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De Verenigde Naties en de 
recente ontwiiiiiejing van 

liet zeereciit 
In Nautilus, het maritiem tijd

schrift, verscheen onlangs van 
Mevrouw Neri Sybesma - Knol van 
het Centrum voor Uno-recht een 
belangiijk artikel, welke we, gezien 
het vraagstuk zeer aJötueel is en 
te Gemève 140 afgevaardigden zullen 
moeten beslissen over welke macht 
landen beschikken om aan vreemde 
schepen, die in hun (?) wateren 
vaa-en, bepaalde normen op te leg
gen. 

Men zal er moeten trachten tot 
een overeenkomst te komen. 
Maar welke ? 
Zij schrijft onder meer : 

(Van 20 juni tot 29 augustus 1974 
werd te Caracas, Venezuela, de der
de internationale zeerechtconferen
tie gehouden, onder auspiciën van 
de Verenigde Naties. De Conferen
tie zal opnieuw bijeenkomen te Ge
neve, in april 1975). 

Nadat gedurende eeuwen het 
recht van de zee beheerst werd door 
regels van internationaal gewoonte
recht, is men er tijdens de vijftiger 
jaren toe gekomen, een poging tot 
codificaitie van het 2Berecht te on
dernemen. 

Belangrijke problemen, die zich 
toen voordeden, beftroffen onder
meer : de afmetingen van de terri
toriale 2pee (dat is de zone buiten de 
kust waarover de aangrenzende kust 
staat souvereiniteit uitoefent) en de 
visserij-rechten. Zelfs tójdens een 
tweede konferentie kon men over 
deze vraagstukken geen overeen
stemming bereiken. 

Over andere kwesties, zoals het 
rechit van vrije docM^aart, heit vrij 
overvliegen boven de zee, en het 
recht om bv. kabels en pijpleidingen 
onder zee te leggen, was men het 
in grote trekken wel eens. In dit 
verband moeten we vaststellen dalt 
de UNO vanaf hdt 'begin een cen
trum is geweest vow het onderzoek 
van de problemen in verband met 
de zee en voor de pogingen tot in
ternationale samenwerking op het 
gebied van het izeereoht; dit over
eenkomstig art. 1 van het Handvest 
van de Organisatie en door middel 
van verschillende van haar gespe
cialiseerde instellingen. 

De Conferenties van Genève van 
1958 en 1960 in het kader van de 
Verenigde Naties gehouden, hadden 
tot doel : een codificatie van het 
«Klassieke Zeerecht». 

De International Law Commis
sion had jarenlang studies verricht 
ter voorbereiding van deze confe
renties, die tenslotte hebben geleid 
tot de voorstelling van vier interna
tionale verdragen, met name : 

— Hat Verdi-ag inzake de Temto-
riale Zee en aansluitende Zone; 

— het Verdrag inzake de voUe Zee; 
— Het Verdi-ag inzake de Vteserij 

en de instandhouding van de le
vende Rijkdommen van de Zee; 

— het Verdrag inzake het Conti
nentaal Plait. 

Ze werden door respectievelijk 41, 
49, 32 en 49 Staten geratificeerd, en 
hoewel dus over verschillende be
langrijke kwesties geen overeen
stemming werd bereikt, was de I.L. 
C. toch van mening datt de gevon
den oplossing voldeden, en dat «they 
would be sufficient for years to 
come». 

Toch werd tijdens de Algemene 
Vei-gadering van de Verenigde Na
ties van 1970, met een overweldigen
de meerderheid een resolutie aange
nomen, waarin werd besloten, in 
1973 een nieuwe Zeerechtconferentie 
bijeen te roepen. 

Hoe komt het, dat tóen jaar na 
de Conferenties van Genève, zo aJ-
gemeen de behoefte werd gevoeld 
aan een grondige herziening van 
het recht van de zee ? 

