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VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER

Op 24 april 1994 werd te Charleville-Mézières het Verdrag inzake de bescherming van de Schelde
gesloten tussen de respectievelijke oeverstaten en -gewesten van de Schelde.  Het Verdrag werd
ondertekend door het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek, het Waalse Gewest en
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.  Op 17 januari 1995 werd in Antwerpen het Verdrag
eveneens ondertekend door het Vlaamse Gewest.

Het Verdrag steunt volledig op de principes vervat in het verdrag van Helsinki van 17 maart
1992, waarin de stroomgebiedsbenadering bij grensoverschrijdende rivieren en meren is
geformuleerd.

Onmiddellijk na de ondertekening te Antwerpen beslisten de Verdragsluitende Partijen om de
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) zo vlug mogelijk te
installeren en om de modaliteiten voor een voorlopige werking vast te leggen, nog voor alle
ratificatieprocedures voltooid waren.

Het opzet van deze voorlopige installatie was zo snel mogelijk van start te gaan met de oprichting
van werkgroepen omwille van de dwingende noodzaak om door de samenwerking, de
waterkwaliteit in de Schelde te verbeteren en te beschermen, en zodoende uitvoering te geven aan
de opdracht van de Commissie, zoals bepaald in het Verdrag.

Aldus vond te Antwerpen op 11 mei 1995 de installatie plaats van de ICBS.  Reeds tijdens de
installatievergadering werd overeengekomen dat werkgroepen zouden opgericht worden om de
waterkwaliteit, de emissies en de grensoverschrijdende samenwerking nader te onderzoeken.

Zoals in het Verdrag is bepaald en door de Partijen werd overeengekomen, nam het Vlaamse
Gewest het eerste voorzitterschap waar, dat nog loopt tot 31 december 1997.  Frankrijk duidde
de waarnemend secretaris aan, Nederland en het Brusselse Gewest namen ieder een gedeelte van
de werkingskosten voor hun rekening en het Vlaamse Gewest zorgde voor de huisvesting van het
secretariaat van de commissie te Antwerpen.

Met de installatie van de ICBS, werd een geschikt forum in het leven geroepen waar de
verschillende oeverstaten en -gewesten van het Scheldestroomgebied met elkaar in dialoog
kunnen treden.  Een gestructureerde en nauwe samenwerking zal op termijn moeten leiden tot de
formulering van gemeenschappelijke kwaliteitsdoeleinden en op elkaar afgestemde investeringen
en reglementen in Nederland, Frankrijk, Brussel, Wallonië en Vlaanderen  Het is de enige
benadering om de gemeenschappelijke inspanningen voor een verbetering van de kwaliteit van de
Schelde te garanderen.

Het is duidelijk dat de werking van de organen en werkgroepen van de ICBS tijdens het eerste
werkjaar heeft aangetoond hoe groot de noodzaak is om tot onderlinge afstemming te komen op
het vlak van werkmethoden, prioriteiten, analysemethoden, doelstellingen.

Het is eveneens duidelijk dat de wil tot samenwerking voor de bescherming van de waterkwaliteit
van de Schelde in de schoot van de Commissie zeer groot is.  Na de talrijke initiatieven in het
verleden van informeel overleg tussen de Partijen onderling, heeft nu, en dit voor de eerste maal in
de geschiedenis, deze samenwerking een formeel draagvlak gekregen.
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Ik hoop dat dit eerste jaarverslag van de ICBS mag bijdragen tot de bewustwording bij ieder van
ons over de opportuniteiten die deze formele samenwerking ons biedt.

Frank Van Sevencoten
Voorzitter ICBS
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INLEIDING

1. Voorgeschiedenis

Sinds vele eeuwen is de Schelde het voorwerp van internationale wedijver voor de buurstaten
en de loop van de rivier werd vrij kunstmatig gemaakt onder meer naar aanleiding van de
industriÎle revolutie sinds het begin van de XIXe eeuw met als voorbeeld het Zuidelijke
steenkoolbekken in BelgiÎ en Noord-Frankrijk, de ontwikkelingen van zeer belangrijke ijzer-
en staal- en textielpolen en met de hoogste vervoersdensiteit te water in Europa. In 1921
geeft het verdrag van Barcelona aan de Schelde de status van internationaal water. Talrijke
bilaterale of trilaterale ontwerpovereenkomsten worden voorgelegd, maar de concretisering
blijft uit. Na de vergaderingen van Amsterdam en Parijs op 26 april 1994 wordt tenslotte het
Verdrag inzake de bescherming van de Schelde te Charleville-MÈziËres ondertekend door de
volgende Verdragsluitende Partijen : Franse Republiek, Koninkrijk der Nederlanden, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest (ondertekening op 17 januari 1995 te Antwerpen) en
Waals Gewest.

2. Statuut van de commissie

In de geest van het Verdrag van Helsinki inzake de bescherming en het gebruik van
grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren is dit Verdrag gericht op de
samenwerking tussen de Verdragsluitende Partijen teneinde de kwaliteit van de Schelde te
behouden en te verbeteren.  Deze samenwerking stoelt op de volgende beginselen : de
Verdragspartijen werken samen met inachtneming van hun gemeenschappelijke belangen en
de bijzondere belangen van elk van hen, in een geest van goede nabuurschap; de
Verdragspartijen nemen maatregelen die betrekking hebben op het gehele gedeelte van het
stroomgebied gelegen op hun grondgebied; de Verdragspartijen laten zich leiden door het
voorzorgsbeginsel, het preventiebeginsel, het beginsel dat de beheersing en de vermindering
van verontreiniging bij voorrang aan de bron moet plaatsvinden en het beginsel dat de
vervuiler betaalt; de Verdragspartijen handelen op vergelijkbare wijze in het gehele
stroomgebied, spannen zich ervoor in een integraal beheer van het stroomgebied van de
Schelde te verwezenlijken; de Verdragspartijen overleggen teneinde een duurzame
ontwikkeling van de Schelde en het stroomgebied ervan te verzekeren; zij beschermen en
verbeteren de kwaliteit van het aquatisch ecosysteem van de Schelde.

3. Organisatie

In de overtuiging dat dit een dringende taak is, besluiten de Verdragspartijen overeenkomstig
de artikelen 2.2 en 6.6 van het Verdrag op 11 mei 1995 in Antwerpen tot instelling - voor de
ratificatie door hun parlementen en op voorlopige basis - van de Internationale Commissie
voor de Bescherming van de Schelde, welke beschikt over een voorlopig secretariaat dat te
Antwerpen is gevestigd.
De Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde bestaat uit delegaties van
de Verdragspartijen.  Elke Verdragspartij kan ten hoogste acht afgevaardigden benoemen, die
zich ter vergadering door deskundigen kunnen laten bijstaan.
Het voorzitterschap wordt afwisselend door iedere Verdragspartij uitgeoefend in
onderstaande volgorde : Vlaams Gewest, Nederland, Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Frankrijk en Waals Gewest.  Thans wordt het voorzitterschap tot eind 1997 vervuld door het
Vlaams Gewest met de heer Frank VAN SEVENCOTEN als voorzitter.
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Sedert 11 mei 1995 wordt het secretariaat van de Commissie gevoerd door Arnould
LEFEBURE, gedetacheerd door Frankrijk.
De werktalen van de Commissie zijn het Frans en het Nederlands.  In 1995 wordt met het oog
op de goede werking ervan door de Internationale Commissie voor de Bescherming van de
Schelde een huishoudelijk en financieel reglement opgesteld.
De Commissie werkt d.m.v. informatie-uitwisseling samen met de Internationale Commissie
voor de Bescherming van de Maas en de Internationale Commissie voor de Bescherming van
de Rijn.

