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// abstract:

Het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS) is een allesomvattend juridisch kader voor het gebruik van de oceanen, om op deze manier onder 
meer volgende zaken te regelen: gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van milieuverontreiniging, marien wetenschappelijk 
onderzoek, economische en commerciële activiteiten en het regelen van geschillen. Samenvattend kan gesteld worden dat UNCLOS 
kan gezien worden als de grondwet van de oceaan. Door het integrale karakter zijn de regels van het Zeerechtverdrag doorgaans vrij 
algemeen en kunnen deze verder uitgewerkt worden door andere internationale verdragen, zoals het MARPOL-Verdrag (p.38) of het 
OSPAR-Verdrag (p.41).

Het Zeerechtverdrag bestaat uit 17 hoofdstukken en 9 bijlagen. In de eerste plaats voorziet dit verdrag in de regelgeving voor de 
opdeling van de zeeën en oceanen in verschillende juridische zones, waarin de kuststaten bepaalde bevoegdheden bezitten. Het 
gaat onder meer over de interne wateren, de territoriale zee, de aansluitende zone, de exclusieve economische zone (EEZ), het 
continentaal plat, de internationale wateren, etc. In de territoriale zee (12 nautische mijl vanaf de basislijn) is de kuststaat vrij om wetten 
te bepalen en is ze bevoegd voor de rechtspraak. In deze zone geldt tevens het recht van onschuldige doorvaart voor alle schepen. 
In de aansluitende zone mag de kuststaat toezicht uitoefenen om te voorkomen dat inbreuken plaatsvinden op de regelgeving 
inzake douane, belastingen, immigratie of volksgezondheid binnen zijn grondgebied en de territoriale zee, of dergelijke inbreuken 
bestraffen. Het Zeerechtverdrag kent de kuststaat in deze zone eveneens bepaalde rechten toe met betrekking tot archeologische en 
historische voorwerpen. De EEZ en het continentaal plat zijn ruimtelijk en inhoudelijk overlappende zones (200 nautische mijl vanaf de 
basislijn). Het continentaal plat omvat de zeebodem en de ondergrond, terwijl de EEZ ook de bovenliggende waterkolom behelst. In 
deze zones hebben de kuststaten soevereine rechten en rechtsmacht ten aanzien van het economisch gebruik van levende en niet-
levende natuurlijke hulpbronnen (bv. energieopwekking of ontginning van grondstoffen). De rechten van de kuststaat in de EEZ en het 
continentaal plat zijn beperkt door de toekenning van rechten aan andere staten in deze zones. 

VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS)

Officiële verwijzing Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

Officiële website www.un.org/depts/los

Relevante data Document 10/12/1982

Inwerkingtreding 16/11/1994

Instemming door België 18/06/1998

Instemming door Vlaanderen 14/07/1998

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Wereldzeeën

Internationaal aanspreekpunt VN-afdeling Oceanen en Zeerecht (UN-DOALOS)

Federale instemmingswet Wet van 18 juni 1998 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de Zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en 
de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de Zee van 10 december 1982, gedaan te New 
York op 28 juli 1994

Vlaams instemmingsdecreet Decreet van 14 juli 1998 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het Recht van de Zee, en de bijlagen, ondertekend in Montego Bay op 
10 december 1982, en de Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee van 10 december 1982, 
en de bijlage, ondertekend in New York op 28 juli 1994
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