Verschillende problemen speelden 
hier een rol : 

Allereerst politieke : het aantal 
lidstaten van de V.N. was in 1970 
aangegroeid tot 125 leden; de nieu
we lidstaten, die niet aan de tot
standkoming van de vier verdragen 
van Genève hadden imeegewerkt. 
Stonden zeer wantrouwend tegen
over wat zij beschouwden als een 
overeenkomst tussen (en ten teite 
van!) de geïndusttrialiseerde landen. 
Nu is het wel zo, dat, vow zover in 
deze verdragen geen nieuwe regels 
zijn gecreëerd, ze een codificatie 
zijn van bestaand internationaal ge

woonterecht, en als algemeen gel
ding hebben, ook tegenover Staten 
die het Verdrag niet m.ede hébben 
ondertekend. Dit laatste blijkt dui
delijk uit het Verdrag van Wenen 
over het Verdragenrecht, dait in 1969 
onder auspiciën van de V.N. tot 
stand kwam. 

Maar het is duidelijk dat in de 
praktijk dit onderscheid tussen be
staande regels van Internationaal 
Recht enerzijds, en nieuw gecreëer
de regels anderzijds, moet leiden tot 
een chaotische toestand. 

Op de tweede plaats is daar de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling van de laatste tien a 
vijftien jaren. 

De ontdekking van kostbare mine
ralen en delfstoffen in de oceaan 
en op de zeebodem, in een periode 
waarin men zich ging realiseren dat 
de rijkdommen van de aarde niet 
onuitputtelijk zijn, en steeds schaar
ser en duurder zullen worden; met 
daarnaast de enorme vooruitgang in 
techniek, die het mogelijk maakt 
om delfsitoff en te winnen op diepten 
die men in '50 nog voor ontoeganke
lijk had gehouden, hebben een om
wenteling teweeg gebracht in de in
ternationale politiek t.a.v. de zee en 
de zeebodem. 

Ook de hoop die onze overbevolk
te wereld heeft gesteld in de moge-
lijikheid om voedsel te winnen en te 
«verfbouwen» in en onder de oce
anen, en in de visvangst, die zo
veel noodzakelijke voedingsbestand
delen kan leveren voor de honge^ 
rende landen, heeft de ibélangstel-
ling voor heifc zeerecht doen toe
nemen. Anderzijds is men steeds 
meer tot de conclusie gekomen dat 
de zeeën beschermd moeten worden 
tegen vei-vuiling, zowel van land 
uit, als vanaf schepen. Dit wordt 
een steeds urgenter probleem naar
mate het vervoer van olie door 
supertankers toeneemt en het ge
vaar van 'grote hoeveelheden radio
actieve afvalstoffen die in zee 
zouden worden geloosd, steeds min
der denkbeeldig wordlt. Om nog 
ma^r niet te spreken over het 
opslaan van nucleaire wapens op 
de bodem van de oceaan. 

Dit alles werd in 1967 aanleiding 
voor de vertegenwoordiger van Mal
ta bij de V.N., om de problemen be
treffende het recht van de zee aan 
de orde te stellen in de 22e Ver
gadering van de Assemblee. De 
voorstellen van Malta behelsden 
o.m. : het opstellen van een verdrag, 
waardoor (verdere) nationale toe-
eigening van streken zee onmogelijk 
zou worden gemaakt, en waarbij de 
exploitatie van de 'bodemschatten 
aan bepaalde regels zou worden on
derworpen, in overeenstemming met 
de beginselen van het Handvest 
van de V.N. 

Bovendien ; de mstelling van een 
internationale autoriteit die con
trole zou kunnen uitoefenen, uit
spraken zou kunnen doen in even
tueel gerezen geschillen, en de bil
lijke verdeling van de opbrengsten 
zou kunnen waarborgen. Zeer am
bitieuze plannen dus, maar die zeer 
veel weerklank vonden en aanlei
ding gaven tot levendige debatten 
in de Algemene Vei'gadering. 