4. Opdrachten en taken van de werkgroepen

Zodra de Commissie is opgericht, stelt deze 3 werkgroepen in : WG1 ´†Waterkwaliteit†ª,
WG2 ´†Emissies†ª en een voorlopige WG3 ´†Grensoverschijdende samenwerking en
gemeenschappelijke leefmilieu-projecten†ª. Een permanente subwerkgroep binnen WG2 :
WG2.1 ´†Calamiteuze verontreiniging†ª wordt tevens opgericht.
En sinds 16 april 1996 bestaat er een tweede voorlopige werkgroep belast met externe
communicatie. Deze werkgroep en de WGS3, voor zover onderwerpen met betrekking tot de
Maas aan de orde zijn, zijn gemeenschappelijk voor de ICBS en de ICBM. Hun taken zijn
vastgelegd met mandaten die in de plenaire vergadering zijn besloten. Doel ervan is de
beslissingen van de plenaire vergadering vooral technisch te concretiseren. Zo dient WGS1
onder meer de kwaliteit van de compartimenten water, waterbodem, oevers van de Schelde te
inventariseren en een werkprogramma Schelde op te stellen samen met WGS2. De WGS2
dient tevens de puntbronnen en diffuse lozingen voor het gehele stroomgebied te
inventariseren teneinde eventueel maatregelen voor te stellen ter beperking hiervan. WGS3
dient onder meer de financieringsmogelijkheden door de EG-Commisssie van
gemeenschappelijke leefmilieu-projecten voor het Schelde stroomgebied te bestuderen en
Wgcom dient een extern communicatiebeleid op te zetten ter bewustmaking van
oeverbewoners, inwoners van het stroomgebied en overheid. De leden van de werkgroepen
dragen de bouwstenen aan voor de Commissie.
copie van het te Charleville-MÈziËres (F) op 26 april 1994 door Frankrijk, Nederland, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest alsmede door het Vlaams Gewest op
17 januari 1995 te Antwerpen ondertekende Verdrag.
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1. STATUUT VAN DE COMMISSIE

1.1 VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN DE SCHELDE

In bijlage 1, gaat de kopie van het te Charleville-MÈziËres (F) op 26 april 1994 door
Frankrijk, Nederland, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest alsmede door
het Vlaams Gewest op 17 januari 1995 te Antwerpen ondertekende Verdrag .

1.2 RATIFICATIETEKSTEN VAN HET VERDRAG DOOR DE
VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

Met de ondertekening van het Verdrag en de voorlopige installatie van de Commissie werd de
politieke wil van alle Partijen aangetoond onverwijld werk te maken van de bescherming van
de Schelde tegen verontreiniging. Wil de Commissie de nodige juridische armslag hebben ter
vervulling van de taken op het grondgebied van alle Partijen en onder meer ter verkrijging van
de noodzakelijke begrotingen voor de werking ervan, dan dient het Verdrag te worden
bekrachtigd door de Parlementen van alle Verdragsluitende Partijen. Het Waals Gewest
bekrachtigde als eerste in 1995 (6 april 1995). In 1996 werd het Verdrag bekrachtigd door
Nederland op 18 januari, gevolgd door het Vlaams Gewest op 16 april. Frankrijk en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwachten de ratificatie in het eerste halfjaar 1997.
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2. ORGANISATIE

2.1 DELEGATIES VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN EN
WAARNEMERS IN DE ICBS

In artikel 6, punt 1 het Verdrag wordt gesteld dat de Commissie samengesteld is uit
delegaties van de Verdragsluitende Partijen met maximaal 8 leden waaronder een
delegatieleider. Deze delegaties kunnen bijgestaan worden door deskundigen in de
vergaderingen. De samenstalling van de delegaties en wijzigingen hierin worden aan het
secretariaat van de ICBS medegedeeld overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijke en
financiÎle reglement (bijlage 4). De samenstelling ervan in 1996 gaat in bijlage 2.
Voor de waarnemers, volgens artikel 7, paragraaf 1 van het Verdrag, heeft de Commissie de
Belgische Federale Staat en de Europese Commissie aanvaard. De lijst van hun
vertegenwoordigers gaat in bijlage 2. Van de door paragraaf 2 betrokken waarnemers werd
geen enkele aanvaard. De praktische modaliteiten zijn opgenomen in artikel 7 van het
huishoudelijke en financiÎle reglement.

2.2 SAMENWERKING VAN DE COMMISSIE MET ANDERE INTERNATIONALE
COMMISSIES

Zoals vermeld in paragraaf m) van artikel 5 van het Verdrag, heeft de Commissie als opdracht
het “samenwerken met andere Internationale Commissies die vergelijkbare taken vervullen
voor aangrenzende watersystemen”.  In dit verband houdt de Commissie zich op de hoogte
van de werkzaamheden van zowel de Internationale Commissie voor de Bescherming van de
Maas, de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn als van de
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Saar en de Moesel.

2.3 PLENAIRE- EN DELEGATIELEIDERSVERGADERINGEN BINNEN DE
COMMISSIE IN 1995 EN 1996

Volgens artikel 6 ´†samenstelling en werking van de Commissie†ª, punt 3 ´†de Commissie
vergadert eenmaal per jaar, daartoe bijeengeroepen door de Voorzitter, en voorts op verzoek
van ten minste twee delegaties†ª (zie bijlage 1). Zo werd op 11 mei 1995 te Antwerpen, ÈÈn
jaar na de ondertekening van de Verdragen van Charleville-MÈziËres en amper vier maand na
de ondertekening van de Verdragen door het Vlaams Gewest, de Commissie voorlopig
geÔnstalleerd teneinde met de urgentie rekening te houden, in afwachting van de ratificatie
door alle Partijen. Diezelfde dag houdt de ICBS de eerste plenaire vergadering. Deze
vergadering wordt op korte termijn gevolgd door een gemeenschappelijke vergadering ICBS-
ICBM van de delegatieleiders op 31 mei 1996 te Aalst. Een tweede gemeenschappelijke
vergadering ICBS-ICBM van de delegatieleiders vindt plaats op 24 oktober te Luik. Doel
hiervan is de beslissingen van de plenaire vergadering zo snel mogelijk te concretiseren.
Op unaniem verzoek van alle delegaties vond een tweede plenaire vergadering plaats op 5
december 1995 te Antwerpen.
In 1996, derde plenaire vergadering, de dag ervoor een gemeenschappelijke vergadering
ICBS-ICBM van de delegatieleiders op 16 april 1996 te Gent, historisch kruispunt van



Jaarverslag 1995-1996 van de ICBS

8

cultuur en ervaringen op de Schelde. Op 18 december eerste niet-gemeenschappelijke
vergadering Schelde-Maas.
De lijst van deze vergaderingen met datum en plaats gaat in bijlage 3.

2.4 BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN VAN DE PLENAIRE ZITTINGEN IN 1995
EN 1996

2.5.1 Plenaire zitting dd. 11 mei 1995

1. De 5 Verdragsluitende Partijen (Frankrijk, Nederland, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Vlaams Gewest en Waals Gewest) beslissen de Internationale Commissie
voor de Bescherming van de Schelde voorlopig te installeren met een vast secretariaat
vóór de ratificatie van het Verdrag door alle Partijen.

2. Het eerste Voorzitterschap van de Commissie wordt tot t/m 31 december 1997
waargenomen door het Vlaams Gewest, dat de heer Frank Van Sevencoten
aangewezen heeft als Voorzitter van de Commissie.  De volgorde van de
voorzitterschappen is in overeenstemming met de in het Verdrag voorziene volgorde.

3. Voor haar goede werking stelt de Commissie een Huishoudelijk Reglement vast.

4. De modaliteiten voor de installatie worden tevens afgesproken : het Vlaams Gewest
stelt ruimte ter beschikking voor het secretariaat alsmede de noodzakelijke
infrastructuur en logistiek; Frankrijk detacheert Arnould Lefébure als secretaris van de
Commissie; Nederland neemt de reiskosten voor zijn rekening en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zorgt voor verzendingen en fax.

5. Drie werkgroepen worden met een voorlopig mandaat ingesteld :
Twee permanente werkgroepen:
- WGS1 “Waterkwaliteit” met de heer Henk Saeijs (Nederland) als voorzitter;
- WGS2 “Emissies” met de heer Martial Grandmougin (Frankrijk) als voorzitter;
en 1 tijdelijke werkgroep:
- WGS3 kreeg, in tegenstelling tot WGS1 en WGS2 een tijdelijk mandaat :
“Grensoverschrijdende samenwerking en gemeenschappelijke milieuprojecten” met de
heer Bruno de Kerckhove (Waals Gewest) als voorzitter;

6. Een vergaderschema wordt vastgelegd.

2.5.2 Plenaire zitting d.d. 5 december 1995

1. De Commissie stelt vast dat sinds de eerste plenaire zitting van de commissie middels
een intens vergaderprogramma van drie werkgroepen de door het verdrag ingestelde
internationale samenwerking concreet gestalte heeft gekregen.
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2. De Commissie stelt vast dat het secretariaat gehuisvest is te Antwerpen,
Copernicuslaan 1 en sinds de eerste plenaire zitting operationeel is. De modaliteiten
voor de voorlopige installatie worden herzien teneinde rekening te houden met de
oprichting van twee afzonderlijke secretariaten, èèn voor de ICBS te Antwerpen en
èèn voor de ICBM te Luik.

