) ter behoud van mariene biodiversiteit. De hoeveelheid te 
vangen vis dient te worden bepaald op basis van wetenschappelijke gegevens 
(voorkomens, soorten, voortplanting, etc.). Uitgaande van deze gegevens wordt de 
hoeveelheid te vangen vis per soort, gebied en/of tijdsperiode bepaald. Vergunningen 
voor visserij of exploitatie anderzijds kunnen dan worden verstrekt per schip, per 
periode en per gebied.  
 
Wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van uitgebreide onderzoeksprogramma’s 
en langjarige waarnemingen ontbreken, kunnen wetenschappelijke waarnemingen 
toch voorzien in een adaptief beleid.213 Adaptief beleid, op basis van een verschuiving 
in de lengte-leeftijd relatie van de vis of simpelweg de constatering dat een bestand 
lijkt af te nemen, kan onder alle omstandigheden aan de basis van visserijbeheer staan. 
De ecologische functionaliteit van de kustzone of zeegebied dient daarbij maatgevend 
te zijn. 
 
Als grondslag voor het opstellen van wet- en regelgeving en beleid van het 
Caraïbische deel van het Koninkrijk is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
en het verzamelen en opslaan van data dus noodzakelijk. Op deze vlakken lijken er 
aanzienlijke tekortkomingen te zijn, onder meer een gebrek aan expertise.  
 
Het is daarnaast evident dat visserijbeheer in de maritieme zones van het Caraïbische 
deel van het Koninkrijk rekening moet houden met verschillende ecosystemen dan die 
voorkomen in bijvoorbeeld de Noordzee of de Middellandse Zee. Daarnaast heeft het 
streven naar een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van visserijbeheer, dat 
uiteindelijk ingebed zal moeten worden in een overkoepelend geïntegreerd maritiem 
beleid of strategie, ook consequenties voor het benodigde wetenschappelijke 
onderzoek. Omdat de omstandigheden voor alle onderdelen van het Caraïbische deel 
van het Koninkrijk tot op grote hoogte vergelijkbaar zijn en pelagische doelsoorten 

                                                
212  ICCAT Recommendation 03-20, voetnoot 55 supra, para. 3. 
213  Zie Zeeberg et al., voetnoot 204 supra.  
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een regionale verspreiding hebben, lijkt het verstandig om te komen tot een 
gezamenlijke, gebiedsdekkende aanpak dat internationaal aansluiting vindt. 
 
 

6.8.2. Centrale opslag, beschikbaarheid, en beheer van 
onderzoeksgegevens 

 
Voor de Nederlandse Antillen en Aruba is een grote hoeveelheid waarnemingsdata en 
meer algemene informatie beschikbaar. Het beheer van de mariene omgeving is 
gebaat bij een goed beheer van deze gegevens, de kwaliteit van de data, de 
bronhouders en de beschikbaarheid. Ook voor de Dienst LVV is verbetering van data-
inwinning en -opslag een prioriteit. In de periode 2001-2006 is door de Dienst LVV 
gewerkt om het databestand visserij te ordenen en te actualiseren.214 Belangrijke 
toeleveranciers en bronhouders voor de data infrastructuur zijn op dit moment de 
Dienst LVV, de Meteodienst, Carmabi, en Conservation International.  
 
In opdracht van overheden zijn in de afgelopen jaren vele grotere of kleinere 
onderzoeksprojecten uitgevoerd door consultants. De zeebodem rond de eilanden is in 
1988 en 1996 opgenomen tijdens expedities door de Hydrografische Dienst van de 
Koninklijke Marine met Hr Ms Tydeman. Deze expedities waren gericht op het 
bepalen van bathymetrie en seismisch onderzoek rond alle eilanden (onder meer ten 
behoeve van toekomstige opsporingsaktiviteiten van olie en gas).  
 
Om de huidige, verbrokkelde kennis te benutten en nieuw te winnen informatie - zoals 
bestandsonderzoek - beschikbaar te maken, is er behoefte aan een regionale 
datadienst. Deze zal de leemtes in de kennis zichtbaar maken en beheerders een snel 
overzicht bieden volgens moderne GIS (geografisch informatie systeem) 
instrumenten, van soortenassemblages en -verspreiding, met daarbij de abiotische 
karakteristieken van de zeebodem. Gebieden met een bijzondere ecologische waarde 
of kwetsbaarheid voor vervuiling of bijvoorbeeld het ankeren van schepen kunnen op 
deze manier worden afgebakend. Zogeheten ‘habitatkaarten’ vormen ook de basis 
voor het aanwijzen van gebieden met een bijzondere of beschermde status op de 
Noordzee. Behalve ten behoeve van habitatanalyse en het verstrekken van voor de 
visserij relevante informatie is een groot aantal toepassingen denkbaar. Voor een 
beheerder is een overzicht belangrijk van bronnen van waaruit op het mariene milieu 
wordt geloosd. Ook proceskennis van bijvoorbeeld zandtransport is belangrijk voor 
handhaving van stranden. Zand met een hoog percentage titanomagnetiet en ilmeniet 
is van belang voor de titanium industrie (delfstofwinning). Een databank zou 
bovendien bijdragen tot het omverhalen van muren tussen de verschillende instituten, 
die samenwerking en kennisuitwisseling op dit moment in de weg staan.  
 
 
 
 

                                                
214  Cf. Dilrosun, voetnoot 120 supra. 
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6.9. Handhaving 
 
Bij handhaving van de relevante wet- en regelgeving van het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk en - voor zover niet geïmplementeerd in die wet- en regelgeving - de 
commitments die door verschillende delen van het Koninkrijk zijn aangegaan, dient 
ten aanzien van verschillende aspecten een onderscheid gemaakt te worden.  
 
Ten eerste is er een onderscheid tussen de verschillende hoedanigheden waarin een 
staat kan handelen en rechtsmacht kan uitoefenen. In relatie tot visserij zijn onder 
meer de hoedanigheden van kuststaat, havenstaat, vlaggenstaat en marktstaat relevant. 
Bij de uitoefening van rechtsmacht door zowel kust- als havenstaten gaat het altijd om 
buitenlandse schepen. Voor een diepgaandere uiteenzetting van het onderscheid 
tussen kust- en havenstaten en het relevante internationale recht wordt verwezen naar 
paragraaf 7.3. Uit die uiteenzetting blijkt ook de ruime regelgevende en handhavende 
rechtsmacht van havenstaten ten behoeve van de daar besproken doelen. Deze ruime 
rechtsmacht is ook beschikbaar ten behoeve van visserij. 
 
De handhavende rechtsmacht van kuststaten over visserij in diens maritieme zones is 
zeer ruim. In relatie tot de EEZ stelt artikel 73 van het VN Zeerechtverdrag, getiteld 
‘Enforcement of laws and regulations of the coastal State’: 
 

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, 
conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such 
measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be 
necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in 
conformity with this Convention. 

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of 
reasonable bond or other security. 

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive 
economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the 
contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment. 

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly 
notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any 
penalties subsequently imposed. 

 
Deze ruime rechtsmacht dient uiteraard wel gebruikt te worden voor het in lid (1) 
omschreven doel. In de maritieme zones van een kuststaat die onderdeel zijn van 
diens territoir, is de handhavende rechtsmacht in ieder geval zo ruim als op grond van 
artikel 73.215 Daarnaast kan hier ook het in artikel 111 van het VN Zeerechtverdrag 
neergelegde achtervolgingsrecht genoemd worden. 
 

                                                
215  Zie onder meer art. 19(2(i)). Art. 73 is niet van toepassing op het deel van het continentale plat dat 

zich uitstrekt buiten de EEZ. Er is echter geen twijfel dat de soevereine rechten van een kuststaat 
over de natuurlijke rijkdommen van het continentale plat ook daaraan gerelateerde rechtsmacht 
omvat. Dit is echter niet relevant voor het Koninkrijk omdat het Caraïbische deel van het 
Koninkrijk geen aanspraak kan maken op een continentaal plat dat zich uitstrekt buiten de EEZ 
(zie paragraaf 5.1). 
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De handhavende bevoegdheid van staten in hun hoedanigheid als vlaggenstaat is ook 
zeer ruim. Waarschijnlijk zijn de belangrijkste beperkingen op die rechtsmacht vooral 
neergelegd in de eigen wet- en regelgeving van de vlaggenstaat. Het internationale 
recht legt vooral de nadruk op verplichtingen tot het effectief uitoefenen van deze 
rechtsmacht en niet op het recht om die uit te oefenen. Daarnaast kan een vlaggenstaat 
binnen het territoir van een andere staat slechts handhaven met instemming van die 
staat. 
 
De handhavende bevoegdheid van staten in hun hoedanigheid als marktstaat is tot op 
grote hoogte vergelijkbaar met die van havenstaten, en daarmee ook zeer ruim. De 
noodzaak om het internationale handelsrecht in acht te nemen beperkt zowel de 
regelgevende als de handhavende rechtsmacht. Handhavingsmaatregelen lijken in 
beginsel beperkt tot het weigeren van toegang tot de markt van vis- en visproducten of 
toegang aan voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld in de vorm van benodigde 
documentatie. Er is in ieder geval geen strijd met het internationale handelsrecht 
indien deze maatregelen zijn afgesproken binnen bevoegde internationale organisaties 
zoals RFMOs. 
 
Daarnaast kunnen staten in een andere hoedanigheid dan hierboven genoemd 
bepaalde handhavingsbevoegdheden ontlenen aan bepaalde verdragen of besluiten 
van internationale organisaties216 of verplicht worden tot het uitoefenen van 
handhaving. Wat betreft het laatste kan genoemd worden dat er momenteel binnen de 
internationale gemeenschap groeiende steun is om staten te verplichten om 
handhavende rechtsmacht uit te oefenen over de eigen natuurlijke en rechtspersonen 
in het kader van de strijd tegen IUU visserij. Op het mondiale vlak gaat de niet-
juridisch bindende IPOA-IUU expliciet in op controle van onderdanen217 en op het 
regionale vlak worden steeds meer juridisch bindende verplichtingen opgenomen in 
de oprichtingsverdragen van RFMOs218 of in behoud- en beheersmaatregelen van 
RFMOs219. Een aantal van deze verplichtingen is inmiddels al omgezet in Europees 
recht.220 

                                                
216  Zie bijvoorbeeld de bevoegdheden onder artt 21 en 22 van de VN Visbestandenovereenkomst. 
217  Zie paras 15 en 18-19. 
218  Zie bijvoorbeeld art. 13(6)(a) van de SEAFO Convention (Convention on the Conservation and 

Management of the Fishery Resources in the South East Atlantic Ocean, Windhoek, 20 april 2001. 
In werking 13 april 2003, 41 International Legal Materials 257 (2002); 
<www.fao.org/Legal/treaties>) en art 1(o), 22(2, 3 en 4)) van de Convention on the Conservation 
and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean (Chairman’s Draft of 
March 2008; SP/05/WP1).  

