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1. INLEIDING 

In het verleden waren de relaties tussen de 
Maasoeverstaten maar ook tussen de 
Scheldeoeverstaten vaak gekenmerkt door 
opeenvolgende perioden van spanningen 
die vooral te wijten waren aan de onderlin
ge belangenconflicten . 

Als typisch voorbeeld daarvan gelden de 
langdurige - en uiteindelijk vruchteloze -
onderhandelingen die twintig jaar lang , van 
1973 tot 1993 - tussen België en Neder
land gevoerd werden. 

De knelpunten die aan het opzetten van 
een internationale samenwerking voor de 
Maas - evenals voor de Schelde - in de 
weg stonden waren de volgende (zie ook 
Smitz, 1991): 

- de wil van bepaalde landen om bilaterale 
verdragen te sluiten terwijl een doelmatig 
afgestemd beheer uiteraard slechts met 
de inschakeling van alle oeverstaten ver
zekerd kan worden ; 
de wil van bepaalde partijen om de slui
ting van afspraken over de kwaliteit van 
de Maas - maar ook van de Schelde -
afhankelijk te stellen van vraagstukken 
zonder verband met het betrokken 
stroomgebied; 

- de moeilijkheid die de verschillende ge
sprekspartners ondervonden om de ge
grondheid van specifieke doelstellingen 
van andere partners te aanvaarden; 

- het gebrek aan harmonisatie in de tech
nische beoordelingen; 

- de principiële moeilijkheid om algemeen 
belang en particuliere belangen in over
eenstemming te brengen en de afwezig
heid van in het hele stroomgebied te han
teren compenserende mechanismen. 

Daar kwam bij voor de Belgische Staat dat 
het moeilijk was onderhandelingen te voe
ren op gebieden (milieubeleid, waterbeleid) 
die na de wetten tot hervorming van de in
stellingen in 1980 en 1988 onder de uitsl ui-

Water nr. 85 - november/december 1995 

tende bevoegdheid van de Gewesten val
len . 

2. DE DOORBRAAK 

Nochtans bleek bij zowel de Maas- als 
Scheldeoeverstaten de wil aanwezig om 
een internationaal samenwerkingsverband 
op te richten voor het rivierbeheer. Daarvan 
getuigde de goedkeuring van het in maart 
1992 ondertekende Verdrag van Helsinki 
door ondermeer Frankrijk, België (met in
stemming van de Gewesten) en Nederland, 
verdrag waarbij genoemde Staten zich er
toe verbonden multilaterale samenwer
kingsakkoorden te sluiten voor het beheer 
van grensoverschrijdende wateren. 

Er ontbrak nog een gelegenheid, een aan
knopingspunt. 

Dat aanknopingspunt werd eigenlijk gevon
den door een nieuwe wijziging in mei 1993 
van de institutionele bevoegdheidsverde
ling in België waarbij de Belgische Gewes
ten bevoegd werden om internationale ver
dragen binnen hun bevoegdheidssteer te 
onderhandelen en te sluiten. 

Op deze nieuwe basis nam de Minister 
voor het Leefmilieu van het Waals Gewest, 
de heer Guy Lutgen , het initiatief om de 
overige bevoegde autoriteiten voor Maas 
en Schelde, te weten Frankrijk, Nederland, 
het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, een voorstel voor te leg
gen met het oog op de oprichting van een 
internationaal samenwerkingsverband (in 
feite: internationaal/interregionaal) teneinde 
het Verdrag van Helsinki te implementeren 
ten aanzien van de Maas, resp . de Schel
de. 

Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op mi
lieu-aspecten (bescherming en verbetering 
van de waterkwaliteit in beide rivieren). 

Deze aanpak bood het voordeel dat het mi-

lieu-aspect met een multilateraal karakter 
losgekoppeld werd van andere dossiers 
van meer technische aard die dan in het 
kader van specifieke bilaterale akkoorden 
opgelost konden worden . 

3. INSTALLATIE VAN DE 
INTERNATIONALE COMMISSIE VOOR 
DE BESCHERMING VAN DE MAAS 

De onderhandelingen tussen de vijf ge
noemde partners (Frankrijk, Nederland , 
Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en Waals Gewest) werden vrij snel 
afgerond (van september 1993 tot maart 
1994). De Belgische Staat, Duitsland en 
het Groothertogdom Luxemburg sloten zich 
als waarnemers bij deze discussies aan. 
Deze leidden tot een raamverdrag waarbij 
de doelstellingen en de beginselen van de 
samenwerking vastgelegd werden en een 
samenwerkingsverband ingesteld werd: de 
Internationale Commissie voor de Bescher
ming van de Maas (afgekort: ICBM). 

Deze verdragen werden op 26 april 1994 te 
Charleville-Mézières door alle partijen on
dertekend, met uitzondering van het 
Vlaams Gewest dat die verdragen in janu
ari 1995 ondertekende (samen met een bi
lateraal verdrag Vlaanderen-Nederland in
zake de verdieping van de Westerschelde) . 

Nu moet gewezen op een - wellicht in de 
wereld unieke - bijzonderheid in de voor de 
ICBM gekozen overlegstructuur: het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest is onderteke
naar en lid van de ICBM hoewel het grond
gebied ervan volledig buiten het stroomge
bied van de Maas gelegen is. Deze bepa
ling vloeit voort uit het bestaan van een wa
teronttrekkingsstation in Tailfer die van vi
taal belang is voor de drinkwatervoorzie
ning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
In het internationaal verdrag inzake de be
scherming van de Maas is echter uitdrukke
lijk bepaald dat het stemrecht van het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest binnen de 
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ICBM beperkt is tot de aangelegenheden 
die de belangen van het Brussels Gewest 
raken als waterantirekker in de Maas. 

4. CONCLUSIE 

De Internationale Commissie voor de Be
scherming van de Maas die op 12 mei 
1995 (voorlopig, d.w.z. vooruitlopend op de 
definitieve installatie na bekrachtiging van 
het verdrag door alle verdragsluitende par
tijen) te Luik geïnstalleerd werd heeft haar 
werkzaamheden dus aangevangen . 

De contacten die naar aanleiding van de 
voorbereiding van de verdragen en de op
richting van de ICBM tot stand kwamen 
hebben tot gevolg gehad da' 3sen de 
partners onderling een zeker 1aat van 
vertrouwen is hersteld. 
De dialoog is aldus van start g"'gaan. Nu 
komt het uiteraard op aan een lang en vol
hardend werk te verrichten om een en an
der nader in te vullen. 
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