Een gevolg was; de oprichting 
van een ad-hac-commissie (« Com
mittee on the peaceful uses of the 
scabbed amid the ocean floor be
yond the limits of national juris
diction»), LaJter zou dit een per
manente commissie worden en, na 
een resolutie van 1970 in de A.V., 
in uitgebreide samenstelling, wor
den belast met de voorbereiding 
voor een derde Zeerechtconferentie 
in 1973. 

Deze resolutie was eigenlijk een 
beginselverklaring waarin voor het 
eerst de gedachte wordlt geformu
leerd diatt de zeebodem en de on
dergrond van het gebied buiten de 
grenzen van de nationale juris
dictie, en de rijkdommen van dit 
gebied «gemeenschappelijk erfgoed 
van de mensheid» zijn («-the com
mon heritage of mankind»). Geen 
enkele Staat zou zich dit gebied, 
of gedeelten ervan, mogen toëëige-
nen of de rechten op exploitatie 
ervan voor zich kunnen opeisen. 

In verband hiermee is zeer be
langrijk, dat in 1969 door de Alge
mene Vergadering een z.g. mora-



toriuimresolutie werd aangenomen, 
waarin werd bepaald, dat, in af
wachting van het 'tot stand komen 
van een defuiitieve internationale 
regeling, iedereen zich moet ont
houden van projecten met betrek
king tot mijnbouw in en onder de 
zee. rWit is een zeer belangrijke en 
zeker niet overbodige voorzorgs
maatregel : bij het Amerikaans 
Congres b.v. liggen al wetsontwer
pen iter goedkeuring, die licentie 
verlenen aan bepaalde maatsohai> 
pijen (Kennecott is er een van) 
om te begmnen melt het delven 
van de zg. mangaanknollen. Deze 
komen voor in grote gebieden van 
de oceaan en bevatten, behalve 
mangaan, nog andere metalen, zo
als ijzer, nikkel, kobalt en koper. 
Geen wonder dat een aantal omt-
wikkelingslanden verontrust is over 
het effect dat het op de markt 
brengen van deze metalen (die uit 
zee goedkoper kunnen worden ge
wonnen dan op de conventionele 
manier) zou hebben op de verkoop 
van b.v. koper uit Chili, Zaïre, 
Zambia »n Peru, en nikkel uit 
Indonesië en Cuba. 

De vertegenwooaxiiger van Zaïre 
sprak het tijdens de conferentie 
onomwonden uit : het ongecontro
leerd delven en exploiteren van 
metalen uit zee zou een «ware 
catastrofe» betekenen voor deze 
landen. 

Het Secretariaat Generaal van 
de V.N. heelt dan ook al een rap
port ingediend over de mogelijke 
gevolgen van desse exploitatie op 
de wereldgi-ondstoffenmarkt. 

Het recente verleden heeft trou
wens aangetoond dat manipulatie 
van aanvoer en prijzen van grond
stoffen een z«er reële mogelijkheid 
biedt om bepaalde potentiële doel
einden te bweiken. Ben internatio
nale regeling, al is die dan ook 
zeer moeUijk te verwezenlijken, zal 
op den duur niet uilt kxmnen blij
ven. 

Uilteraaird verkeren de ontwikke
lingslanden in een zeer ongunstige 
positie ten opzidhte van de ge-
industrialiseerde naties zwals de 
USSR en de USA. Het zou goed 
zijn, meei' aandacht te besteden aan 
de mogelijkheden tdt coöperaitieve 
samenwerking tussen landen die ge
meenschappelijke belangen hebben 
door hun ligging ten opzichite van 
bepaalde wateren : de landen van 
het Middellandse Zee bekken b.v., 
of de Zuid-Amerikaanse Staten, of 
de eilanden en laniden in en rondom 
de Oaraïbische Zee. Een construc
tieve samenwerking zou het hen 
mogelijk moeten nïaken om in de 
planning, de exploraJtie, de aanschaf 
van kostbaar materiaal en vooral 
de financiering, te concurreren te
gen de grotere naties. Het probleem 
van de exploitaitie van de bodem
schatten is niet het enige probleem 
dat in Caracas ter sprake is geko
men, en waarvoor men thans in 
Geneve opnieuw zal moeten trach
ten een oplossing te vinden. 
Br waren voor Caracas 25 onder
werpen en vraagstukken aan de 
orde gesteld. Drie commissies heb
ben ieder een deel daarvan op zich 
genomen : 