219  Zie bijvoorbeeld CCAMLR (Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources) Conservation Measure 10-08 (2006) ‘Scheme to promote compliance by Contracting 
Party nationals with CCAMLR conservation measures’ en ICCAT Recommendation 06-14 ‘to 
Promote Compliance by Nationals of Contracting Parties, Cooperating Non-Contracting Parties, 
Entities or Fishing Entities with ICCAT Conservation and Management Measures’. 

220  CCAMLR Conservation Measure 10-08 (2006) is bijvoorbeeld geïmplementeerd in Verordening 
(EG) nr. 1099/2007 van de Raad van 18 september 2007 ‘houdende wijziging van Verordening 
(EG) Nr. 601/2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het 
verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de 
Antarctische wateren’. Zie daarnaast ook art. 24 van de GVB Basisverordening, voetnoot 132 
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In dit kader kan gewezen op de beginselen en strategieën van de IPOA-IUU, 
waaronder de noodzaak tot een alomvattende en geïntegreerde aanpak 
(‘comprehensive and integrated approach’). Staten worden daarbij opgeroepen om 
rechtsmacht in al hun hoedanigheden uit te oefenen.221 Daarnaast is samenwerking 
tussen staten uiteraard ook cruciaal.222 Hier kan ook genoemd worden dat de 
Nederlandse Antillen lid is van het ‘International Monitoring, Control and 
Surveillance Network for Fisheries Related Activities’ (MCS Network).223 
 
Een tweede onderscheid dat gemaakt kan worden bij handhaving is tussen 
verschillende vormen en fasen van handhaving. Zonder nu dieper in te gaan op 
definities van de afzonderlijke termen ‘monitoring’, ‘control’ en ‘surveillance’ van de 
in het internationale visserijrecht vaak gebruikte afkorting MCS, illustreert deze 
afkorting goed de verschillende vormen en fasen van handhaving. Bij surveillance kan 
onder meer gebruikt gemaakt worden van de meer traditionele middelen zoals 
schepen en (onbemande) vliegtuigen, maar ook van technologie zoals (over-the-
horizon) radar, satellieten en de vereisten ten aanzien van ‘automatic identification 
systems’ (AIS) onder Hoofdstuk 5 van SOLAS 74. Het aan boord gaan en inspecteren 
van schepen kan onder meer uitgevoerd worden door staten in hun hoedanigheid als 
vlaggenstaat en havenstaat. Vlaggenstaten kunnen hun eigen schepen ook (laten) 
inspecteren in buitenlandse havens, onder meer indien het schip vrijwel nooit een 
eigen haven van de vlaggenstaat aandoet. Ook dient hier gewezen te worden op de 
inspanningen van RFMOs op het vlak van vangst en handel documentatie-systemen. 
De laatste fases van handhaving omvatten onder meer het instellen van 
rechtsvervolging en het opleggen van boetes en andere sancties. 
 
Naast de commitments van de Nederlandse Antillen die voortvloeien uit het hebben 
van de status van Cooperating NCP bij ICCAT, kan hier ook gewezen worden op de 
juridische bindende verplichtingen van Aruba en de Nederlandse Antillen doordat het 
Koninkrijk ook ten behoeve van hen partij is bij het CCAMLR Verdrag. Deze 
verplichtingen zijn soms ook zeer specifiek, bijvoorbeeld om gebruik te maken van 
VMS. 
 
Het spreekt voor zich dat het voldoen aan de genoemde handhavingsverplichtingen 
aanzienlijke investeringen impliceert, onder meer voor voldoende opgeleide 
medewerkers en voor het benodigde materieel (schepen, computers etc.). Het 
ondernemen van visserijactiviteiten door in het Caraïbische deel van het Koninkrijk 
geregistreerde schepen buiten de eigen maritieme zones brengt gewoonlijk extra 
verplichtingen met zich mee en vereist dan ook vaak extra investeringen.  

                                                                                                                                       
supra, en COM(2007) 602 final, 17 oktober 2007, ‘Voorstel voor een Verordening van de Raad 
houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen’, met name artt 38 en 
39. 

221  Para. 9.3 van de IPOA-IUU. 
222  Para. 9.1 van de IPOA-IUU. 
223  Informatie verkregen via <www.imcsnet.org> op 31 maart 2008. 
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7. Beschermde zeegebieden (MPA’s) 
 

7.1. Algemeen 
 
Het momenteel geldende internationale recht bevat geen algemeen aanvaarde definitie 
van het begrip ‘beschermd zeegebied’, oftewel ‘marine protected area’ (MPA). Het 
meest gebruikt wordt echter de definitie van een MPA die door de General Assembly 
van de IUCN (World Conservation Union)224 in 1988 werd aangenomen. Die definitie 
luidt: 
 

Any area of intertidal or subtidal terrain, together with its overlying water and 
associated flora, fauna, historical and cultural features, which has been reserved by 
law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.225 

 
Onder deze definitie vallen in feite alle zeegebieden waaraan een bijzondere 
bescherming is verleend voor verschillende doelstellingen. Dit kan variëren van 
gebieden die tijdelijk of permanent zijn gesloten voor één menselijke activiteit tot 
gebieden die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn voor alle of de meest schadelijke 
menselijke activiteiten (zeereservaten), dan wel multifunctioneel gebruikte gebieden 
waarin bepaalde gedeeltes in meerdere of mindere mate worden beschermd. De door 
IUCN gehanteerde categorieën van MPA’s (zie Figuur 4), weerspiegelen deze 
verschillen.  
 

Figuur 4: IUCN categorieën MPA’s 
 

Categorie Ia Strict Nature Reserve:  
protected area managed mainly for science  

Categorie Ib Wilderness Area:  
protected area managed mainly for wilderness protection  

Categorie II National Park: 
protected area managed mainly for ecosystem protection and recreation  

Categorie III Natural Monument:  
protected area managed mainly for conservation of specific natural features  

Categorie IV Habitat/Species Management Area:  
protected area managed mainly for conservation through management intervention  

Categorie V Protected Landscape/Seascape: 
protected area managed mainly for landscape/seascape conservation and 
recreation  

Categorie VI Managed Resource Protected Area:  
protected area managed mainly for the sustainable use of natural ecosystems  

 
Op basis van de beschrijving van een IUCN categorie VI MPA zou men dus kunnen 
concluderen dat het reguleringsgebied van een RFMO dat een op het ecosysteem 
gericht aanpak van visserijbeheer nastreeft, daar onder valt. Daarnaast valt een PSSA 
met de daarin van toepassing zijnde een of meerdere APM’s ook duidelijk binnen de 

                                                
224  Het Ministerie van LNV is ook lid van IUCN. 
225  Resolutie 17.38 (1988), bevestigd in Resolutie 19.46 (1994).  
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IUCN-definitie van een MPA, al is het niet meteen duidelijk of en zo ja, onder welke, 
IUCN MPA categorie die zou vallen.  
 
De door IUCN aangenomen definitie van een MPA en de door IUCN gehanteerde 
categorieën MPA’s onderschrijven onder meer het belang dat er bij het ontwerpen van 
MPA’s keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot: 
 

1. de doelstelling(en) van de MPA, bijvoorbeeld het beschermen van kwetsbare 
habitats, het behoud van doelsoorten (bijvoorbeeld kraamkamergebieden) of 
niet-doelsoorten, wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld ‘baseline 
studies’), behoud van cultureel of archeologisch erfgoed, significante 
sociaaleconomische belangen226 of als een toepassing van het 
voorzorgsbeginsel om een soort vorm van ‘verzekering’ te hebben indien later 
blijkt dat regulering toch nog te onvoorzichtig was; 

2. de menselijke activiteiten die gereguleerd dienen te worden, bijvoorbeeld 
visserij, scheepvaart en ontwikkeling van infrastructuur op zee en in de 
kustzone;  

3. de manier waarop regulering dient plaats te vinden, bijvoorbeeld door het 
verbieden van bepaalde vormen van visserij gedurende een bepaalde periode 
of het gehele jaar;  

4. de afmetingen van de MPA, bijvoorbeeld in oppervlakte, diepte en tijd en of 
het om een enkele (grote) MPA moet gaan of een netwerk van meerdere 
(kleine) MPA’s; 

5. de manier waarop rekening gehouden moet worden met eventuele rechten van 
andere staten en de bevoegdheid van internationale organisaties; en 

6. de inbedding van een sectorale MPA (waar relevant) in een eventueel 
overkoepelend geïntegreerd maritiem beheer en beleid.  

 
Wellicht ten overvloede kan hier opgemerkt worden dat een MPA gezien moet 
worden als een middel tot een doel en niet als een doel op zich. Bij het identificeren 
van problemen en doelstellingen moet zorgvuldig bekeken worden of een MPA en de 
voorgestelde regulering van menselijke activiteiten een adequate bijdrage leveren aan 
het aanpakken van de geïdentificeerde problemen of het bereiken van de 
geïdentificeerde doelstellingen. Door verschillende internationale organisaties zijn of 
worden richtsnoeren opgesteld voor het ontwerpen van (sectorale) MPA’s.227  
 
Het is verder van belang om een onderscheid te maken tussen een mogelijkheid (of 
recht) en een plicht om een MPA in te stellen. Verschillende mondiale en regionale 
juridisch bindende instrumenten erkennen de mogelijkheid om MPA’s in stellen. 
Enerzijds kan het daarbij gaan om het unilateraal instellen van een MPA door de 
kuststaat ten aanzien van gebieden binnen nationale rechtsmacht. Het VN 
Zeerechtverdrag erkent die mogelijkheid in een aantal bepalingen.228 Anderzijds kan 
het gaan om multilaterale procedures. Voorbeelden hiervan zijn PSSA’s, ‘special 
                                                
226  Zie onder meer para. 1.2 van de PSSA Guidelines. 
227  Onder meer door IUCN en het Wereld Natuurfonds (WNF) en in het kader van FAO en CBD. 
228  Zie onder meer artt 62(4)(c) en 234 van het VN Zeerechtverdrag. 
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areas’ onder een aantal Bijlagen van MARPOL 73/78, door RFMO’s middels behoud- 
en beheersmaatregelen ingestelde gesloten gebieden en door de Internationale 
Walvisvaartcommissie (IWC) ingestelde ‘whale sanctuaries’. In relatie tot de laatste 
kan hier opgemerkt worden dat kuststaten het recht hebben om de visserij of jacht op 
walvissen binnen hun maritieme zones te verbieden middels het unilateraal instellen 
van een ‘whale sanctuary’. Dit is niet strijdig met het VN Zeerechtverdrag of het 
Walvisvangstverdrag, ook al is er geen gevaar voor over-exploitatie en ook al valt het 
gebied niet binnen een door het IWC ingestelde ‘whale sanctuary’.  
 