3. De Commissie heeft de eindversie van de mandaten van de werkgroepen goegekeurd.

4. De delegaties hebben vervolgens ermee ingestemd dat onder meer :

- de werkgroep “Kwaliteit van het water” belast wordt met het opstellen van een
rapport over de kwaliteit van de Schelde op basis van een afgestemde inventarisatie
van de fysico-chemische en ecologische metingen. Op basis van dit rapport en van de
overige werkzaamheden van de werkgroep kan een actie programma worden
uitgewerkt
- de werkgroep “Emissies” belast wordt met het inventariseren van de verontreiniging
van de punt- en diffuse bronnen in het stroomgebied, die een relevante invloed hebben
op de waterkwaliteit van de rivier.  Deze werkgroep wordt tevens belast met het
formuleren van voorstellen voor het uitwerken of intensiveren van de afgestemde
waarschuwings- en alarmprocedures voor de calamiteuze verontreinigingen.
- de werkgroep “Grensoverschrijdende samenwerking en gemeenschappelijke
leefmilieuprojecten” belast wordt met de opstelling van voorstellen tot integratie en
inkadering in de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde van
een aantal bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren, zulks met het
oog op een betere coordinatie.  Deze groep wordt ook belast met de uitwerking van
gemeenschappelijke leefmilieuprojecten voor de Schelde die ter financiering door de
Europese Gemeenschap in het perspectief van de komende discussies in de Europese
raad voorgelegd dienen te worden.

5. De Commissie heeft de modaliteiten voor de definitieve installatie van de Commissie
goedgekeurd, te weten door het huishoudelijk en financiëel reglement goed te keuren
en door het vastleggen van de structuur van het toekomstige secretariaat.

2.5.3 Plenaire zitting dd. 16 april 1996

1. Het akkoord m.b.t. de voorlopige installatie van het Secretariaat wordt verlengd
t.e.m. 31 december 1996.

2. Door de Commissie worden de door de werkgroepen voorgestelde documenten
goedgekeurd:

WGS1 : goedkeuring van documenten:
•(ICBS/WG1/96002/RAP.PLEN-rev2) Voortgangrapport van WGS1 over het
tijdvak december 1995 tot maart 1996;
•(CIPE-ICBS/GT2-2/95004/doc2-rev3.plen A1) Lijst van relevante
stoffen/parameters ten behoeve van de ICBS
•(ICBS/WG1.1/96002/PLEN.B3) Inhoudstafel van het rapport “kwaliteit van
de Schelde in 1994”.
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WGS2 : goedkeuring van documenten:
•(ICBS/WG2/96002/RAP.PLEN-rev2) Voortgangrapport van WGS2 over het
tijdvak december 1995 tot maart 1996;
•(ICBS/PLEN/95002/WG2.B2-rev1) programma’s in uitvoering
- de Werkgroep op korte termijn een kaart van de Schelde zal opstellen

betreffende een eventuele wijziging van de grenzen van het stroomgebied,
op basis waarvan aan de Commissie voorstellen kunnen worden gedaan
ter eventuele wijziging van de grenzen van het stroomgebied van de
Schelde;

WGS2-1 :
- de commissie keurt de volgende nieuwe definitie van de calamiteuze
verontreiniging goed : “Elke gebeurtenis die een plotselinge verslechtering
(visueel of gemeten) van de waterkwaliteit van de rivier kan veroorzaken, die het
gebruik ervan kan in gevaar brengen en/of die een bedreiging kan vormen voor
mens, flora, fauna en milieu.”

WGS3 : goedkeuring van documenten:
•(ICBS/WG3/96002/RAP.PLEN-rev1) Voortgangrapport van WGS3 over het
tijdvak december 1995 tot maart 1996;
•(ICBS/WG3/96001/doc1.PLEN.B1-rev1) Integratie en inkadering van
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren
•(ICBS/WG3/95004/doc1.PLEN.B2-rev2) Inventaris en indeling van de
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren en programma’s opgesteld
door WGS3
-een wijzigingsvoorstel voor het mandaat betreffende de grensoverschrijdende
of internationale op de ICBS betrekking hebbende vraagstukken wordt
uitgewerkt.

3. De Commissie beslist om de Secretaris-generaal en een afgevaardigde per delegatie
opdracht te geven voorstellen uit te werken in een werkgroep m.b.t. de externe
communicatie overeenkomstig de synthese van de reacties van de Partijen op dit
vraagstuk en richt hiertoe een tijdelijke wergroep “externe communicatie”, WGcom,
op.

4. De Commissie beslist om een groep “begroting” samen te stellen die belast is met het
op korte termijn voorstellen van de wedden van de Secretaris-generaal en de
Uitvoerende Secretaris; de Voorzitter vraagt dat deze WG de financiële gevolgen van
een oplossing met of zonder zetelakkoord voorlegt.  De schriftelijke
goedkeuringsprocedure zal gevolgd worden voor de goedkeuring van deze wedden.
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3. DE WERKGROEPEN

3.1 DE WERKING VAN DE WERKGROEPEN

Overeenkomstig artikel 6, punt 3 (zie bijlage 1), ´†stelt de Commissie werkgroepen in voor
zover mogelijk om ze in deze taken bij te staan†ª, heeft de Commissie reeds in haar eerste
plenaire vergadering twee permanente werkgroepen ingesteld : de WGS1 ´†waterkwaliteit†ª
en WGS2 ´†emissies†ª en een tijdelijke werkgroep ´ WGS3 ´†grensoverschrijdende
samenwerking en gemeenschappelijke leefmilieu-projecten†ª (voor de mandaten zie bijlage 5).
In tweede instantie werd op 16 april 1996 een werkgroep Externe communicatie Wgcom in
het leven geroepen, die tijdelijk is en gemeenschappelijk voor de ICBS en de ICBM.
Deze werkgroepen vergaderen regelmatig op het Secretariaat van de ICBS overeenkomstig
artikel 6 van het huishoudelijke reglement (zie bijlage 4) en brengen verslag uit op de plenaire
vergadering. Zij staan onder het voorzitterschap van een lid dat de plenaire vergaderingen
bijwoont (zie punt 2.5).
Voor ad hoc onderwerpen werden ad hoc, beperkte en tijdelijke werkgroepen opgericht zoals
de WG ad hoc gemeenschappelijke leefmilieu-projecten of lijst van parameters/stoffen of ook
nog rapport kwaliteit, ... Gelet op de vermenigvuldiging hiervan en de moeilijke
beheersbaarheid, werd in juni 1996 beslist ze te stoppen, waarbij al deze vraagstukken door
de door de plenaire ingestelde werkgroepen behandeld dienen te worden.

3.2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN IN 1995 EN 1996

3.2.1 WGS1 “Waterkwaliteit”

•  Om haar taakstelling tot uitvoering te brengen, heeft de werkgroep, na nadere
omschrijving van haar mandaat, een meerjarig werkplan vastgesteld.  In dit werkplan
zijn onder meer de door de werkgroep te leveren produkten nader omschreven.  Daarbij
gaat het om de inventarisatie van de huidige situatie en de lopende programma’s voor
de Schelde en het aquatisch ecosysteem, een lijst van voor de waterkwaliteit van de
Schelde relevante stoffen/parameters, de afstemming van de meetnetten van de
Verdragspartijen met het oog op de totstandbrenging van een globaal homogeen
meetnet op de Schelde en de oprichting van een door een van de partijen beheerde
database.  Deze verschillende produkten moeten uitmonden in het voorstellen van een
eerste Schelde Actie Programma.

•  De bedoeling van de werkgroep is met name de kwaliteit van de Schelde (water,
zwevende stoffen, sedimenten en organismen) vast te leggen, trends in concentraties,
vrachten en de toestand van aquatische ecosystemen van de Schelde te signaleren en
nationaal, regionaal en internationaal beleid ten aanzien van de waterkwaliteit van de
Schelde af te stemmen door toetsing aan het Schelde Actie Programma en de
streefdoelen ter zake.

3.2.2 WGS2 “Emissies”
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•  De werkgroep heeft - na nadere omschrijving van haar mandaat - eveneens een
meerjarenwerkplan goedgekeurd.