— de eerste oommiisBie : de vraag
stukken betreffende de zeetoodem 
buiten de nationale jurisdictie, 

— de tweede commissie : het zee
recht in het algemeen ; 

— de derde commissie : het milieu 
van de zee, het wetenschappelijk 
en itechnisch-wetenschappelijk 
onderzoek. 

De tweede commi^ie hifeld zich 
dus bezig met een van de belang

rijkste, moeilijkste, en, sinds '58, 
meest omstreden kwesties : de vast-
stelling van de gi-enzen van de 
territoriale zee. 

Eeuwenlang was dit een zone van 
3 zeemijlen buiten de kust : het 
bsreik van een kanon dat vanaf 
het vasteland wordt aifgesohoteai. 

In 1945 echter, in een verklaring 
van President Truman, maakten de 
U.S.A. aanspraak, wel niet op een 
jurisdictie over, maar toch op het 
reohlt van exploitatie van de bo-
demschaitten van, het continentaal 
plat van de U.S 

Het was deze verklarmg die voor 
vele staten de weg baande voor een 
eenzijdige uitbreiding van hun ter-
riitoriale zone : hetzij met het oog 
op visserijrechten, hetzij in verband 
met de exploitatie van de zeebodem, 
hetzij ter voorkoming van vervui
ling van de kustwateren (resp. b.v. 
IJsland, de LaitijnS-Amerikaanse 
Staten, en Canada-. We noemen : 

— Het Verdrag van Santiago, 1952 ; 
— De Verklaring van Monte Video, 

1970 ; 
— De Verklaring van Sanito Domin

go, 1972 ; 

In deze laatste verklaring komt 
duidelijk het verschil tot ul/ting tus
sen de aanspraak op volledige ju
risdictie over een (beperkte zone 
enerzijds, en de aanspraaik op ex
clusieve visserij- en andere exploi-
taJtierechten voor een bredere z»ne 
anderzijds. 

Ook in de Malta^vooi-stellen van 
1967 en 1971 werd al gesproken van 
een «economische zone», evenals 
trouwens in de Verklaring van 
Yaunde, 1972, opgesteld door een 
aantal Afrikaanse Staten. 

Na jarenlange discussie hjkt nu 
voor deze kwestie, waarover men 
het in 1960 in Geneve nog absoluut 
niet eens kon warden, een oplossing 
in zicht. Vóór en tijdens de Cara-
casconferentie is gebleken dat een 
overgi-dte meerderheid van öe deel
nemende landen het eens zou kirn-
nen worden over een territoriale 
zone (met volledige jurisdictie van 
de kusistaait- van 12 mijl, en een 
exclusieve, z.g. economische zone 
van nog eens 188 mijl. 

Uiteraard zal het bereiken van 
overeenstemmmg over een territo
riale zone /van 12 mijl een radicale 
omwenteing teweeg brengen in het 
bestaande zeerecht : 

Vele van de zeestraten b.v. (men 
heeft berekend : IU8 !) zullen nu 
onder het regime van de territoriale 
zee vallen. De traditionele opvatting 
van het In/temationale Hof van 
Justitie (in de Corfu Channel Case, 
'49) en neergelegd in artikel 14,4 
van de Geneefse Conventie inzake 
de territoriale Zee, is, dat deze zee
straten, wanneer zij de verbinding 
vormen tussen 2 gedeelten van de 
open zee, of tussen de oi>en zee en 
de territoriale zee van een land, 
internationale zeesitraten zijn, voor 
welke tenminste de «onschuldige 
doorvaart» gewaart>orgd moet wor
den. 