Een plicht tot het instellen van MPA’s ten behoeve van het behoud van biodiversiteit 
vloeit daarnaast voort uit artikel 8(a) van het Biodiversiteitsverdrag, ook al is die 
verplichting afgezwakt door de kwalificaties “as far as possible” en “as appropriate”. 
Daarnaast kunnen de verplichtingen onder het VN Zeerechtverdrag en de VN 
Visbestandenovereenkomst in relatie tot het voorkomen van over-exploitatie van 
doelsoorten, het voorkomen en beperken van bijvangst van niet-doelsoorten en andere 
effecten van visserij op het mariene ecosysteem in het algemeen - vooral habitats van 
bedreigde of uitstervende soorten - in veel gevallen alleen nagekomen worden door 
het instellen van MPA’s.  
 
Tenslotte moet ook gewezen worden op de volgende doelstelling in paragraaf 32(c) 
van de Johannesburg Plan of Implementation:  
 

the establishment of marine protected areas consistent with international law and 
based on scientific information, including representative networks by 2012 and 
time/area closures for the protection of nursery grounds and periods 

 
Door de afwezigheid van een kwantitatief element in combinatie met het ontbreken 
van een algemeen aanvaarde definitie van een MPA, is het echter niet eenvoudig om 
te bepalen of deze doelstelling wel of niet zal zijn bereikt in 2012. 
 
 

7.2. PSSA’s en APM’s 
 
Paragraaf 1.2 van de PSSA Guidelines omschrijft een PSSA als: 
 

an area that needs special protection through action by IMO because of its significance 
for recognized ecological, socio-economic, or scientific attributes where such attributes 
may be vulnerable to damage by international shipping activities. At the time of 
designation of a PSSA, an associated protective measure, which meets the requirements 
of the appropriate legal instrument establishing such measure, must have been approved 
or adopted by IMO to prevent, reduce, or eliminate the threat or identified vulnerability. 

 
Paragraaf	  6.1	  van	  de	  PSSA	  Guidelines	  stelt	  verder	  dat	  	  
	  

associated	   protective	  measures	   for	   PSSAs	   are	   limited	   to	   actions	   that	   are	   to	   be,	   or	  
have	  been,	  approved	  or	  adopted	  by	  IMO 
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Hierop volgt een opsomming van voorbeelden van APM’s, zoals aanwijzing van een 
gebied als een ‘special area’ onder MARPOL 73/78, routeringsmaatregelen onder de 
General Provisions on Ships’ Routeing (bijvoorbeeld ATBA’s en NAA’s) en de 
Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems229 en tenslotte 
 

development and adoption of other measures aimed at protecting specific sea areas 
against environmental damage from ships, provided that they have an identified legal 
basis 

 
De laatste passage maakt duidelijk dat de opsomming een niet-limitatief karakter 
heeft. Voor definities van een NAA en een ATBA wordt naar paragraven 8.7.2 en 
8.7.3 verwezen. 
 
Hier dient nog eens herhaald te worden dat een APM ook door IMO ingesteld kan 
worden zonder aanwijzing als PSSA. Voorbeelden hiervan in relatie tot NAA’s zijn 
de initiatieven van de Verenigde Staten met betrekking tot de Flower Garden Banks 
Marine Sanctuary en van Barbados met betrekking tot Sharks Bank en Long Shoal. 
Het vaststellen van het nut en de noodzaak en de goedkeuring van NAA’s en ATBA’s 
wordt in eerste instantie gedaan door Sub-Committee on Navigation (NAV) op basis 
van de General Provisions on Ships’ Routeing en uiteindelijk door Maritime Safety 
Committee (MSC). Indien deze APM’s gekoppeld worden aan een PSSA wordt de 
procedure door de Marine Environment Protection Committee (MEPC) 
gecoördineerd.230 Alhoewel de MEPC uiteindelijk de PSSA aanwijst, blijft de rol van 
NAV en de MSC in relatie tot NAA’s en ATBA’s hetzelfde. 
 
Een keuze voor alleen APM’s in plaats van gekoppeld aan een PSSA heeft onder 
meer de volgende voordelen: 
 

1. de benodigde onderbouwing is minder uitvoerig en complex. In relatie tot 
NAA’s heeft de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
van de Verenigde Staten een eenvoudige ‘template’ opgesteld.231 Het NAA 
voorstel van Barbados is hierop gebaseerd232; 

2. er zijn minder criteria waaraan voldaan dient te worden; 
3. het uiteindelijke traject kan mogelijk korter zijn indien het gaat om APM’s 

waarvoor de MSC goedkeuring moet geven. In dat geval is betrokkenheid van 
de MEPC niet nodig. Dit hangt echter af van de timing van de bijeenkomsten 
van de verschillende lichamen; en 

4. na goedkeuring van een APM kan later alsnog om een PSSA gevraagd 
worden. 

                                                
229  Resolutie MSC.43(64) ‘Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems’. Aangenomen op 9 

december 1994, veelvuldig geamendeerd. 
230  Zie paras 7 en 8 van de PSSA Guidelines.  
231  De template is door L.S. Johnson (NOAA) aan de onderzoekers toegestuurd. 
232  Het initiatief van Barbados volgde op een door NOAA in Barbados georganiseerde workshop over 

NAA’s die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Aruba, Barbados en Jamaica (Report, 
No Anchoring Area (NAA) Workshop, April 11 & 12, 2006, A White Water to Blue Water 
(WW2BW) Partnership Initiative for the Wider Caribbean Basin (in bezit onderzoekers). 
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Daarentegen heeft het koppelen van APM’s aan een PSSA onder meer de volgende 
voordelen 
 

1. bredere mondiale bekendheid van de bijzondere status van de Saba bank. Dit 
zal zeker een rol spelen indien het aantal aangewezen PSSA’s geen enorme 
vlucht neemt; 

2. mogelijk het vergemakkelijken van aanvullende regulering van menselijke 
activiteiten op de Saba bank - zowel op het internationale als op het nationale 
vlak - door het verkrijgen van status van PSSA voor de Saba bank; en 

3. een mogelijkheid om mondiale bekendheid te geven aan aanvullende nationale 
wet- en regelgeving die van toepassing is op het deel van de Saba bank dat in 
de territoriale zee ligt. Hier kan onder meer worden gedacht aan meer 
stringentere lozingsnormen dan in MARPOL 73/78 op basis van een a 
contrario interpretatie van artikel 21(2) van het VN Zeerechtverdrag.233 

 
Tenslotte volgt uit de discussie hierboven over PSSA’s en APM’s dat een staat partij 
dient te zijn bij het betreffende verdrag dat de juridische basis bevat voor de 
betreffende APM. Uit paragraaf 3.2 blijkt dat het Koninkrijk der Nederlanden partij is 
bij zowel MARPOL 73/78 (met uitzondering van Bijlagen IV en VI) als SOLAS 74 
ten behoeve van het gehele Koninkrijk. 
 
 

7.3. Regulering van maritieme activiteiten in MPA’s in gebieden onder 
nationale rechtsmacht 

 
7.3.1. Algemeen 

 
Voor de regulering van maritieme activiteiten in MPA’s zijn het VN Zeerechtverdrag 
en diens ‘Implementation Agreements’234 het uitgangspunt. Voor elke maritieme zone 
geven het VN Zeerechtverdrag en diens Implementation Agreements aan wat de 
rechten en plichten zijn van kuststaten en derde staten (vooral vlaggenstaten) en welke 
rol is weggelegd voor relevante bevoegde internationale organisaties. De analyse van 
deze paragraaf gaat niet in op grensoverschrijdende MPA’s en MPA’s in gebieden 
buiten nationale rechtsmacht. Dit laatste heeft vooral te maken met de case study over 
de Saba bank in hoofdstuk 8. De Saba bank bevindt zich namelijk geheel in de 
maritieme zones van een enkele kuststaat (namelijk het Koninkrijk der Nederlanden). 
 
Het is verder van belang dat het VN Zeerechtverdrag zich vooral richt op regulering - 
of: uitoefening van rechtsmacht - van staten in hun hoedanigheid van kust- en 
vlaggenstaten. Op regulering door havenstaten wordt slechts in een klein aantal 
bepalingen expliciet ingegaan. Aangezien havens zich bevinden binnen het territoir 
van een staat en daarmee binnen diens territoriale soevereiniteit, erkent het 

                                                
233  Zie ook subpara. 7.3.2 supra. 
234  Dat zijn de Part XI Implementation Agreement en de VN Visbestandenovereenkomst. 
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internationale gewoonterecht de ruime rechtsmacht van havenstaten. Dit werd 
expliciet erkend door het Internationaal Gerechtshof in de Nicaragua zaak235 en wordt 
impliciet onderkend in artikelen 25(2), 211(3) en 255 van het VN Zeerechtverdrag. 
Ook al is er vaak een veronderstelling dat buitenlandse schepen toegang krijgen tot 
havens, het internationale gewoonterecht erkent geen algemeen recht voor 
buitenlandse schepen op toegang tot havens.236  
 
Het voorgaande betekent niet dat de rechtsmacht van havenstaten aan geen enkele 
beperking onderhevig is. Het verbod van discriminatie is bijvoorbeeld neergelegd in 
een aantal bepalingen van het VN Zeerechtverdrag,237 in zekere zin ook in artikel 5(4) 
van MARPOL 73/78 en is een hoeksteen van het internationale handelsrecht238. 
Daarnaast kan de rechtsmacht van havenstaat ingeperkt worden door specifieke 
bilaterale, regionale of mondiale verdragen en dient ook het internationale 
handelsrecht in acht genomen te worden. In het licht van de vrijheid van transit en het 
verbod op kwantitatieve beperkingen onder artikelen V(3) en XI van GATT 1947,239 
dient een havenstaat een beroep te kunnen doen op de in artikel XX neergelegde 
uitzonderingen.240  
 
In het licht van het belangrijke verschil tussen de rechtsmacht van kust- en 
havenstaten, worden deze in de volgende paragrafen afzonderlijk behandeld. Daarbij 
gaat het in dit rapport bij de rechtsmacht van kuststaten om regelgeving die van 
toepassing is op diens maritieme zones en handhaving op zee in de verschillende 
maritieme zones. Bij de rechtsmacht van de havenstaat gaat het in dit rapport om 
regelgeving als alternatief voor de regelgevende rechtsmacht van de kuststaat en om 
handhaving in de haven van zowel regelgeving van de kuststaat als van de havenstaat. 
De uitoefening van rechtsmacht door zowel kust- als havenstaten is altijd in relatie tot 
buitenlandse schepen. Tenslotte kan ook opgemerkt worden dat het begrip haven 
gewoonlijk ook terminals zoals de Statia Oil Terminal (een ver in zee uitstekende 
aanlegsteiger) omvat. 
 