•  Onder de in uitwerking zijnde produkten kan worden vermeld :
  - een eerste karakterisering van de emissies via, in een eerste fase, 5  indicatoren voor de

verontreiniging waarbij de emissies volgens de bronnen worden ingedeeld : industriële
emissies in riolering, industriele emissies in oppervlaktewateren en emissies van niet op
riolering aangesloten inwoners en niet op een zuiveringsinstallatie aangesloten
rioleringen;

  - een algemeen schema van de emissies op het stroomgebied van de Schelde met opgave
van diffuse en puntbronnen van verontreiniging wordt ook onderzocht;

  - een inventarisatie van acties en programma’s voor sanering en bestrijding van de
verontreiniging die thans op nationaal of gewestelijk vlak worden uitgevoerd
(afgerond).

•  Ten aanzien van calamiteuze verontreiniging is de calamiteuze verontreiniging als volgt
omschreven : “Elke gebeurtenis die een plotselinge (visueel of gemeten) verslechtering
van de waterkwaliteit van de rivier kan veroorzaken, die het gebruik ervan in gevaar
kan brengen en/of die een bedreiging kan vormen voor mens, flora, fauna en milieu”;
daarnaast is een inventaris van de waarschuwings- en alarmprocedures en van de
bestaande regelingen en wetgevingen opgesteld.

•  De werkgroep heeft ondermeer tot taak het identificeren van de oorsprong en het
inventariseren van de verontreinigingsbronnen en het volgen van hun ontwikkeling ten
opzichte van het Schelde actieprogramma en aldus het voorstellen van
emissiereductiedoelstellingen.

•  Een andere belangrijke taak betreft het opstellen van afgestemde waarschuwings- en
alarmprocedures op basis van een waarschuwingspost per partij en een eenvormig
meldingsformulier voor het gehele stroomgebied van de Schelde.

3.2.3 WGS3 “grensoverschrijdende samenwerking en gemeenschappelijke
leefmilieuprojecten”

•  Na nadere omschrijving van haar mandaat heeft de werkgroep de grensoverschrijdende
samenwerkingsstructuren geinventariseerd, de beginselen voor de integratie en
inkadering van die structuren bepaald en hun indeling volgens beide beginselen
voorgesteld.

• De werkgroep werkt tevens aan het definiÎren van gemeenschappelijke leefmilieu-
projecten en aan de voortzetting van actieve relaties met de Europese Commissie.

3.2.4. Wgcom ´†Externe communicatie†ª

•  Ingesteld op 16 april 1996 heeft deze nieuwe voorlopige werkgroep een inventarisatie
gemaakt van de verschillende vormen externe communicatie voor een internationale
commissie met onderscheid onder meer naar ´†gericht†ª publiek (deskundigen, lokale
bestuurders, journalisten, studenten, groot publiek, verenigingen, enz.). Voor elke van
deze vormen  wordt door de WG de wenselijkheid, de termijn, de kostprijs en de
kwantitatieve behoeften bestudeerd. Een synthese van deze werkzaamheden met
voorstellen zal in de plenaire vergadering van 1997 worden voorgelegd.



Jaarverslag 1995-1996 van de ICBS

13



Jaarverslag 1995-1996 van de ICBS

14

4. CONCLUSIES EN VOORUITZICHTEN

Amper vier maand na de laatste ondertekening van het Verdrag inzake de bescherming van de
Schelde tegen de verontreiniging werd de Commissie op voorlopige basis geÔnstalleerd, met
een secretariaat dat te Antwerpen is gevestigd, waarbij de politieke wil om zo snel mogelijk
en concreet te werken om de kwaliteit van de Schelde te behouden en te verbeteren
aangetoond wordt.
Deze voorlopige fase voor de ratificatie van het Verdrag door de parlementen van iedere
Verdragsluitende Partij, was voor de verschillende afgevaardigden uit verschillende cultuur en
vorming een mogelijkheid om samen te leren werken voor eenzelfde doel. Verwacht wordt
dat alle ratificatieprocedures voor het eerste haljaaar 1997 afgerond zullen zijn. Hierdoor
wordt de definitieve installatie van de Commissie mogelijk en kunnen de eigen financiÎle
middelen vrijgemaakt worden.
Het in 1995 en 1996 geleverde werk zal reeds in 1997 vruchten afwerpen, aangezien het
eerste rapport over de kwaliteit van de Schelde voor het referentiejaar 1994, het jaar van de
ondertekening, zou moeten verschijnen. Een inventarisatie van de puntbronnen en het
geleidelijk oprichten van een homogeen meetnet van de bron tot aan de monding worden ook
in 1997 verwacht. Voor de calamiteuze verontreinigingen zal de Commisie, met het oog op
het vermijden hiervan en hierop sneller en afgestemd te reageren, zes maand lang, te beginnen
in februari, een systeem van uitwisseling van alarm en waarschuwing bij calamiteuze
verontreiniging voor het gehele stroomgebied testen. Het jaar 1997 zou tevens door een
meerjaren actieprogramma voor de Schelde worden gekenmerkt. Iedere oeverbewoner en
iedere inwoner van het Schelde stroomgebied zal een bijdrage dienen te leveren aan de
inspanningen van de Commissie met het oog op een schonere Schelde en een behouden
natuur voor het nageslacht.
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BIJLAGE 1

VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN DE SCHELDE:

Charleville-Mezieres, 26 April 1994

De Regeringen van:
- het Koninkrijk der Nederlanden,
- de Franse Republiek,
- het Vlaams Gewest,
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- het Waals Gewest,

partijen bij dit Verdrag inzake de bescherming van de Schelde,

ernaar strevend de kwaliteit van de Schelde te waarborgen, door zich ervoor in te
spannen verdere verontreiniging te voorkomen en de huidige toestand te verbeteren;

ervan overtuigd dat dit een dringende taak is;

verlangend de bestaande samenwerking te versterken tussen de Staten en Gewesten
die betrokken zijn bij de bescherming en het gebruik van het Scheldewater, in de geest van het
Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en
internationale meren, gesloten te Helsinki op 17 maart 1992;

gelet op het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de
Noordoost-Atlantische Oceaan, gesloten te Parijs op 22 september 1992;

zijn het volgende overeengekomen :

ARTIKEL 1 : Begripsbepalingen

In dit Verdrag wordt verstaan onder :

a) “Schelde” : de Schelde vanaf haar bron tot aan haar monding in zee, daarbij
inbegrepen de Zeeschelde en de Westerschelde;

b) “riviersysteem van de Schelde” : de Schelde, alsmede alle daarop al dan niet
rechtstreeks afwaterende waterlopen en kanalen op het grondgebied van de Verdragsluitende
Partijen;

c) ”stroomgebied van de Schelde” :  het gebied dat afwatert op de Schelde of op haar
zijrivieren;
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d) “Commissie” : de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde
tegen verontreiniging.
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ARTIKEL 2 : Doel van het Verdrag

1. In de geest van het Verdrag van Helsinki inzake de bescherming en het gebruik van
grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren werken de Verdragsluitende
Partijen samen, rekening houdende met hun gemeenschappelijke belangen en met de
bijzondere belangen van elk van hen, in een geest van goed nabuurschap, teneinde de
kwaliteit van de Schelde te behouden en te verbeteren.

2. Ten behoeve van de internationale samenwerking inzake de Schelde stellen de
Verdragsluitende Parijen een Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde
tegen verontreiniging in.

ARTIKEL 3 : Beginselen van de samenwerking

1. Om het doel, gesteld in artikel 2 van dit Verdrag, te bereiken, nemen de
Verdragsluitende Partijen maatregelen die betrekking hebben op het gehele gedeelte van het
stroomgebied gelegen op hun grondgebied.

2. Bij hun handelen laten de Verdragsluitende Partijen zich leiden door de volgende
beginselen :

a) het voorzorgsbeginsel, uit hoofde waarvan het treffen van maatregelen ter
vermijding van mogelijke wezenlijke grensoverschrijdende effecten van het lozen van
gevaarlijke stoffen niet wordt uitgesteld om de reden dat het bestaan van een causaal verband
tussen de lozing van die stoffen enerzijds en een mogelijk wezenlijk grensoverschrijdend
effect anderzijds niet volledig door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond;

b) het beginsel van preventie, uit hoofde waarvan in het bijzonder schone technologie
wordt toegepast, onder economisch aanvaardbare voorwaarden;

c) het beginsel dat de beheersing en de vermindering van verontreiniging bij voorrang
aan de bron moet plaatsvinden, uit hoofde waarvan de Verdragsluitende Partijen zich ervoor
inspannen de beste beschikbare technologieën en de meest milieuveilige handelwijzen ter
vermindering van de lozingen van gevaarlijke stoffen vanuit puntbronnen en diffuse bronnen,
onder economisch aanvaardbare voorwaarden, toe te passen;

d) het beginsel dat de vervuiler betaalt, uit hoofde waarvan de kosten van maatregelen
ter voorkoming, beheersing en vermindering van de verontreiniging worden gedragen door de
vervuiler.