Blijft natuurlijk de vraag wat 
onder onschuldige doorvaart moet 
verstaan worden. Zouden oorlogs-
sohepen b.v. van de kustistaten ver
lof moeten hebben : Onderzeeboten 
moeten aan de oppervlakte komen 
en hun vlag voeren ; maar ook aan 
andere schepen, zoals vaartuigen 
die d.m.v. kernenergie worden voort-
gesüuwd, of schepen met een po
tentieel gevaarlijke lading aan 
boord zou misschien de doorgang 
geweigerd kunnen worden. 

Het is begrijpelijk dat voor de 
U.S.A. en de U.S.S.R. deze beper
king van de bewegingsvrijheid van 
hun oorlogsvloten volstrekt onaan
vaardbaar 'is. Deze twee landen 
wensen een recht van vrije door
gang, om strategische redenen, niet 
alleen door de zeestratein, maar 
door het gebied van de territoriale 
z9e in het algemeen. Wel zouden 
zij bereid zijn bepaalde beperkende 
voorwaarden te aanvaarden, die de 
vrede, de goede orde en de veilig
heid van de ikuststaat zouden moe
ten garanderen. 

Als op dit punt in Geneve in be
ginsel overeenstemming wordt be
reikt is de I.M.C.O. (International 
Maritime Consultetive Organiza
tion) misschien de aangewezen or
ganisatie om te komen tot het na^ 
der vaststellen en mtwerken van 
internationale regels, die enerzijds 
de vrije doorvaart moeten waarbor
gen, anderzijds garanties moeten 
bieden vóór de veiligheid van de 
scheepvaart en tégen b.v. de ver
vuiling van de wateren van de ter
ritoriale zee. 

Men heeft zelfs voorgesteld, een 
soort internationaal certificaat in 
te voeren, dat door de IMCO zou 
woi'kien afgegeven aan schepen die 
voldoen aan zekere minimum eisen, 
juist wat betreft veiligheid ter zee 
en vervuiling van het vaarwatea'. 
Suiper-itankers, schepen met een po
tentieel gevaarlijke lading en sche
pen vooi-tgestuwd d.m.v. kernener
gie, zouden in ieder 'geval in het 
bezit moeten zijn van zo een certi-
f Ikaat om aanspraak te kunnen ma
ken op doorgang in de territoriale 
zee. 

Het is duidelijk dat een derge-
Iij'ke uniforme intema'tionale rege
ling belangrijke voordelen biedt 
boven regelingen van iedere kust-
staat afzonderlijk. 

In het kader van deze instelling, 
en gespecialiseea-de instelling van 
de V.N., werkt men trouwens al 
jaren aan de oplossing van deze 
en dergelijke problemen, b.v. door 
het opstellen van traffic separation 
scemes. Een tweede gespecialiseer
de instelling van de V.N. die nauw 
betrokken is bij de totstandkoming 
van een regeling van het Interna
tionale Zeerecht, is de P.A.O. 

Meer en meer komt men tot het 
besef dat ovefbevissing in volle zee 
kan leiden tot een volledig verdwij
nen van bepaalde vissoorten, en 
dat men met overleg tewerk moet 
gaan, wil men de bestaande vis
stand niet uitputten. 

Het vaststellen van quota en 
tij<ïslimieten voor de internationale 
visserij zal onvermijdelijk blijken. 
Voor bepaalde vissoorten zal de 
vangst beperkt moeten warden, ter
wijl daarentegen voor die soorten 
die nog «onder^^beviSt» worden, 
vrije mededinging tussen de landen 
kan worden toegestaan, en mis
schien zelfs 'bevorderd. Natuurlijk is 
het van het allergrootste belang 
dat op dit terrein steeds de meest 
up 'to date gegevens warden ver
zameld d.m.v. wetenschappelijk on
derzoek. 