 
 
 

                                                
235  Case concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America), 27 juni 1986, ICJ Reports 1986, p. 14, op p. 111, para. 123. 
236  Cf. A.V. Lowe, “The Right of Entry into Maritime Ports in International Law”, 14 San Diego Law 

Review 597-622 (1977), op p. 622; en Z. Oya Özçayir, Port State Control (London, LLP: 2001), op 
p. 79 (maar zie p. 70). 

237  Artt. 24(1)(b), 25(3) 119(3) en 227. 
238  Zie bijvoorbeeld art. XX van de General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (beschikbaar op 

<www.wto.org>). 
239  Zie voetnoot 238 supra. 
240  In het kader van het onderhavige onderzoek zijn vooral leden (b) en (g) van belang. Deze lezen 

“necessary to protect human, animal or plant life or health” en “relating to the conservation of 
exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions 
on domestic production or consumption”. 
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7.3.2. Regulering door kuststaten 
 
Zoals al is uiteengezet, erkent het VN Zeerechtverdrag erkent onder meer de 
soevereiniteit van kuststaten over een territoriale zee en de soevereine rechten en 
rechtsmacht van kuststaten ten aanzien van een EEZ. De soevereiniteit van kuststaten 
over hun territoriale zee wordt beperkt door het recht van onschuldige doorvaart voor 
andere staten. Indien de territoriale zee onderdeel vormt van een internationale 
zeestraat waarbinnen het recht van doortocht geldt, dan vloeien daar verdere 
beperkingen van de rechtsmacht van kuststaten uit voort. In de EEZ hebben andere 
staten onder meer de rechten van navigatie, wetenschappelijk zeeonderzoek en het 
leggen van kabels en pijpleidingen. 
 
Artikelen 21 en 211(4) van het VN Zeerechtverdrag erkennen de ruime regelgevende 
rechtsmacht van een kuststaat over scheepvaart in diens territoriale zee ten behoeve 
van, onder meer, de veiligheid van scheepvaart en de regulering van 
scheepvaartverkeer, het behoud van de levende rijkdommen van de zee en de 
bescherming van het milieu van de kuststaat en het voorkomen, verminderen en 
bestrijden van de verontreiniging ervan. Een belangrijke beperking op die rechtsmacht 
is vervat in lid (2), dat bepaalt:  
 

Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, manning or 
equipment of foreign ships unless they are giving effect to generally accepted 
international rules or standards. 

 
Deze internationale normen zijn vooral neergelegd in binnen de IMO 
totstandgekomen verdragen zoals MARPOL 73/78 en SOLAS 74. Artikel 21(2) van 
het VN Zeerechtverdrag staat het kuststaten dus wel toe om unilaterale regels of 
normen op te leggen aan buitenlandse schepen die het recht van onschuldige 
doorvaart uitoefenen indien die regels of normen geen betrekking hebben op “het 
ontwerp, de constructie, het bemannen of de uitrusting” van schepen. Stringentere 
lozingsnormen dan die in MARPOL 73/78 zijn een voorbeeld. Indien blijkt dat veel 
van de meest kwetsbare delen van de Saba bank binnen de territoriale zee van Saba of 
Sint Eustatius liggen, dan dient overwogen te worden om daarbinnen via nationale 
wet- en regelgeving stringentere lozingsnormen dan in MARPOL 73/78 van 
toepassing te verklaren. Daarbij dienen zeegebieden die vallen onder het regiem van 
het recht van doortocht door internationale zeestraten te worden uitgesloten (zie ook 
hieronder). 
 
Volgens artikel 18(2) van het VN Zeerechtverdrag omvat het begrip ‘doorvaart’, 
binnen het recht van onschuldige doorvaart, ook het stoppen en voor anker gaan 
voorzover dat een onderdeel vormt van normale navigatie. Het standpunt dat het 
‘parkeren’ van schepen daar niet onder valt, wordt onder meer gesteund door 
wetgeving van Spanje en het Verenigd Koninkrijk.241 Daarnaast verschaft artikel 21 
van het VN Zeerechtverdrag een aantal gronden op basis waarvan ankeren 
                                                
241  Zie E.J. Molenaar, Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution (The 

Hague/Boston/London, Kluwer Law International: 1998), p. 239. 
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gereguleerd kan worden. De bescherming van koraal lijkt onder zowel lid (1)(d) als 
lid (1)(f) van artikel 21 te vallen, aangezien koraal deels bestaat uit levend en deels uit 
niet-levend materiaal.  
 
Naast artikel 21 is ook artikel 22 van belang voor de regelgevende rechtsmacht van 
kuststaten over scheepvaart in de territoriale zee. De laatste bepaling erkent het recht 
van kuststaten om in de territoriale zee unilateraal scheepvaartroutes en 
verkeersscheidingsstelsels ten behoeve van de veiligheid van scheepvaart in te stellen, 
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
 
De handhavende rechtsmacht van kuststaten over scheepvaart in de territoriale zee 
is geregeld in onder meer artikelen 24, 27, 28 en 220(2) van het VN Zeerechtverdrag 
(zie paragraaf 8.8).  
 
Zoals al eerder is opgemerkt, is de regelgevende en handhavende rechtsmacht van 
kuststaten voor gebieden die vallen onder het regiem van recht van doortocht door 
internationale zeestraten beperkter dan voor gebieden die vallen onder het regiem van 
het recht van onschuldige doorvaart. Op grond van artikelen 39(2)(b), 41 en 42(1)(b) 
van het VN Zeerechtverdrag kan de zeestraat-staat onder meer geen unilaterale 
lozingsnormen of routeringsmaatregelen op de betreffende zeegebieden van 
toepassing verklaren. Daarentegen is er niets in de relevante bepalingen van het VN 
Zeerechtverdrag (vooral artikelen 38(2) en 39(1)) dat aangeeft dat het recht van 
doortocht ook een recht tot ankeren omvat. Impliciet wordt daarmee de rechtsmacht 
van zeestraat-staten over het reguleren van ankeren erkend. Handelingen die niet in 
overeenstemming zijn met deze regulering, leiden tot het verlies van het recht van 
doortocht en de daaruit voortvloeiende handhavende rechtsmacht van zeestraat-staten. 
 
De regelgevende rechtsmacht van kuststaten over scheepvaart in diens EEZ is 
neergelegd in artikel 211(5) van het VN Zeerechtverdrag, dat luidt: 
 

Coastal States, for the purpose of enforcement as provided for in section 6, may in 
respect of their exclusive economic zones adopt laws and regulations for the 
prevention, reduction and control of pollution from vessels conforming to and giving 
effect to generally accepted international rules and standards established through the 
competent international organization or general diplomatic conference. 

 
De rechtsmacht van kuststaten is daarmee beperkt tot het uitvoering geven aan 
algemeen aanvaarde internationale regels en normen ten behoeve van de “prevention, 
reduction and control” van verontreiniging door schepen. Daardoor is unilaterale 
regelgeving in beginsel uitgesloten, inclusief stringentere lozingsnormen dan die in 
MARPOL 73/78.  
 
Indien stringentere lozingsnormen voor het deel van de Saba bank dat buiten de 
territoriale zee ligt wenselijk zijn, dan zou eventueel de status van ‘special area’ onder 
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een of meerdere Bijlagen van MARPOL 73/78 aangevraagd kunnen worden.242 
Aangezien vrijwel alle ‘special areas’ momenteel half-ingesloten zeeën zijn, lijkt een 
dergelijk voorstel op het eerste gezicht geen grote kans van slagen te hebben. Een 
alternatief is een verzoek om speciale lozingsnormen als een APM gekoppeld aan een 
PSSA, waartoe de PSSA Guidelines een mogelijkheid lijkt te bieden.243 
 
De specificatie van het doel van rechtsmacht is in beginsel een belangrijke beperking. 
Het VN Zeerechtverdrag bevat geen definitie van de zinsnede “prevention, reduction 
and control” of van de afzonderlijke termen. De afzonderlijke termen erkennen echter 
wel dat er verschillende manieren zijn om zeeverontreiniging door schepen ‘aan te 
pakken’. Dit wordt onderschreven door de uiteenlopende reguleringsmethodieken in 
IMO verdragen, bijvoorbeeld verzekeringseisen, lozings- en emissienormen, ontwerp-
, constructie-, bemannings- of uitrustingsnormen, operationele normen en 
management normen. Het consequente gebruik van de drie termen in de 
bovengenoemde zinsnede lijkt dan ook bedoeld te zijn om het aanvullende karakter 
van de termen te benadrukken. De zinsnede dient daarom in beginsel ruim 
geïnterpreteerd te worden.244  
 
In het licht van de discussie over regulering van ankeren is het ook belangrijk om te 
constateren dat rechtsmacht onder artikel 211(5) ziet op verontreiniging en dat de 
term ‘verontreiniging van het mariene milieu’ in artikel 1(1)(4) alleen spreekt over het 
inbrengen van “stoffen of energie”. Het is niet evident dat ankerschade daar onder valt 
en dus als verontreiniging van het mariene milieu beschouwd kan worden. Als dat 
inderdaad niet zo is, dan kan artikel 211(5) dus niet dienen als basis voor rechtsmacht 
voor het tegengaan van ankerschade op het mariene milieu.  
 
Ook kan hier worden gewezen op de speciale verplichte maatregelen die de kuststaat 
onder artikel 211(6) van het VN Zeerechtverdrag binnen de EEZ van toepassing kan 
verklaren na goedkeuring van IMO. Voor zover de onderzoekers weten, is er tot op 

                                                
242  Momenteel is de Wider Caribbean area aangewegen als een bijzonder zeegebied onder Bijlage V, 

maar door het ontbreken van adequate havenontvangstinstallaties is die nog niet in werking 
getreden (cf. IMO Doc. MEPC 56/23, van 30 juli 2007, ‘Report of the Marine Environment 
Protection Committee on its Fifty-Sixth Session’, para. 8.12). 