3. De Verdragsluitende Partijen handelen op vergelijkbare wijze in het gehele stroom-
gebied, teneinde verstoring van de mededinging te voorkomen.

4. De Verdragsluitende Partijen spannen zich, elk voor zich, ervoor in om met
passende maatregelen een integraal beheer van het stroomgebied van de Schelde te
verwezenlijken.
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5. De Verdragsluitende Partijen overleggen gezamenlijk teneinde de voorwaarden voor
een duurzame ontwikkeling van de Schelde en van haar stroomgebied te verzekeren.

6. De Verdragsluitende Partijen beschermen en waar mogelijk verbeteren de kwaliteit
van het aquatisch ecosysteem van de Schelde, onder andere door inrichtingsmaatregelen en
door geleiding van het gebruik van de rivier.

7. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan het recht van de Verdrag-
sluitende Partijen die voortvloeien uit andere verdragen, voorafgaand aan de inwerking-
treding van dit Verdrag en verband houdend met het doel ervan.

8. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan de rechten en verplich-tingen
van Verdragsluitende Partijen die voortvloeien uit andere verdragen, voorafgaand aan de
inwerkingtreding van dit Verdrag en verband houdend met het doel ervan.

ARTIKEL 4 : Kwaliteit van de waterbodem

1. Met het oog op de bescherming van de Schelde en in het kader van de activiteiten
van de Commissie informeren de Verdragsluitende Partijen elkaar over hun beleid inzake het
beheer van de sedimenten van de Schelde en stemmen zij dit beleid naar behoefte op elkaar af.

2. De Verdragsluitende Partijen beperken zoveel mogelijk het storten en terugstorten,
alsmede de verplaatsing in benedenstroomse richting, van verontreinigde baggerspecie in de
Schelde.

ARTIKEL 5 : Taken van de Commissie

De taken van de Commissie zijn de volgende :

a) het bepalen, verzamelen en evalueren van de gegevens, te verstrekken door de
Verdragsluitende Partijen, elk met betrekking tot haar grondgebied, teneinde de bronnen van
verontreiniging te identificeren die een wezenlijk effect hebben op de kwaliteit van de
Schelde;

b) het afstemmen van de programma’s van de Verdragsluitende Partijen voor de
bewaking van de waterkwaliteit, teneinde te komen tot een homogeen meetnet;

c) het opstellen van inventarissen van, en het bevorderen van de uitwisseling van
informatie over de bronnen van verontreiniging bedoeld in punt (a) van dit artikel;

d) het opstellen, met het oog op hun uitvoering door de Verdragsluitende Partijen, elk
voor zich, van streefdoelen en van een actieprogramma dat met name maatregelen bevat,
gericht op alle soorten puntbronnen en diffuse bronnen van verontreiniging, teneinde de
waterkwaliteit en meer in het algemeen het ecosysteem te behouden en te verbeteren;

e) het met regelmaat uitvoeren van gecoördineerde evaluaties van de doeltreffendheid
van het actieprogramma, bedoeld in punt (d) van dit artikel;
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f) het dienen als kader voor de uitwisseling van informatie over het waterbeleid van de
Verdragsluitende Partijen;

g) het dienen als kader voor de uitwisseling van informatie over de projecten die zijn
onderworpen aan een effectrapportage en die een wezenlijk grensoverschrijdend effect
hebben op de kwaliteit van de Schelde, met inachtneming van de op het grondgebied van de
Verdragsluitende Partijen van kracht zijnde wetgeving;

h) het bevorderen van de samenwerking en de uitwisseling van informatie inzake de
beste beschikbare technologieën;

i) het aanmoedigen van de samenwerking in het kader van de programma’s voor
wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van fysisch, chemisch en ecologisch
onderzoek en van het onderzoek van de visstand;

j) het dienen als kader voor de bespreking van te ondernemen acties met betrekking tot
de grensoverschrijdende zijrivieren en kanalen van het riviersysteem van de Schelde;

k) het uitbrengen van adviezen of aanbevelingen aan de Verdragsluitende Partijen over
de in dit Verdrag voorziene samenwerking;

l) het organiseren van de samenwerking tussen de verschillende nationale of regionale
waarschuwings- en alarmnetten en het bevorderen van de uitwisseling van informatie met het
oog op het voorkomen en het bestrijden van calamiteuze verontreiniging;

m) het samenwerken met andere Internationale Commissies die vergelijkbare taken
vervullen voor aangrenzende watersystemen;

n) het uitbrengen van een jaarverslag over haar werkzaamheden, dat openbaar wordt
gemaakt, alsook van elk ander verslag dat zij dienstig acht;

o) het behandelen van alle andere zaken binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag,
die de Verdragsluitende Partijen haar in onderlinge overeenstemming opdragen.

ARTIKEL 6 : Samenstelling en werkwijze van de Commissie

1. De Commissie bestaat uit delegaties van de Verdragsluitende Partijen.  Elke
Verdragsluitende Partij benoemt ten hoogste acht afgevaardigden, onder wie een
delegatieleider.  De benoemingen dienen voor de eerste maal plaats te vinden binnen drie
maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag.  De delegaties kunnen zich ter vergadering
laten bijstaan door deskundigen.

2. Het voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend door iedere
Verdragsluitende Partij voor de duur van twee jaar uitgeoefend.  De Verdragsluitende Partij
die het voorzitterschap uitoefent wijst een van de leden van haar delegatie aan als Voorzitter
van de Commissie.  De Voorzitter treedt tijdens de vergaderingen van de Commissie niet op
als woordvoerder van zijn delegatie.
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3. De Commissie vergadert eenmaal per jaar, daartoe bijeengeroepen door de
Voorzitter, en voorts op verzoek van ten minste twee delegaties.  De Commissie kan
sommige van haar vergaderingen op ministerieel niveau houden.  De Commissie stelt naar
behoefte werkgroepen in om zich bij haar taken te laten bijstaan.  Ter regeling van haar
werkzaamheden neemt de Commissie een huishoudelijk reglement aan.

4. De Commissie neemt haar beslissingen in aanwezigheid van alle delegaties van de
Verdragsluitende Partijen en met eenparigheid van stemmen.  Stemonthouding van een enkele
delegatie staat eenparigheid niet in de weg.  Elk der Verdragsluitende Partijen beschikt over
één stem.  Indien de Regering van het Koninkrijk België later toetreedt tot dit Verdrag,
beschikt zij over stemrecht wat de beslissingen betreft die betrekking hebben op
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Federale Staat behoren krachtens de
Belgische Grondwet.  In dit geval beschikken de Regeringen van de Belgische Gewesten bij
deze beslissingen niet over stemrecht.

5. De werktalen van de Commissie zijn het Frans en het Nederlands.

6. De Commissie beschikt over een permanent secretariaat, gevestigd in Antwerpen,
om zich bij haar taken te laten bijstaan.

7. Teneinde de taken uit te oefenen die haar in dit Verdrag zijn toebedeeld, bezit de
Commissie rechtspersoonlijkheid.  Zij geniet op het grondgebied van elk der Verdragsluitende
Partijen de handelingsbevoegdheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken.  De
Commissie wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter.  De Commissie beslist over de
aanwerving en het ontslag van personeel en beschikt in het bijzonder over de bevoegdheid om
contracten af te sluiten in het kader van de uitoefening van haar taken, roerende en
onroerende goederen te verwerven en te vervreemden, alsook in rechte op te treden.

ARTIKEL 7 : Waarnemers

1. De Commissie laat op hun verzoek als waarnemer toe :

a) elke Staat die geen Partij is bij dit Verdrag en waarvan een deel van het grondgebied
is gelegen in het stroomgebied van de Schelde;

b) de Europese Gemeenschap.

2. De Commissie kan op hun verzoek als waarnemer elke Intergouvernementele
Organisatie of Commissie toelaten waarvan de bekommernissen vergelijkbaar zijn met de
hare.

3. De waarnemers kunnen, zonder stemrecht, deelnemen aan de vergaderingen van de
Commissie en kunnen in de Commissie elke informatie of elk verslag, verband houdend met
het doel van dit Verdrag, inbrengen.

