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• Geen algemeen aanvaarde definities voor de Noordpool, 
diens zeegebied, en de (centrale) Arctische Oceaan

– Arctische staten (8): Canada, Denemarken (incl. Fareur 
Eilanden en Groenland), Finland, IJsland, Noorwegen, 
Rusland, Verenigde Staten en Zweden

– Kuststaten centrale Arctische Oceaan (5; ‘Arctic Five’)

• Niet alleen bedreigingen, maar ook kansen

– Minerale rijkdommen Groenland

– Trans-Arctische scheepvaart

– Verspreidingsgebied visbestanden verschuift naar 
poolgebieden

Inleiding



Belangrijkste geschillen

• Arctica ≠ Antarctica

• Enig geschil over land territoir: Hans Island (Canada vs 
Denemarken/Groenland)
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• Spitsbergenverdrag (1920): kent soevereiniteit toe aan 
Noorwegen, en gelijke toegang aan de Verdragspartijen (nu 46)

– Geografische reikwijdte

• Standpunt Noorwegen: Verdrag niet van toepassing 
buiten territoriale zee Svalbard

• Meeste andere verdragspartijen: Verdrag van toepassing 
op alle maritieme zones van Svalbard

– Wetenschappelijk onderzoek

• niet expliciet genoemd in Verdrag

• Noorwegen: bemoeit zich geleidelijk meer met inhoud 
onderzoek

• Nederland: onderzoek is recht dat alleen per verdrag 
beperkt kan worden

Belangrijkste geschillen (verv.)



Maritieme zones en grenzen

• Arctische Oceaan in feite 
niet anders dan andere 
Oceanen

• 4 enclaves volle zee: 
‘Banana Hole’, ‘Loop Hole’, 
‘high seas portion of the 
central Arctic Ocean’, en 
‘Donut Hole’ 

• 1 of 2 enclaves 
‘internationale zeebodem’

• Aantal maritieme grenzen 
EEZ nog niet vastgesteld
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• Continentale plat buiten 200 zeemijl

– Rol Commission on the Limits of the Continental Shelf
(CLCS)

– Rusland (2001); Noorwegen (2006); Denemarken 
(2014), Rusland (herziene versie in 2015); Canada 
(2019)

– VS (ooit ???)

– Nadat CLCS klaar is, nog vele jaren onderhandelingen 
over onderlinge grenzen

Maritieme zones en grenzen (verv.)



Internationaalrechtelijk regime

• Zeer uitgebreid

• Cruciaal onderscheid: mondiale component vs (sub-) 
regionale & bilaterale component

– Bijv. VN Zeerechtverdrag vs Arctische Raad

• Sectorale verschillen

– Uitsluitend mondiaal: diepzeemijnbouw (Internationale 
Zeebodem Autoriteit)

– Vooral mondiaal: zeescheepvaart (Internationale 
Maritieme Organisatie)

– Vooral regionaal: zeevisserij (regionale 
visserijbeheersorganisaties)



Arctische Raad

• Enorm breed mandaat 

• Intergouvernementeel forum (geen organisatie) 

– Geen juridisch bindende besluiten

• Drie categorieën deelnemers

– Leden (Arctische staten): 8; geen nieuwe leden mogelijk

– ‘Permanent Participants’: 6

– Waarnemers (o.a. staten (13))

• Structuur

• Belangrijkste activiteiten

– Project- en wetenschappelijk georiënteerde rapportages

– Niet beheersmatig georiënteerd 
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Arctische Raad (verv.)

• Vanaf ong. 2008: roep om hervormingen

– 2008 Ilulissat Verklaring: geen noodzaak voor nieuw 
alomvattend internationaal juridisch regime voor het 
beheer van de Arctische Oceaan 

– 2010: WWF voorstel Raamwerkverdrag Arctische Oceaan

– 2013: Finland voorstel heroprichten Raad onder verdrag

– Meer recent: Arctic ICES (International Council for the
Exploration of the Sea)

– Anticiperen op regionale implementatie van het BBNJ-
verdrag
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• Doel VN Zeerechtverdrag: mondiaal uniforme minimum 
normen → beperkte regionale en unilaterale regulering

• Cruciale rol IMO als “bevoegde internationale organisatie”

– Instrumenten met mondiale reikwijdte (bijv. SOLAS 74)

– Instrumenten met (sub-)regionale reikwijdte (bijv. Polar
Code, ships’ routeing measures, Arctic HFO ban)

• Residuele rol regionale lichamen

– Regionale implementatie mondiale instrumenten (bijv. 
Arctic Search and Rescue Agreement)

– Monitoring en handhaving (bijv. MOUs on port State 
control)

• Residuele rechtsmacht kuststaten (Arctic Five)

– Art. 234 VN Zeerechtverdrag 

Internationale zeescheepvaart op 
de Arctische Oceaan



Visserij op de volle zee van de 
Centrale Arctische Oceaan

• Momenteel geen visserij in volle zee CAO

• Grootste deel centrale Arctische Oceaan valt niet onder een 
bestaande regionale visserijbeheersorganisatie

• Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the
Central Arctic Ocean (CAOF Agreement)

– Tussen 2015-2017 onderhandeld buiten auspiciën van een 
intergouvernementeel lichaam

– Deelnemers

• ‘Arctic Five’

• ‘Other Five’: China, EU, IJsland, Japan en Korea (ROK)

– Geopend voor ondertekening in Ilulissat, 3 okt 2018

– Inmiddels geratificeerd door alle deelnemers, behalve China

– 2019: oprichting Preparatory Conference 



Visserij op de volle zee van de 
Centrale Arctische Oceaan (verv.)

• Belangrijkste componenten CAOF Agreement

– Tijdelijke onthouding van visserij op volle zee CAO, met 
enkele uitzonderingen

– Ambitieus Joint Program of Scientific Research and 
Monitoring

– Geldigheidsduur: 16 jaar na inwerkingtreding, met 
verlenging van periodes van 5 jaar per keer, tenzij een 
verdragspartij bezwaar heeft

– Meeting of the Parties

• Consensus besluitvorming

• Eerste intergouvernementele lichaam waar Arctische 
staten formeel gelijkwaardig zijn aan niet-Arctische 
staten en entiteiten (EU) 



Dank voor de 
aandacht!
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