243  Zie para. 6.1.1 van de PSSA Guidelines.  
244  Het doel van de in werking zijnde normen uit MARPOL 73/78 valt in ieder geval binnen de 

zinsnede “prevention, reduction and control” van zeeverontreiniging door schepen. Aangezien het 
‘aanpakken’ van zeeverontreiniging door schepen niet het primaire doel is van SOLAS 74, kan 
een vergelijkbare simpele conclusie in relatie tot in werking zijnde normen uit SOLAS 74 (en 
daarmee de Nederlandse Schepenwet-wetgeving) niet zo eenvoudig getrokken worden. Het doel 
dat met afzonderlijke normen uit IMO verdragen nagestreefd wordt kan echter variëren. Wel dient 
het doel te vallen binnen het mandaat van IMO, dat sinds enige tijd omschreven wordt als “safe, 
secure and efficient schipping on clean oceans”. Veel normen worden ten behoeve van meer dan 
éen doel voorgeschreven, bijvoorbeeld zowel de veiligheid van opvarenden als de bescherming 
van het mariene milieu. Een kuststaat zou dan ook het standpunt kunnen verdedigen dat het feit 
dat normen primair gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van opvarenden, niet uitsluit 
dat zij secundair of indirect ook een duidelijke bijdrage leveren aan de “prevention, reduction and 
control” van zeeverontreiniging door schepen. Inmiddels is ook aanvaard dat 
routeringsmaatregelen verschillende doelstellingen kunnen hebben (zie paragraaf 8.7.1). 
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heden bij IMO nog geen verzoek gedaan op basis van deze bepaling. De verwijzing in 
paragraaf 7.5.2.3(iii) van de PSSA Guidelines naar artikel 211(6) van het VN 
Zeerechtverdrag kan echter beschouwd worden als de implementatie van artikel 
211(6).  
 
Het recht op navigatie in artikel 90 van het VN Zeerechtverdrag is middels artikelen 
58(2) en 87 ook van toepassing op de EEZ. Van belang daarbij is dat artikel 58(1), 
waar de vrijheid van navigatie wordt opgenoemd, daaraan toevoegt: “en andere 
internationale rechtmatige soorten gebruik van de zee samenhangend met deze 
vrijheden, zoals die verband houdend met de normale werkzaamheden van schepen, 
luchtvaartuigen, en onderzeese kabels en pijpleidingen, en verenigbaar met de andere 
bepalingen dan dit verdrag.” Op basis van deze bepalingen kan geconcludeerd worden 
dat het recht op navigatie een recht op ankeren omvat.  
 
Desalniettemin bestaat er een voorbeeld van een praktijk die daar een uitzondering op 
maakt. Tankschepen die in de Spaanse EEZ willen ankeren, zijn verplicht om eerst 
om toestemming te vragen. Het doel van de verplichting lijkt de bescherming van het 
mariene milieu, onder meer tegen mogelijke gevolgen van losgeslagen 
tankschepen.245 Echter, de bescherming van het mariene milieu tegen ankerschade 
lijkt ook daar geen grond voor regulering te zijn. 
 
Daarentegen is behoud van de levende en niet-levende rijkdommen van de zee - 
namelijk koraal - tegen ankerschade wel de grond voor de NAA’s in de Flower 
Garden Banks Marine Sanctuary in de Golf van Mexico binnen de EEZ van de 
Verenigde Staten, ongeveer 115 zeemijl van de kust. Hiertoe was de Verenigde Staten 
al halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw unilateraal overgegaan.246 Volgens 
de Verenigde Staten was deze unilaterale inbreuk op de vrijheid van scheepvaart 
gerechtvaardigd door de soevereine rechten en rechtsmacht over de levende en niet-
levende rijkdommen in de EEZ op basis van Deel V van het VN Zeerechtverdrag.247 
Met andere worden, deze soevereine rechten gaan in dat scenario voor op de vrijheid 
van scheepvaart. Belangrijk in deze context is ook de ruime handhavingsbevoegdheid 
onder artikel 73 van het VN Zeerechtverdrag.248 
 
Desalniettemin diende de Verenigde Staten in 2000 bij de MSC van IMO een voorstel 
in om de NAA’s in de Flower Garden Banks Marine Sanctuary als een verplichte 
routeringsmaatregel onder SOLAS 74 aan te nemen. Dat voorstel werd inderdaad 
aangenomen.249 Het is overigens interessant te constateren dat de Verenigde Staten 
het niet nodig achtte om de Flower Garden Banks Marine Sanctuary als PSSA aan te 
wijzen. Ook het in oktober 2007 door de MSC goedgekeurde voorstel van Barbados 

                                                
245  Zie Molenaar, voetnoot 241 supra, op p. 376. 
246  15 Code of Federal Regulations §§ 922.120-123, in bijzonder 922.122(a)(2). Zie ook voetnoot 272 

infra en begeleidende tekst. 
247  Zie Molenaar, voetnoot 241 supra, op pp. 416-417. Zie ook Hoofdstuk 6 supra. 
248  Zie paragraaf 6.9. 
249  Zie IMO Doc. MSC 73/21, paras. 11.7-11.8 en Bijlagen 20 en 21. Het oorspronkelijk voorstel van 

de Verenigde Staten is vervat in IMO Doc. NAV 46/3/3, 5 april 2000. 
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voor twee NAA’s voor Sharks Bank en Long Shoal is niet gekoppeld aan een 
PSSA.250  
	  
Echter, in 2001 diende de Verenigde Staten een voorstel in voor aanwijzing van de 
Florida Keys National Marine Sanctuary als een PSSA, met daarin een NAA,251 ook 
al strekt de Sanctuary zich niet uit buiten de territoriale zee.252 En in juli 2007 werd 
een door de Verenigde Staten bij MEPC ingediend voorstel voor aanwijzing van het 
Papahānaumokuākea Marine National Monument als PSSA ‘in beginsel’ goedgekeurd 
en doorverwezen naar NAV ter beoordeling van de voorgestelde APM’s.253 
 
In relatie tot de Flower Garden Banks Marine Sanctuary is beargumenteerd dat de 
reden dat de Verenigde Staten alsnog de weg van IMO bewandelde vooral gericht was 
op het verbeteren van de mondiale bekendheid van het ankerverbod en daarmee ook 
de naleving. Dat besluit zou dan niet uitgelegd moeten worden als een erkenning van 
de noodzaak voor goedkeuring van IMO.254 De gang naar IMO voor de NAA in de 
Florida Keys National Marine Sanctuary - dat zich niet uitstrekt buiten de territoriale 
zee - ondersteunt die interpretatie.  
 
De vraag is echter of de inmiddels groeiende praktijk van IMO-goedkeuring van 
NAA’s zeewaarts van de territoriale zee betekent dat kuststaten niet langer unilateraal 
NAA’s vast kunnen stellen. Naar de mening van de onderzoekers hangt dit onder 
meer af van het type handhaving dat door een kust- en/of havenstaat wordt gebruikt. 
 
De handhavende rechtsmacht van kuststaten over scheepvaart in diens EEZ is 
neergelegd in artikel 220 (3, 5 en 6) van het VN Zeerechtverdrag. Deze rechtsmacht is 
uiterst beperkt en is iedere keer gekoppeld aan de cruciale zinsnede “prevention, 
reduction and control” van verontreiniging door schepen.255 Artikel 220(3) richt zich 
meer in het algemeen op  
 

a violation of applicable international rules and standards for the prevention, 
reduction and control of pollution from vessels or laws and regulations of that State 
conforming and giving effect to such rules and standards 

  
Daarentegen zijn de handhavingsbevoegdheden onder leden (5) en (6) van artikel 220 
uitsluitend gerelateerd aan lozingen. 
 

                                                
250  IMO Doc. NAV 53/22, van 14 augustus 2007, ‘Report to the Maritime Safety Committee’, Annex 

2, p. 9. De onderzoekers hebben begrepen dat de MSC dit in oktober 2007 heeft goedgekeurd. Het 
voorstel van Barbados is vervat in IMO Doc. NAV 53/3/12, van 17 april 2007. 

251  IMO Doc. NAV 47/3/1, van 15 februari 2001. De door NAV goedgekeurde NAA’s zijn vervat in 
IMO Doc. NAV 47/13, van 26 juli 2001, Bijlage 4. 

252  Zie Molenaar, voetnoot 241 supra, op p. 417, n. 51. 
253  IMO Doc. MEPC 56/23, voetnoot 242 supra, para. 8.21.7 en IMO Doc. NAV 53/22, voetnoot 250 

supra, Bijlage 3. 
254  L.S. Johnson, Coastal State Regulation of International Shipping (Dobbs Ferry, Oceana 

Publications: 2004), pp. 129-130. 
255  Zie voetnoot 244 en begeleidende tekst. 
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7.3.3. Regulering door havenstaten 
 
Regulering door een staat in diens hoedanigheid als havenstaat is, zoals uiteengezet in 
subparagraaf 7.3.1, gebaseerd op diens territoriale soevereiniteit en het ontbreken van 
een algemeen recht voor buitenlandse schepen op toegang tot havens onder het 
huidige internationale gewoonterecht. Deze basis van rechtsmacht kan uitkomst 
bieden indien een staat in diens hoedanigheid als kuststaat geen rechtsmacht heeft.  
 
Daarnaast dienen havens ook voor handhaving van regelgeving van kuststaten. Met 
betrekking tot scheepsverontreiniging wordt dit expliciet erkend in artikel 220(1) van 
het VN Zeerechtverdrag. Al is er geen met artikel 220(1) vergelijkbare bepaling voor 
visserij, de ruime handhavingsbevoegdheden op zee in onder meer artikelen 19(2)(i) 
en 73 van het VN Zeerechtverdrag impliceren in ieder geval dat van dezelfde 
bevoegdheden in havens gebruik gemaakt kan worden (zie paragraaf 6.9). 
 
Cruciaal voor de toelaatbaarheid van het uitoefenen van rechtsmacht is welke 
handhavingsmaatregelen worden gebruikt. Al heeft een kuststaat bijvoorbeeld geen 
recht om de visserij op volle zee door buitenlandse schepen te reguleren, het 
uitoefenen van rechtsmacht als havenstaat is niet strijdig met het algemene 
internationale recht indien er niet verder wordt gegaan dan het weigeren van toegang 
tot havens.  
 
Naar de mening van de onderzoekers kan er gebruik gemaakt worden van de 
rechtsmacht van havenstaten voor het reguleren van ankeren door buitenlandse 
schepen ten behoeve van het behoud van de levende en niet-levende rijkdommen op 
de Saba bank.  
 
Indien er wordt gekozen voor unilaterale regulering, dan is het in ieder geval 
mogelijk om, als sanctie voor niet-naleving, de toegang tot de Statia Oil Terminal te 
ontzeggen. Als men daarnaast het standpunt inneemt dat de gang naar IMO niet 
noodzakelijk is en dat regulering van ankeren in dit scenario gebaseerd kan worden op 
artikel 56 van het VN Zeerechtverdrag, dan zou er ook gebruik gemaakt kunnen 
worden van de ruime handhavingsbevoegdheden in de haven middels een analogische 
interpretatie van artikel 73 van het VN Zeerechtverdrag. 
 