ARTIKEL 8 : Kosten van de Commissie
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1. Elke Verdragsluitende Partij draagt de kosten van haar vertegenwoordiging in de
Commissie en in de werkgroepen.

2. Zij dragen de overige aan de werkzaamheden van de Commissie verbonden kosten,
daaronder begrepen die van het secretariaat, overeenkomstig de volgende verdeelsleutel :

- Koninkrijk der Nederlanden : 10%
- Franse Republiek : 30 %
- Waals Gewest : 10 %
- Vlaams Gewest : 40 %
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 10 %

De Commissie kan, in geval van latere toetreding of uittreding van een
Verdragsluitende Partij of van naar haar oordeel bijzondere activiteiten, een andere
verdeelsleutel bepalen.

ARTIKEL 9 : Inwerkingtreding

1. Elke Ondertekende Partij deelt aan de Regering van Frankrijk, die hierbij wordt
aangeduid als depositaris van dit Verdrag, mee wanneer aan de voor haar vereiste interne
procedures voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

2. De depositaris bevestigt onmiddellijk de datum van ontvangst van deze
mededelingen en stelt de andere Ondertekende Partijen in kennis.  Het Verdrag treedt in
werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de ontvangst van de laatste
mededeling.

ARTIKEL 10 : Later toetreding

1. Dit Verdrag staat open voor toetreding door elke Staat bedoeld in artikel 7 lid 1 (a).

2. De akten van toetreding worden neergelegd bij de depositaris die onmiddellijk de
datum van hun ontvangst bevestigt en de andere Verdragsluitende Partijen in kennis stelt.

3. Dit Verdrag treedt in werking ten aanzien van elke Staat bedoeld in lid 1 van dit
artikel op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de neerlegging van zijn akte van
toetreding.

ARTIKEL 11 :  Opzegging

Na het verstrijken van een periode van drie jaar na zijn inwerkingtreding kan dit Verdrag te
allen tijde door elk der Verdragsluitende Partijen worden opgezegd met inachtneming van een
termijn van zes maanden door middel van een aan de depositaris te richten verklaring.
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ARTIKEL 12 : Authentieke teksten

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Franse en Nederlandse taal, waarbij
beide teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden neergelegd in de archieven van de
depositaris die daarvan een gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan elk der
Ondertekende Partijen.

Opgemaakt te Charleville-Mézières, op 26 april 1994

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Voor de Regering van het Vlaams Gewest,

Voor de Regering van de Franse Republiek,

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Voor de Regering van het Waals Gewest,
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BIJLAGE 2

DELEGATIES VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN EN WAARNEMERS
IN DE I.C.B.S.

1996

Delegaties van de Verdragsluitende Partijen in de ICBS

Franse Republiek
- de heer Laurent STEFANINI, Ministère des Affaires Etrangères, delegatieleider
- de heer Jean-Loïc NICOLAZO, Ministère de l’Environnement
- de heer Jean-René LECERF, Vice-Président du Conseil général du Nord
- de heer Philippe GUILLARD, Directeur de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
- de heer Martial GRANDMOUGIN, Agence de l’Eau Artois-Picardie
- de heer François NAU, Chef du service de la navigation du Nord-Pas-de-Calais
- de heer Jacques VERNIER, Président du Comité de Bassin
- de heer Jean-Pierre HANNEBELLE, Comité de Bassin

Koninkrijk der Nederlanden
- de heer J.R. HOOGLAND, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirecteur water,

delegatieleider
- de heer T.G. van der MEER, lid tot november 1995, vervangen door de heer C.J. COLIJN,

Provincie Zeeland, Hoofdingenieur-Directeur Milieu en Waterstaat
- mevrouw L.C. POPPE de LOOFF, Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, Wethouder

gemeente Vlissingen
- de heer S.J.F.M. van WERSCH, lid tot september 1996, vervangen door :
- de heer N.P. van ZUTPHEN
- de heer A.G. van MALENSTEIN, Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer, Hoofd Hoofdafdeling Water
- de heer H.L.F. SAEIJS, Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat-Directie Zeeland
- de heer P.H.A. HOOGWEG, Hoofdingenieur-Directeur Rijksinstituut voor Kust en Zee
- de heer R.H. DEKKER, Lid tot augustus 1996, vervangen door de heer C.H.V. de

VILLENEUVE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- de heer André THIRION, Brussels Instituut voor het Milieubeheer delegatieleider
- mevrouw Marie DERICK, Kabinet van de Minister van Leefmilieu, Huisvesting, Cultuur en

Hulp aan personen, (delegatieleider tot april 1996)
- de heer Thierry VARET, Ministerie van Uitrusting en Verplaatsingen

Vlaams Gewest
- de heer Michel BRUYNEEL, delegatieleider, afdelingshoofd Informatie van de V.M.M.,

voor de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij
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- de heer Herman DE WEL, staflid directoraat-generaal van AMINAL, lid van de delegatie
tot 17 januari 1996 en de heer Wouter GODERIS, directeur-ingenieur AMINAL, voor de
directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer, lid vanaf 18
januari 1996

- de heer Stan BEERNAERT, directeur-generaal van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening

- de heer Marc PALLEMAERTS, juridisch adviseur kabinet van de heer Norbert Dbatselier,
Vlaamse minister van Leefmilieu, lid van de delegatie tot 30 augustus 1995 en de heer Marc
VERHAEGEN, adviseur kabinet van de heer Theo Kelchtermans, Vlaamse minister van
Leefmilieu en Twerkstelling, vanaf 1 september 1995, als afgevaardigde van de Vlaamse
minister bevoegd voor het leefmilieu

- de heer Jan STRUBBE, directeur-generaal Administratie Waterwegen en Zeewezen, lid van
de delegatie tot 30 augustus 1995 en de heer Jozef VAN HOOF, afdelingshoofd
Administratie Waterwegen en Zeewezen, voor de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare
Werken, vanaf 1 september 1995

- de heer Patrick MEIRE, werkleider, voor de directeur van het Instituut voor Natuurbehoud
- de heer Philippe MUYTERS, administrateur-generaal, voor de voorzitter van de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen
- de heer Dirk UYTTENDAELE, adjunct van de directeur, voor de voorzitter van de Milieu-

en Natuurraad van Vlaanderen

Waals Gewest
- de heer Claude DELBEUCK, Directeur général Direction Général des Ressources

Naturelles et de l’Environnement, delegatieleider
- de heer R. BINET, Inspecteur général division Eau Direction Général des Ressources

Naturelles et de l’Environnement
- de heer J. SMITZ, Université de Liège
- de heer Thierry DETIFFE, INTRADEL
- de heer A. TABART, IDEA
- de heer G. DELBAR, IPALLE
- mevrouw M. BRAUN, IBW
- de heer M. DECONINCK, Directeur général de la SWDE

Delegaties van de Waarnemers in de ICBS

Koninkrijk Belgïe
- de heer Robert JANSSENS, Ministerie van Buitenlandse Zaken
- de heer PICHOT, UGMM

Europese Gemeenschap
- de heer HENNINGSEN, Directeur DG.XI.D
- de heer D.G. LAWRENCE, Chef d’Unité DG.XI.D1
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BIJLAGE 3

PLENAIRE- EN DELEGATIELEIDERSVERGADERINGEN BINNEN DE
COMMISSIE IN 1995 EN 1996

1995

Data Plaats WG Voorzitter Thema

11/05 ANTWERPEN PLENAIRE VAN SEVENCOTEN Tijdelijk aanstelling ICBS
31/05 AALST CDD1 VAN SEVENCOTEN -

SMITZ
Vergadering delegatieleiders

24/10 LUIK CDD VAN SEVENCOTEN -
SMITZ

Vergadering delegatieleiders

05/12 ANTWERPEN PLENAIRE VAN SEVENCOTEN 2de plenaire vergadering

1996

Data Plaats WG Voorzitter Thema

15/04 GENT DELEG.-
LEIDERS

VAN
SEVENCOTEN-
SMITZ

Vergadering delegatieleiders

16/04 GENT PLENAIRE VAN
SEVENCOTEN

3de plenaire vergadering

18/12 ANTWERPEN DELEG.-
LEIDERS

VAN
SEVENCOTEN

Vergadering delegatieleiders

                                               
1 C.D.D. = Delegatieleidersvergadering
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BIJLAGE 4

HUISHOUDELIJK EN FINANCIEEL REGLEMENT

ARTIKEL 1 : Bedrijfsjaar

Het bedrijfsjaar van de commissie is het kalenderjaar.