N.a.v. de vraag welke staten zou
den mogen vissen in de «;onomi-
sche zone van een 'kuststaat: dit 
recht zou aan alle staten gelijke
lijk moeten worden toegekend, maar 
uitsluitend voor die soorten vis die 
door de kuststaat zelf niet, of niet 
volledig, worden gevist. 

Ook de I.A.E.A. (Internationale 
Atomic Energy Agency) is een or
ganisatie, werkzaam, in het kader 
van de V.N. waarvan de mede
werking niet gemist zal kunnen 
worden bij 'het nader uitwerken 
van de nieuwe î egels van het zee

recht. Problemen als : kernenergie 
als bron van voortstuwing van sche
pen, en het lozen van radio-actieve 
afval in volle zee, zoals dat nu al 
allerwegen gebeurt, vereisen een 
grondige bestudering door deskun»-
digen en vastsiteUlng van interna
tionaal geldende normen. 

Uit het voorgaande, waarin we 
slechts enkele van de vele en ge
compliceerde vraagstukken hebben 
besproken die in Caracas aan de 
orde zijn gesteld en die in Geneve 
opnieuw onderwerp van discussie 
uitmaken, blijkt heel duidelijk 
hoe veelomvattend de proble
matiek van het Zeerechit is, hoe 
moeilijTc het zal zijn om tot een 
sluitend geheel van regels te komen. 

Als er uiteindelijk in Geneve, of 
later, compromissen worden bereikt, 
zullen zich in de praktijk geschülen 
blijven voordoen. Het blijkt dan 
ook van essentieel belang, dat in 
de verdragen die tot stand komen, 
een protocol voor een "verplichte ge-
schillenr^eüng wordt opgenomen. 
Men denkt zelfs aan de oprichting 
van een speciaal Internationaal 
Hof, samengesteld uit Zeerechtdes
kundigen. 

De rol die de Verenigde Naties 
hierin tot op dit ogenblik hebben 
gespeeld, is een zeer belangrijke 
geweest. Voor het forum van de 
Algemene Vergadering ^jn voor het 
eerst de problemen klaar en dui-
dehjk gesteld. De «Seabed Com
mittee » heeft gedurende 6 jaar be-
langi-ijk voorbereidend werk ver
richt, vooi-al, sinds 11970, in haar 
uitgebreide samenstelling. Dat zij 
er niet in is geslaagd vóór het 
begin der conferentie met basis
teksten op tafel te komen, zoals 
de International Law (Commission 
vóór de Conventie van Geneve, is 
helaas te wijten aan de schijnbaar 
niet te overbruggen politieke t ^ e n -
stellingen ; deze doen zich immers 
voor juist omdat het hier gaat om 
economische 'belangen, die voor veel 
ontwikkelingslanden levensbelangen 
zijn. De oplossing zou gelegen kun
nen zijn in een «package-deal», 
waarbij de U.S.A. en de U.S.S.R. 
toegevingen zouden doen b.v. op het 
gebied van de internationale con
trole over het vrannen van metalen 
en delfstoffen, in run voor con
cessies b.v. in verband met de vrije 
doorvaart van hun oorlogssohepen. 

Nu tastbare resultaten in Cara
cas zijn uitgebleven zullen wij moe
ten wachten tot men het in grote 
lijnen over deze 'kwesties eens ge
worden is. Misschien zal dit in (3e-
nève gebeuren, misschien ook niet. 
Pas daarna zullen de Verenigde 
Naities en haar gespecialiseerde in
stellingen aan 'het werk kunnen 
gaan om de regels van het nieuwe 
zeerecht op te 'SteUen en gedetail
leerd uit te werken. 

Maar : er is haast 'bij. Laten we 
daar vooral goed van doordrongen 
zijn. 

Neri Sybes0ia-Knol 
Centrum voor UNO-recht 

V.U.B. 
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