Indien er wordt gekozen voor multilaterale regulering middels IMO-goedkeuring 
van een NAA - hetzij een zelfstandige NAA hetzij als een APM binnen een PSSA - 
dan kunnen er ook andere handhavingsmaatregelen opgelegd worden in de haven, 
bijvoorbeeld geldboetes. Als men daarnaast het standpunt inneemt dat de gang naar 
IMO niet noodzakelijk is en dat regulering van ankeren in dit scenario gebaseerd kan 
worden op artikel 56 van het VN Zeerechtverdrag, dan zou er ook gebruik gemaakt 
kunnen worden van de ruime handhavingsbevoegdheden in de haven middels een 
analoge interpretatie van artikel 73 van het VN Zeerechtverdrag. 
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8. Bescherming en beheer mariene biodiversiteit Saba bank 
 

8.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk bevat een ‘case study’ over de bescherming en het beheer van de 
mariene biodiversiteit van de Saba bank. Paragraaf 8.2 geeft een beschrijving van de 
locatie van de Saba bank in relatie tot maritieme zones. Vervolgens gaat paragraaf 8.3 
in op de menselijke activiteiten op de Saba bank en belicht paragraaf 8.4 de noodzaak 
van het betrekken van de autoriteiten van zowel Saba als Sint Eustatius bij het 
reguleren van ankeren op de Saba bank. Paragraaf 8.5 gaat kort in op de noodzaak van 
het instellen van een EEZ en paragraaf 8.6 identificeert geschikte APM’s voor de 
Saba bank. De vereisten voor het instellen van geschikte APM’s worden behandeld in 
paragraaf 8.7, gevolgd door een analyse van de handhaving van geschikte APM’s in 
paragraaf 8.8. Tenslotte gaat paragraaf 8.9 kort in op de bestaande en benodigde wet- 
en regelgeving. 
 
Hier kan ook opgemerkt worden dat de onderzoekers hebben begrepen dat er binnen 
de overheid van Aruba ook interesse is in het reguleren van het ankeren door schepen, 
eventueel middels NAA’s.256 Het ankeren lijkt zich echter vooral tot de territoriale zee 
van Aruba te beperken. Daarbij schijnt in ieder geval in het verleden aanzienlijke 
ankerschade opgetreden te zijn. De aanwezige ankerplaatsen lijken uitsluitend 
bedoeld voor plezierjachten. 
 
 

8.2. Locatie van de Saba Bank 
 
De Saba bank ligt ten zuiden en zuidwesten van het eiland Saba, deels binnen de 
territoriale zee, deels binnen de EVZ en het continentaal plat van de Nederlandse 
Antillen aansluitend aan Saba (zie Figuren 2 en 3). Al is Figuur 2 primair bedoeld om 
de omvang van de aansluitende zones257 van de bovenwindse eilanden aan te geven, 
het geeft ook een idee van onder meer de locatie van de Saba bank ten opzichte van de 
maritieme (rechtsmacht)zones van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Saba 
en Sint Eustatius. Die maritieme zones zijn relevant voor het vaststellen van de 
internationaalrechtelijke rechten en plichten die daar gelden en waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het nemen van beschermingsmaatregelen voor de Saba 
bank (zie paragrafen 7.3 en 7.2), en voor de toepasselijkheid van de nationale 
regelgeving in die gebieden.  
 
 
 
 
 
 
                                                
256  Zie voetnoot 232 infra. 
257  Zie art. 33 van het VN Zeerechtverdrag. Aansluitende zones worden in dit rapport verder buiten 

beschouwing gelaten. 
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Figuur 2: Locatie Saba bank 
 

 
 

Op basis van Figuren 2 en 3 wordt er in dit rapport vanuit gegaan dat de Saba bank 
 

1. zich in zijn geheel bevindt binnen de maritieme zones van het Koninkrijk der 
Nederlanden en zich niet uitstrekt tot bijvoorbeeld de maritieme zones van de 
Amerikaanse Maagdeneilanden of Venezuela. Vanaf 15 december 2008 zal de 
Saba bank zich geheel bevinden binnen de maritieme zones van het land 
Nederland, aangezien de BES-eilanden dan onderdeel zullen zijn van het land 
Nederland binnen het Koninkrijk; 

2. zich thans in zijn geheel bevindt binnen de maritieme zones van het land 
Nederlandse Antillen; en 

3. ongeveer 20% van de Saba bank zich bevindt binnen de territoriale zee van 
het eilandgebied Saba258. 

 
 

8.3. Menselijke activiteiten op de Saba bank 
 
Op basis van de beperkte informatie waarover de onderzoekers beschikken, lijken van 
de menselijke activiteiten op de Saba bank vooral scheepvaart en visserij een 
bedreiging te zijn van de mariene biodiversiteit van de Saba bank. Bij de scheepvaart 
gaat het dan vooral om ankerschade (zie Figuur 4) door schepen die wachten op laden 
of lossen van lading bij de Statia Oil Terminal, gelegen aan de noordwestelijke kant 
van het eiland Sint Eustatius. De schade betreft vooral koraal. Voor zover de 
onderzoekers weten, ankeren er geen schepen op de Saba bank die wachten op laden 
of lossen van lading in buitenlandse havens.  
                                                
258  Cf. het door MINA opgestelde concept IMO voorstel voor een PSSA voor de Saba bank, 

toegestuurd door P. Hoetjes (MINA). 
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Figuur 3: Aansluitende zones voor de Bovenwindse Nederlandse Antillen 

 

 
 
Op de Saba bank wordt onder meer gevist op de grote kroonslak, kreeft en grouper. 
Het is mogelijk dat de scheepvaart ook effecten heeft op de veiligheid van het 
uitoefenen van de, veelal artisanale, visserij op de Saba bank of effecten op bepaalde 
diersoorten, bijvoorbeeld zeeschildpadden of zeezoogdieren. Dit dient echter 
onderbouwd te worden door via onderzoek verkregen gegevens. 
 

Figuur 4: Ankerschade op de Saba bank259 
 
 

 
 

 

 

 
 

                                                
259  De foto’s zijn verschaft door P. Hoetjes (MINA). 
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8.4. Betrokkenheid van zowel Saba als Sint Eustatius 
 
De onderzoekers zijn van mening dat het grote belang van de betrokkenheid van de 
relevante autoriteiten van zowel Saba als Sint Eustatius bij het maken van keuzes over 
het reguleren van ankeren op de Saba bank niet voldoende benadrukt kan worden. De 
afweging tussen verschillende socio-economische belangen en milieubelangen is een 
complexe en ook politiek gevoelige kwestie met aanzienlijke risico’s op polarisatie. 
Aangezien het vanuit het oogpunt van efficiëntie niet goed voorstelbaar is dat wordt 
gekozen voor regulering waarin op geen enkele manier van de rechtsmacht van 
havenstaten gebruik gemaakt wordt, is de instemming van relevante autoriteiten in 
Sint Eustatius onmisbaar. Dit wordt onderschreven door paragraaf 5.7.3 van de 
General Provisions on Ships’ Routeing260. Paragraaf 5.7 luidt als volgt: 
 

Governments, considering establishing a new routeing system or amending an 
existing one should consult at an early stage with:  

.1 mariners using the area;  

.2 authorities responsible for aids to navigation and for hydrographic surveys 
and nautical publications;  

.3 port authorities; and  

.4 organizations concerned with fishing, offshore exploration or exploitation 
and environmental protection, as appropriate.  

This consultation process is implied in sections 3.4, 3.11, 5.2, 5.5 and 6.2. 
 
 

8.5. Noodzaak tot instellen EEZ 
 
In het geval de PSSA en de daarbinnen van toepassing te verklaren APM’s zich 
uitstrekken buiten de territoriale zee dan lijkt het op het eerste gezicht voor de hand te 
liggen dat de betreffende kuststaat een EEZ heeft ingesteld.261 Dit hangt echter af van 
het doel van de beoogde APM. Indien de APM hoofdzakelijk het doel heeft om de 
veiligheid van scheepvaart te bevorderen, dan lijkt de instelling van een EEZ niet 
nodig. De EVZ volstaat ook indien, in het huidige scenario, de APM uitsluitend dient 
voor het behoud van de levende en niet-levende rijkdommen op basis van de 
soevereine rechten onder artikel 56(1)(a) van het VN Zeerechtverdrag. Aangezien 
koraal ook valt onder het begrip ‘natuurlijke rijkdommen’ van het continentale plat 
onder artikel 77(4) van het VN Zeerechtverdrag kunnen ook de soevereine rechten 
van de kuststaat over die natuurlijke rijkdommen als basis dienen. Ook dan is de 
instelling van een EEZ (althans voor dit specifieke doel) niet noodzakelijk. 
 
 
 
 
 

                                                
260  Zie voetnoot 43 supra. 
261  Zie ook para. 5.2 supra. 
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8.6. Geschikte APM’s voor de Saba bank 
 
Op basis van de in paragraaf 8.3 weergegeven informatie lijken de volgende APM’s 
voor de hand te liggen: 
 

1. Een of meerdere verplichte NAA’s om koraal in de meest kwetsbare delen van 
de Saba bank te beschermen tegen ankerschade. Daarbij zou expliciet 
aangegeven kunnen worden dat op bepaalde plaatsen buiten de NAA’s 
voorzieningen zijn om te ankeren; en 

2. Een of meerdere ATBA’s in delen van de Saba bank waar scheepvaart een 
gevaar oplevert voor (artisanale) visserij of effecten heeft op bepaalde 
diersoorten, bijvoorbeeld zeeschildpadden of zeezoogdieren (indien te 
onderbouwen); en 

3. Meer stringentere lozingsnormen dan in de Bijlagen bij MARPOL 73/78 
(indien te onderbouwen). Als dit niet te onderbouwen is voor het deel van de 
Saba bank dat in de territoriale zee ligt, dan kunnen meer stringentere 
lozingsnormen dan in MARPOL 73/78 desalniettemin van toepassing 
verklaard worden op basis van een a contrario interpretatie van artikel 21(2) 
van het VN Zeerechtverdrag.262 

 
De relevante bepalingen en illustraties263 van de General Provisions on Ships’ 
Routeing lijken daarentegen aan te geven dat een ‘precautionary area’ meer bedoeld is 
ter vermijding van incidenten tussen scheepvaartverkeer onderling. 
 
 

8.7. Vereisten voor het instellen van geschikte APM’s 
 

8.7.1. Algemeen 
 
NAA’s en ATBA’s dienen aan een groot aantal vereisten te voldoen alvorens NAV en 
MSC ermee akkoord gaan. Deze vereisten staan in de General Provisions on Ships’ 
Routeing en worden in de volgende paragrafen afzonderlijk behandeld voor NAA’s en 
ATBA’s. Volgens paragraaf 1.1 van de General Provisions on Ships’ Routeing is de 
doelstelling van routering van schepen 
 

to improve the safety of navigation in converging areas and in areas where the density 
of traffic is great or where freedom of movement of shipping is inhibited by restricted 
sea-room, the existence of obstructions to navigation, limited depths or unfavourable 
meteorological conditions. Ships’ routeing may also be used for the purpose of 
preventing or reducing the risk of pollution or other damage to the marine 
environment caused by ships colliding or grounding or anchoring in or near 
environmentally sensitive areas. 