ARTIKEL 2 : Voorzitterschap van de commissie

1. Het voorzitterschap van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de
Schelde wordt achtereenvolgens uitgeoefend door een lid van de delegatie van :
het Vlaams Gewest,
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Franse Republiek,
het Waals Gewest.
Het eerste voorzitterschap verstrijkt eind 1997.

2. Indien een verdragspartij afziet van de uitoefening van haar voorzitterschap, neemt de
volgende verdragspartij het voorzitterschap op zich.

3. Bij verhindering van de voorzitter van de commissie wordt deze vervangen door een
ander lid van de delegatie van de betreffende verdragspartij.

4. De voorzitter van de commissie heeft tot taak de verbinding tussen de Commissie en
het secretariaat te verzekeren, de vergaderingen van de commissie te leiden,
initiatieven te nemen en de commissie voorstellen te doen met het oog op de goede
werking van de commissie en alle taken uit te oefenen die de commissie hem
toevertrouwt.

ARTIKEL 3 : Samenstelling van de delegaties

1. Elke delegatie deelt aan het secretariaat de naam van haar leden en die van haar
delegatieleider mee.  Veranderingen in de samenstelling van haar delegatie deelt zij zo
spoedig mogelijk mee.  Het secretariaat doet hiervan mededeling aan de overige
delegaties.

2. Elke delegatie deelt aan het secretariaat voor de vergaderingen van de commissie het
aantal en de namen van de deelnemende afgevaardigden en de eventuele deskundigen
mee.
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ARTIKEL 4 : Plenaire vergadering

1. De voorzitter nodigt de delegaties twee maanden vóór de plenaire vergadering uit
door middel van een brief gericht aan de delegatieleiders.  De brief is vergezeld van de
ontwerp-agenda.

2. Elke delegatie beschikt over een termijn van een maand om de agendapunten voor te
stellen die zij behandeld wil zien, zo mogelijk voegt zij een toelichtende notitie bij.

3. De delegaties die een buitengewone plenaire vergadering wensen te beleggen, leggen
dit voorstel, vergezeld van een ontwerp-agenda en een toelichtende notitie voor aan
de voorzitter van de commissie.  De voorzitter heeft dan 15 dagen om de overige
delegaties te raadplegen over de ontwerp-agenda en volgt dan de procedures van
artikel 4, leden 1 en 2.

4. In dringende gevallen kan de voorzitter, na raadpleging van alle delegatieleiders over
een agenda, een plenaire vergadering bijeenroepen.

5. De agenda wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld.

ARTIKEL 5 : Schriftelijke besluitvorming

1. Buiten de vergaderingen kan de commissie, op voorstel van de voorzitter, over
dringende kwesties langs schriftelijke weg beslissingen nemen.  Elke delegatie kan,
door middel van een brief van de delegatieleider aan de voorzitter, een daartoe
strekkend verzoek doen.

2. De voorzitter zal de delegaties, door middel van een brief aan de delegatieleiders,
vragen zich binnen een termijn van een maand over een ontwerp-besluit uit te spreken.

3. Wanneer binnen deze maand geen eenparige overeenstemming is bereikt over het
ontwerp-besluit, dan geldt het als afgewezen.

4. De voorzitter stelt elke delegatie van het resultaat van deze besluitvormingsprocedure
in kennis.

ARTIKEL 6 : Werkgroepen

1. De commissie legt bij de instelling van werkgroepen hun mandaat schriftelijk vast.  De
commissie kan de mandaten naar behoefte bijstellen of werkgroepen opheffen.

2. Op voordracht van de voorzitter wijst de commissie de voorzitters van de
werkgroepen voor de duur van ten hoogste twee jaar aan, met de mogelijkheid van
verlenging.  De voorzitters van de werkgroepen dienen zoveel mogelijk lid van een
delegatie in de commissie te zijn.
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3. De voorzitters van de werkgroepen hebben tot taak de vergaderingen van hun
werkgroep te leiden, initiatieven in het kader van hun mandaat te nemen en voorstellen
met het oog op de goede werking van de werkgroep te doen.  De voorzitters brengen
ten minste éénmaal per jaar, tijdens een plenaire vergadering, verslag uit van de stand
van de werkzaamheden in hun werkgroep.

4. Elke delegatie deelt aan het secretariaat de namen van de leden van haar delegatie in
elke werkgroep mee.  Veranderingen in de samenstelling van haar delegatie deelt zij
zo spoedig mogelijk mee.  Het secretariaat doet hiervan mededeling aan de voorzitter
van de werkgroep en aan de overige delegatie
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ARTIKEL 7 : Waarnemers

1. De in artikel 7, lid 1, van het verdrag bedoelde waarnemers ontvangen een uitnodiging
en de stukken voor de vergaderingen van de commissie.  Voor de werkgroepen
ontvangen de waarnemers de agenda’s en, op verzoek, de desbetreffende stukken.

2. De commissie neemt een beslissing over het toelaten van de in artikel 7, lid 2, van het
verdrag bedoelde waarnemers tot de vergaderingen van de commissie of/en van de
werkgroepen.  De commissie stelt de voorwaarden voor hun toelating vast.

3. De commissie kan uit haar eigen kring deelnemers als waarnemers voor vergaderingen
van andere organisaties aanwijzen.

ARTIKEL 8 : Externe adviezen

De commissie kan beslissen in een plenaire vergadering van de commissie of een
vergadering van één van haar werkgroepen personen toe te laten die een bijzondere
deskundigheid hebben of een bijzondere betrokkenheid hebben bij een te bespreken
punt.  De toelating geldt alleen voor dat specifieke punt van de agenda.  Aan de
toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

ARTIKEL 9 : Secretariaat van de commissie

1. Het secretariaat ondersteunt de commissie en de werkgroepen van de commissie in de
uitvoering van alle taken.  Het secretariaat behandelt met name de administratieve
zaken van de commissie en bereidt de vergaderingen voor.

2. a. De commissie benoemt een secretaris-generaal en een uitvoerend secretaris voor
een hernieuwbare termijn van 5 jaar.  Onder het gezag van de voorzitter leidt de
secretaris-generaal de werkzaamheden van het secretariaat.
b. Bij verhindering van de secretaris-generaal wordt deze vervangen door de
uitvoerend secretaris.

3. Het secretariaat voert de opdrachten uit die hem zijn toevertrouwd door de
commissie.
In dat verband wordt het met name met de volgende taken belast :
a. het secretariaat ontvangt, vertaalt en verspreidt de documenten van de delegaties,
van de commissie en van de werkgroepen;
b. het secretariaat zorgt voor de praktische voorbereiding van de vergaderingen
(uitnodigingen, lokalen, tolken, documenten, enz.);
c. het verzorgt het secretariaat van de vergaderingen van de commissie en van alle
werkgroepen, het waakt erover dat alle documenten worden opgesteld in de werktalen
van de commissie en dat deze worden toegestuurd aan de leden van de commissie en
van de werkgroepen;
d. het secretariaat stelt de documenten op, op basis van de bijdragen van de delegaties
van de verdragspartijen en zorgt voor het verspreiden ervan;
e. het secretariaat archiveert de documenten en verslagen;
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f. het secretariaat verzekert bovendien de dagelijkse taken van een secretariaat
(telefoon, typwerk).

4. De leden van het secretariaat bewaren in hun contacten met de delegaties van de
verdragspartijen hun neutraliteit en zijn gebonden door de vertrouwelijkheid van hun
ambt.

5. De commissie keurt de algemene verdeling van de taken en van de functies goed.  Zij
keurt de weddeschalen goed en herziet deze regelmatig.

ARTIKEL 10 : Plaatsing van deskundigen bij het secretariaat

1. Een verdragspartij kan aan de commissie voorstellen één of meerdere deskundigen
voor een beperkte tijdsduur bij het secretariaat te plaatsen.  In het door de commissie
genomen aannemingsbesluit dienen de taken van de deskundige(n) en de duur van zijn
of hun opdrachten te worden vastgesteld.

2. De geplaatste deskundigen volgen het in het secretariaat van kracht zijnde
arbeidsreglement.

3. De kosten van deze terbeschikkingstelling komen, tenzij de commissie anders beslist,
ten laste van de betrokken verdragspartij.

ARTIKEL 11 : Werktalen

1. Tijdens de vergaderingen van de commissie en van haar werkgroepen wordt op
adequate wijze in en vanuit de werktalen getolkt.