 

                                                
262  Zie ook subpara. 7.3.2 supra. 
263  Zie de definitie in para. 2.1.12 en de illustraties in para. 4.5.3. 
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Routeringsmaatregelen hoeven dus niet uitsluitend of ten dele de veiligheid van de 
scheepvaart te dienen. Al eerder werd erkend dat maatregelen voor de veiligheid van 
scheepvaartverkeer tevens het milieu dienen.  
 
Subparagraaf 8.7.4 gaat in op speciale lozingsnormen.  
 
 

8.7.2. NAA’s 
 
Paragraaf 2.1.14 van de General Provisions on Ships’ Routeing definieert een NAA 
als  
 

A routeing measure comprising an area within defined limits where anchoring is 
hazardous or could result in unacceptable damage to the marine environment. 
Anchoring in a no anchoring area should be avoided by all ships or certain classes of 
ships, except in case of immediate danger to the ship or the persons on board.  

 
Of de NAA voor alle schepen of slechts voor bepaalde types schepen zou moeten 
gelden hangt onder meer af van de kwetsbaarheid van de te beschermen mariene 
biodiversiteit, onderbouwd door gegevens over schade door ankeren in het algemeen 
en historische ankerschade op de Saba bank. Indien die kwetsbaarheid in 
kwantitatieve, kwalitatieve en geografische zin is vastgesteld, dan zou het Ministerie 
van V&W gevraagd kunnen worden om advies te geven.264 Dat advies zou zich 
kunnen richten op het opstellen van een NAA voorstel in het algemeen. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van een door de NOAA opgestelde ‘template’,265 de drie 
eerdere voorstellen voor NAA’s266 en het rapport van de 2006 NAA workshop267.  
 
Uiteindelijk dient besloten te worden hoeveel NAA’s er dienen te komen, van welke 
afmeting en waar. Daarbij kan opgemerkt worden dat zowel de NOAA-template als 
de NAA voorstellen voor de Tortugas Ecological Reserve, de Tortugas Bank (Florida 
Keys), Sharks Bank en Long Shoal (Barbados) alternatieve ankerzones identificeren 
in hun Bijlage 3. Echter, de door NAV goedgekeurde NAA’s maken geen melding 
van de voorgestelde alternatieve ankerzones.268  
 
 

                                                
264  Naast de bereidheid van medewerkers van het Ministerie van V&W tot een interview met E.J. 

Molenaar en het toezenden van informatie aan E.J. Molenaar, is aan de opdrachtgever van dit 
onderzoek te kennen gegeven dat het Ministerie van V&W bereid is om verdere medewerking te 
verlenen aan het verkrijgen van IMO goedkeuring voor de regulering van scheepvaart over de 
Saba bank. 

265  Zie voetnoot 231 en begeleidende tekst.  
266  IMO Docs NAV 46/3/3, van 5 april 2000, IMO Doc. NAV 47/3/1, van 15 februari 2001 en IMO 

Doc. NAV 53/3/12, van 17 april 2007. 
267  Zie voetnoot 232. 
268  IMO Docs NAV 47/13, van 26 juli 2001, Bijlage 4 en NAV 53/22, van 14 augustus 2007, Bijlage 

2. 
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8.7.3. ATBA’s 
 
Paragraaf 2.1.13 van de General Provisions on Ships’ Routeing definieert een ATBA 
als  
 

A routeing measure comprising an area within defined limits in which either 
navigation is particularly hazardous or it is exceptionally important to avoid 
casualties and which should be avoided by all ships, or certain classes of ship. 

 
Daarnaast noemt paragraaf 5.5 van de General Provisions on Ships’ Routeing de 
aanwezigheid van ‘fishing grounds’ als een factor waarmee rekening gehouden moet 
worden bij het vaststellen van routeringsmaatregelen.  
 
Uit het interview met medewerkers van het Ministerie van V&W (zie paragraaf 1.3) 
blijkt verder dat alternatieve scheepvaartroutes vooral nodig zijn in gebieden waar al 
scheepvaartroutes vastgesteld zijn. Dit leek niet het geval maar zou verder onderzocht 
moeten worden. 
 
 

8.7.4. Speciale lozingsnormen 
 
Het is onduidelijk aan welke vereisten een voorstel voor speciale lozingsnormen als 
APM binnen een PSSA op basis van paragraaf 6.1.1 van de PSSA Guidelines dient te 
voldoen. In het licht van het niet-limitatieve karakter van de opsomming van APM’s 
in de PSSA Guidelines, zou het in beginsel om verschillende soorten lozingsnormen 
kunnen gaan.  
 
Al bevatte het voorstel van Peru voor het aanwijzen van de Paracas National Reserve 
als PSSA wel een voorstel tot een lozingsverbod,269 de Informal Working Group die 
het voorstel tijdens MEPC 48 (oktober 2002) besprak was van mening dat  
	  

in	   considering	   the	   two	   associated	   protective	   measures	   proposed	   by	   Peru,	  
namely	  an	  Area	  to	  be	  Avoided	  and	  a	  “no	  discharge”	  area,	  recommended	  that	  the	  
Area	  to	  be	  Avoided	  should	  be	  referred	  to	  the	  NAV	  Sub-‐Committee	  for	  review.	  As	  
regards	   the	   proposed	   “no	   discharge”	   area,	   prohibiting	   any	   kind	   of	   discharge	  
from	   ships,	   the	   Group	   determined	   that	   the	   information	   provided	   was	   not	  
sufficient	   to	   justify	   the	   approval	   of	   such	   an	   area	   at	   this	   session	   of	   the	  
Committee;270 

 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het Paracas National Reserve grotendeels 
binnen 12 zeemijl van de basislijnen van Peru lijkt te liggen. Een complicerende 
factor is echter dat Peru geen partij is bij het VN Zeerechtverdrag en een territoriale 
zee met een breedte van 200 zeemijl claimt terwijl artikel 3 van het VN 
Zeerechtverdrag 12 zeemijl als maximale breedte voorschrijft.  

                                                
269  IMO Doc. MEPC 48/7, van 18 april 2002, p. 17.  
270  IMO Doc. MEPC 48/21, van 24 oktober 2002, para. 7.8.4. 
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8.8. Handhaving van geschikte APM’s 

 
8.8.1. Algemeen 

 
Door IMO goedgekeurde APM’s voor PSSA’s hebben geen betrekking op 
handhavingsbevoegdheden van kust- of havenstaten. Daardoor zijn de rechten en 
plichten van kust- en havenstaten onder het VN Zeerechtverdrag en het internationale 
gewoonterecht en ook de plichten en, in mindere mate, rechten van kust- en 
havenstaten onder de verdragen waarop de betreffende APM’s zijn gebaseerd (vooral 
MAPOL 73/78, SOLAS 74 en COLREG 72) van toepassing. Dit wordt onder meer 
geïllustreerd door de volgende passage in het 2007 rapport van NAV: 
 

The	   Sub-‐Committee,	   in	   reviewing	   the	   proposal	   from	   Ecuador	   to	   establish	   two	  
mandatory	  Traffic	  Separation	  Schemes	  (TSSs),	  agreed	  with	  the	  objectives	  of	  the	  
proposal	  and	  the	  need	  to	  protect	  the	  Galapagos.	  Bearing	  in	  mind	  that	  there	  was	  
very	  little	  traffic	  flow	  in	  the	  area	  proposed	  by	  Ecuador,	  the	  Sub-‐Committee	  could	  
not	   agree	   that	   a	   TSS	   was	   the	   most	   appropriate	   measure.	   Therefore,	   to	  
accomplish	   the	   objectives	   of	   the	   Ecuadorean	   proposal,	   the	   Sub-‐Committee	  
agreed	   that	   recommended	   tracks,	   that	   would	   be	   mandatory	   as	   a	   condition	   of	  
port	  entry,	  would	  be	  the	  most	  appropriate	  measure.271 

 
In de volgende paragrafen worden de handhavingsbevoegdheden op zee en in de 
haven kort samengevat, onder verwijzing naar de uitgebreidere discussie hierboven. 
In aanvulling daarop wordt aandacht besteed aan het monitoren van mogelijke 
overtredingen van NAA’s, ATBA’s en stringentere lozingsnormen. 
 
 

8.8.2. Handhaving op zee 
 
Het onderscheid tussen de territoriale zee en de EEZ is van belang voor zowel NAA’s, 
ATBA’s en bijzondere lozingsnormen. In de territoriale zee heeft de kuststaat ruime 
bevoegdheden onder, inter alia, artikelen 24, 27, 28 en 220(2) van het VN 
Zeerechtverdrag. Vragen om informatie, aan boord gaan, inspectie, arrestatie en 
instelling van rechtsvervolging horen in beginsel allemaal tot de mogelijkheden 
indien, onder meer, er voldoende bewijs is voor de overtreding en de handhaving 
proportioneel is. Aangezien er in zeegebieden die onder het regiem van het recht van 
doortocht vallen geen recht is op ankeren, heeft de zeestraat-staat ruime 
handhavingsbevoegdheden.  
 
Met betrekking tot handhaving van NAA’s in de EEZ is het vooral van belang of het 
standpunt wordt ingenomen dat een kuststaat het recht heeft on ankeren te reguleren 
ten behoeve van de bescherming van de levende en niet-levende rijkdommen van de 
zee op basis van artikel 56 van het VN Zeerechtverdrag. Als dat zo is, dan kan de 
kuststaat gebruik maken van de ruime handhavingsbevoegdheden onder artikel 73 van 
                                                
271  IMO Doc. NAV 53/22, voetnoot 250 supra, para. 47. 
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het VN Zeerechtverdrag. De omstandigheid dat IMO is gevraagd om goedkeuring 
doet aan dit standpunt en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden niet af. De 
Verenigde Staten maakt in ieder geval wel gebruik van handhavingsbevoegdheden in 
relatie tot overtredingen van ankerreguleringen door het opleggen van geldboetes.272 
Maar of die boetes ook echt voor overtredingen door buitenlandse schepen buiten de 
12 zeemijl worden opgelegd en of er wellicht andere vormen van handhaving worden 
toegepast is niet helemaal zeker. 
 
Als dit standpunt echter niet wordt ingenomen, dan zijn alleen de beperkte 
bevoegdheden onder artikel 220(3) van het VN Zeerechtverdrag beschikbaar. Deze 
bepaling luidt: 
 

Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the exclusive 
economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, 
committed a violation of applicable international rules and standards for the 
prevention, reduction and control of pollution from vessels or laws and regulations of 
that State conforming and giving effect to such rules and standards, that State may 
require the vessel to give information regarding its identity and port of registry, its 
last and its next port of call and other relevant information required to establish 
whether a violation has occurred. 