2. De documenten van de commissie en van de werkgroepen dienen in de werktalen
beschikbaar te zijn.

ARTIKEL 12 : Financieel reglement

1. Elke uitgave wordt binnen de perken van de begroting uitgevoerd.
De begroting kan voorschotten en een bedrijfskapitaal bevatten.

2. De begroting wordt opgedeeld in een afdeling werking en een afdeling investering en
per aard van de uitgaven.  Van het investeringsmateriaal wordt een inventaris
bijgehouden.

3. Referentiemunt : BEF

4. Eénmaal per jaar tijdens een plenaire vergadering legt de voorzitter, samen met het
rapport van de accountants, aan de commissie rekenschap af van de afgesloten
rekeningen in het voorbije jaar, van de begrotingscontrole voor het lopende jaar en
van de ontwerp-begroting voor het komende jaar.
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De commissie stemt in met het afsluiten van de rekeningen van het voorbije jaar en
geeft kwijting aan de voorzitter.
Zij keurt de begrotingscontrole van het lopende jaar goed en beslist eventueel over de
overdrachten van een begrotingslijn naar een ander jaar.
Zij keurt de begrotingsprognoses van het daaropvolgende jaar goed, welke de
berekeningsbasis voor de bijdragen van de verdragspartijen vormen.

5. De bijdragen van de verdragspartijen dienen elk jaar vóór 15 maart te zijn gestort.

6. Uitgaven worden door de voorzitter aangegaan.  De voorzitter kan volmacht
verstrekken aan de secretaris-generaal.  De beschikking in artikel 9.2b is van
toepassing.

7. De eventueel onbenutte begrotingsmiddelen, m.i.v. eventuele financieel rente-
opbrengsten zullen naar de rekeningen van het daaropvolgende jaar worden
overgeboekt.

ARTIKEL 13 : Slotbepalingen

Dit huishoudelijk en financieel reglement is aangenomen tijdens de plenaire
vergadering van de commissie van 5 december 1995.

ICBS/PLEN/95002/REGL-REV3 30/11/95
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BIJLAGE 5

DE MANDATEN VAN DE WERKGROEPEN

WGS 1 : Waterkwaliteit

Permanente WG

0. Samenwerken met WGS 2 “Emissies”, voor wat betreft de eerste opdracht van het
mandaat van deze WG;

1. Op basis van de gegevens, verstrekt door de Partijen, opmaken van een inventaris van
de bestaande meetprogramma's en meetnetten, inzake de waterkwaliteit van de
Schelde (water, zwevende stoffen, sedimenten, organismen);

2. Opmaken van een inventaris van de meetprogramma's inzake de kwaliteit van het
aquatisch ecosysteem;

3. Evalueren en vergelijken van de gegevens geleverd door deze programma's en
meetnetten;

4 Voorstellen van de modaliteiten om tot een homogeen meetnet te komen;

5. Formuleren van voorstellen aangaande streefdoelen en het actieprogramma zoals
bedoeld in art. 5.d van het Verdrag.

6. Het met regelmaat uitvoeren van gecoördineerde evaluaties van de toestand van de
kwaliteit van de Schelde.

WGS 2 : Emissies

Permanente WG

1. Opstellen, in samenwerking met de WGS 1 "Waterkwaliteit", van de lijst van
stoffen/parameters afkomstig van diffuse bronnen en puntbronnen van verontreiniging
in het stroomgebied, die de waterkwaliteit van de Schelde op relevante wijze
beïnvloeden;

2. identificeren van de oorsprong en inventariseren van de verontreinigingsbronnen van
de onder punt 1 vermelde stoffen/parameters en opvolgen van hun ontwikkeling;

3. inventariseren van de acties en programma's voor sanering en ter bestrijding van de
waterverontreiniging, die op nationaal dan wel regionaal niveau zijn opgesteld, daarin
begrepen de wettelijke verplichtingen en de te bereiken doelstellingen;
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4. voor de onder punt 1 vermelde stoffen/parameters, opmaken en valideren van een
vergelijking tussen de emissie-inventaris en de vrachten in samenwerking met de WGS
1 "Waterkwaliteit";

5. in het kader van  een subwerkgroep "calamiteuze verontreiniging" :
a. opmaken van een inventaris op het niveau van de Verdragspartijen, van de
bestaande meetstations om accidentele verontreinigingen te detecteren, alsmede van
de verkregen resultaten, tussen de Verdragspartijen en op internationaal niveau tussen
de bevoegde overheden;

b. opmaken van een inventaris op het niveau van de Verdragspartijen, van de
bestaande waarschuwings- en alarm procedures, tussen de Verdragspartijen en op
internationaal niveau tussen de bevoegde overheden;

c. opmaken van een inventaris van de mogelijke bronnen voor accidentele
verontreiniging en van de maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van deze
calamiteuze verontreinigingen;

d. formuleren van voorstellen gericht op het vaststellen of verbeteren van
gecoördineerde waarschuwings- en alarmprocedures;

6. a. bijdragen aan het formuleren van voorstellen aangaande streefdoelen en het
actieprogramma zoals bedoeld in art. 5.d) van het Verdrag;

b. formuleren van doelstellingen voor emissiereductie van de in punt 1 vermelde
stoffen/parameters.

WGS 3 : Grensoverschrijdende Samenwerking en Gemeenschappelijke
Leefmilieuprojecten

Tijdelijke Wg

1 Inventariseren van de bestaande grensoverschrijdende samenwerkings-structuren voor
zover hun acties binnen de taakomschrijving van de ICBS vallen.  Opmaken van
voorstellen voor het integreren of inkaderen van deze bestaande samenwerking in de
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde.

2 Opmaken van voorstellen voor de oprichting van gemeenschappelijke
leefmilieuprojecten voor de Schelde, in het kader van de beslissingen van de Europese
Raad.
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BIJLAGE 6

VERGADERDATA EN -PLAATSEN VAN DE WERKGROEPEN  EN
SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEPEN IN 1995 EN 1996

1995

Data Plaats WG Voorzitter Thema

22/06 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
20/06 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
28/06 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Grensoverschrijdende samenwerking
13/07 NAMEN WG3 JEP's de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
05/09 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
06/09 BRUSSEL WG3.1 de KERCKHOVE Grensoverschrijdende samenwerking
08/09 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
14/09 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
26/09 ANTWERPEN WG2.1 OTERDOOM Calamiteuze verontreiniging
02/10 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
18/10 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
06/11 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
16/11 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
22/11 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit



Jaarverslag 1995-1996 van de ICBS

35

1996

Data Plaats WG Voorzitter Thema

18/01 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
06/02 ANTWERPEN WG2.1 OTERDOOM Calamiteuze verontreiniging
07/02 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
13/02 DOUAI WG2.2 JOURNET Lijst van stoffen
21/02 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
08/03 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
11/03 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
11/03 ANTWERPEN WG1.1 JOURNET Rapport kwaliteit Schelde 1994
13/03 ANTWERPEN WG3 de KERCKHOVE Gemeenschappelijke

leefmilieuprojecten
03/04 ANTWERPEN WG1.1 JOURNET Rapport kwaliteit Schelde 1994
09/05 NAMEN WG1.1 WILLOCK Kaarten
10/05 ANTWERPEN WG2.2 JOURNET Lijst van stoffen
21/05 ANTWERPEN WG2.1 OTERDOOM Calamiteuze verontreiniging
22/05 ANTWERPEN WG1.1 JOURNET Rapport kwaliteit Schelde 1994
31/05 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
04/06 ANTWERPEN WG

COMM.
de VILLENEUVE Communicatiebeleid

25/06 NAMEN WG1.1 WILLOCK Kaarten
26/06 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
05/09 ANTWERPEN WG2.1 OTERDOOM Calamiteuze verontreiniging
19/09 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
20/09 LUIK WG

COMM.
de VILLENEUVE Communicatiebeleid

23/09 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
24/10 ANTWERPEN WG2 GRANDMOUGIN Emissies
24/10 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
12/11 ANTWERPEN WG1 SAEIJS Waterkwaliteit
26/11 ANTWERPEN WG2.1 OTERDOOM Calamiteuze verontreiniging
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PERMANENT SECRETARIAAT VAN DE I.C.B.S.

I.C.B.S. - C.I.P.E.
Italiëlei 124
B - 2000    ANTWERPEN

tel +32 (0)3 206 06 80
fax +32 (0)3 206 06 81

Secretaris-generaal : Arnould Lefébure