 
Of deze bevoegdheden beschikbaar zijn voor overtredingen van NAA’s is in het licht 
van de zinsnede “navigating in the exclusive economic zone” niet evident. Zoals al 
eerder is opgemerkt zijn de handhavingsbevoegdheden onder leden (5) en (6) van 
artikel 220 uitsluitend gerelateerd aan lozingen. Deze bepalingen luiden: 
 

5. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the exclusive 
economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, 
committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a substantial discharge 
causing or threatening significant pollution of the marine environment, that State may 
undertake physical inspection of the vessel for matters relating to the violation if the 
vessel has refused to give information or if the information supplied by the vessel is 
manifestly at variance with the evident factual situation and if the circumstances of 
the case justify such inspection. 

6. Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the exclusive 
economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, 
committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a discharge causing 
major damage or threat of major damage to the coastline or related interests of the 
coastal State, or to any resources of its territorial sea or exclusive economic zone, that 

                                                
272  Dit volgt uit email-correspondentie tussen E.J. Molenaar en K. Raine en G. Schmal (beide van 

NOAA). In geval van overtreding zal een ‘notice of violation and assessment (NOVA)’ 
uitgevaardigd worden waardoor een civielrechtelijke boete voor de verantwoordelijke partij wordt 
vastgesteld (zie de informatie op <www.gc.noaa.gov/enforce-office2.html>). In geval van 
substantiële schade kan de verantwoordelijke partij ook voorwerp worden van een ‘Natural 
Resource Damage Assessment (NRDA; zie de informatie op <www.darrp.noaa.gov>). Naast 
handhaving door NOAA (Office of General Counsel for Enforcement and Litigation) op federaal 
niveau, kunnen ook de autoriteiten van staten optreden. 
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State may, subject to section 7, provided that the evidence so warrants, institute 
proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its laws. 

 
Met betrekking tot handhaving van ATBA’s in de EEZ zijn de bevoegdheden onder 
artikel 220 de enige mogelijkheid. De bevoegdheden onder leden (5) en (6) zijn alleen 
beschikbaar als de overtreding tot een lozing heeft geleid. 
 
Met betrekking tot handhaving van bijzondere lozingsnormen in de EEZ kan gewezen 
worden op de beperkte bevoegdheden onder leden (3), (5) en (6) van artikel 220. 
 
 

8.8.3. Handhaving in de haven 
 
Zoals uit de discussie in subparagraaf 7.3.3 is gebleken, hebben havenstaten ruime 
handhavingsbevoegdheden in relatie tot overtredingen van NAA’s, ATBA’s en 
bijzondere lozingsnormen binnen de maritieme zones van diens kuststaten. Binnen 
welke maritieme zone een overtreding heeft plaatsgevonden, is in beginsel niet 
relevant. Ook indien er geen goedkeuring is gevraagd aan IMO voor een bepaalde 
APM buiten de territoriale zee zou besloten kunnen worden tot het niet verlenen van 
toegang in havens op basis van de bevoegdheden van havenstaten onder het 
internationale gewoonterecht. 
 
Naleving van APM’s lijkt verhoogd te kunnen worden door de relevante 
handhavingsbevoegdheden toe te passen in elke haven van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 
 
 

8.8.4. Monitoren van overtredingen 
 
Naast het monitoren van naleving van de APM’s door gebruik te maken van de meer 
traditionele middelen zoals schepen en (onbemande) vliegtuigen, zou ook het gebruik 
van technologie zoals (over-the-horizon) radar, satellieten en de vereisten ten aanzien 
van AIS onder Hoofdstuk 5 van SOLAS 74 overwogen kunnen worden. Het 
monitoren van AIS zou een monitoring centrum in de nabijheid van de NAA’s en 
ATBA’s vereisen. Dit centrum zou op Saba of Sint Eustatius kunnen komen. Wellicht 
zijn er ook mogelijkheden tot het delen van kosten door samenwerking met andere 
staten. 
 
 

8.9. Bestaande en benodigde wet- en regelgeving 
 

8.9.1. Algemeen 
 
Voor de goede orde zij opgemerkt dat er geen Rijkswetgeving bestaat die relevant is 
voor de onderhavige materie (milieu- en natuurbescherming en 
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scheepvaartregulering). Deze materie valt daarom op grond van het Statuut geheel 
onder de bevoegdheden van de onderscheiden landen van het Koninkrijk.  
 
Indien er vooralsnog van kan worden uitgegaan dat de huidige Nederlands-
Antilliaanse en eilandregelgeving van toepassing blijven, zijn de volgende conclusies 
te trekken. Ten eerste dat het eilandgebied Saba voor het deel van de Saba bank dat 
binnen de territoriale zee van Saba ligt (ongeveer 20%) een zekere mate van 
zeggenschap kan uitoefenen voor zover er op grond van wetgeving bevoegdheden bij 
het eilandgebied berusten. Voor zover dat niet het geval is, berusten de bevoegdheden 
ook hier bij het land Nederlandse Antillen. De rest van de Saba bank ligt binnen het 
zeegebied (continentaal plat en EVZ) van de Nederlandse Antillen. Daar berusten de 
bevoegdheden thans uitsluitend bij het land Nederlandse Antillen. 
 
Ten tweede dat de Landsverordening maritiem beheer, voor zover het gaat om het 
instellen van APM’s zoals NAA’s en ATBA’s en andere routeringsmaatregelen, 
daartoe de basis biedt.273 Ook al is de Landsverordening momenteel slechts ten dele 
van kracht, eerst dienen de nodige uitvoeringsbesluiten te worden vastgesteld door de 
Landsregering, waaronder eventueel die welke bevoegdheden toedelen aan 
eilandgebieden. Deze uitvoeringsbesluiten kunnen in de loop van 2008 tot stand 
worden gebracht. Maar geconstateerd kan worden dat de benodigde Landswetgeving 
reeds thans aanwezig is zodat beleidsbesluiten tot het nemen van 
beschermingsmaatregelen voor de Saba bank op korte termijn middels 
uitvoeringsbesluiten ten uitvoer kunnen worden gebracht. 
 
Hier kan ook opgemerkt worden dat ten aanzien van het instellen van APM’s zoals 
NAA’s en ATBA’s en andere routeringsmaatregelen, de bestaande wet- en 
regelgeving van Aruba geen bepalingen bevat die vergelijkbaar zijn met de relevante 
bepalingen in de Landsverordening maritiem beheer. 
 
In de volgende subparagraaf worden enkele opmerkingen gemaakt over Nederlandse 
wet- en regelgeving die wellicht relevant kan worden indien in het betrokken 
zeegebied straks de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing zou worden. 
 
 

8.9.2. Bestaande wet- en regelgeving Nederland 
 
Indien de Saba bank aangewezen wordt als een PSSA, dan zou dit de tweede PSSA 
zijn binnen de maritieme zones van het Koninkrijk der Nederlanden. De Waddenzee 
PSSA werd in 2002 door de MEPC274 aangewezen. Het Nederlandse deel van de 
Waddenzee PSSA strekt zich niet uit buiten de territoriale zee van Nederland. Met de 
aanwijzing als PSSA werden er niet gelijktijdig APM’s vastgesteld aangezien die al 
bestonden. Zo heeft Nederland in 1996 IMO-goedkeuring verkregen voor een 
verplicht routeringssysteem voor tankers in het gebied tussen Noord Hinder en de 

                                                
273  Zie onder meer art. 19(1). 
274  Resolutie MEPC.101(48)	  van	  11	  oktober	  2002. 
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Duitse Bocht.275 Aangezien dit routeringssysteem gedeeltelijk of geheel toepasselijk is 
buiten de Nederlandse territoriale zee, maar binnen de Nederlandse EEZ, is het 
ondergebracht onder de Nederlandse Scheepvaartverkeerswet (SVW).276  
 
Artikel 21(1) van de SVW voorziet in de regulering van scheepvaartverkeer van 
buitenlandse schepen in “volle zee voor de Nederlandse kust” ter uitvoering van 
verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.277 Artikel 3(2)(b) erkent, 
voor wat betreft de territoriale zee, dat het voorkomen of beperken van schade aan 
“natuurwetenschappelijke waarden” mede ten grondslag kan liggen aan 
verkeersreglementering.  
 
Een alternatief voor sectorale wet- en regelgeving gericht op het reguleren van 
specifieke gebruiksfuncties is meer holistische wet- en regelgeving voor het reguleren 
van alle gebruiksfuncties binnen een bepaald gebied. De Nederlandse 
Natuurbeschermingswet 1998 zou daartoe in beginsel geschikt zijn, ware het niet dat 
het geografische toepassingsbereik van de Natuurbeschermingswet 1998 zich niet 
uitstrekt buiten de territoriale zee. Er is momenteel een wijziging van de 
Natuurbeschermingswet 1998 in voorbereiding om het toepassingsbereik uit te 
breiden tot de EEZ,278 maar wanneer die wijziging van kracht wordt is nog 
onduidelijk. De mogelijkheid bestaat daarnaast ook dat naast de vergunningplicht op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en daarop gebaseerde besluiten, ook reeds 
op grond van andere wetgeving een vergunningplicht opgelegd wordt. Deze 
zogenaamde ‘meersporigheid’ bestaat bijvoorbeeld binnen het staatsnatuurmonument 
‘Waddenzee II’.279  
 
Bijzondere lozingsnormen zouden onder de Nederlandse Wet voorkoming 
verontreiniging door schepen (WVVS)280 gebracht kunnen worden. 

                                                
275  IMO Doc. MSC 67/22, para. 7.4 en Bijlage 11. 
276  Wet houdende algemene regeling met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de binnenwateren 

en op zee, 7 juli 1988 (Stb. 1988, 352). Het routeringssysteem Noord Hinder - Duitse Bocht 
(Regeling houdende vaststelling van een verplicht routeringssysteem voor tankers van Noord 
Hinder naar de Duitse Bocht en vice versa, 3 november 1997, Stcrt. 1997, nr. 220, p. 9) is 
gebaseerd op art. 2 van het Besluit routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee 
voor de Nederlandse kust, 6 oktober 1997 (Stb. 1997, 486), dat weer is gebaseerd op art. 21 van de 
SVW. 

277  Er is voor de woorden “volle zee” gekozen omdat de instelling van de EEZ op zich liet wachten. 
278  Zie de brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, ‘Aanwijzing Natura 2000-gebieden’, van 22 januari 2007 (DN.2006/3363), p. 2. 
279  Zie pp. 30 en 37 van de Toelichting op de Beschikking van 17 november 1993, van de 

Staatssecretaris van LNV (NBLF-93-6831) die de Beschikking van 18 mei 1981 (Stcrt. 1981, 93; 
‘Waddenzee I’) aanvult en vervangt.  

280  Wet van 14 december 1983 (Stb. 1983, 683).  


