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

en het Waals Gewest, inzake de bescherming van de Schelde

De Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Re
publiek, het V laam s Gewest, het Brussels H oofdstede lijk  Gewest 
en het W aals Gewest,

Partijen bij d it Verdrag inzake de bescherm ing van de Schelde,

Ernaar strevend de kwalite it van de Schelde te  waarborgen, door 
zich ervoor in te  spannen verdere verontre in ig ing te  voorkom en en 
de huidige toestand te verbeteren,

Ervan overtuigd dat d it een dringende taak is,

Verlangend de bestaande sam enwerking te versterken tussen de 
Staten en Gewesten die betrokken zijn  bij de bescherm ing en het 
gebruik van het Scheldewater, in de geest van  het Verdrag inzake 
de bescherm ing en het gebruik van grensoverschrijdende w aterlo
pen en internationale meren, gesloten te Helsinki op 17 maart 1992,

Gelet op het Verdrag inzake de bescherm ing van het m ariene m i
lieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan, gesloten te  Parijs op 22 
septem ber 1992,

zijn het vo lgende overeengekom en :

A rtike l 1

B EG RIPSBEPALING EN

In d it Verdrag w ordt verstaan onder :

a) “Schelde”  : de Schelde vanaf haar bron to t aan haar m onding in 
zee, daarbij inbegrepen de Zeeschelde en de W esterschelde;

b) “ riviersysteem  van de Schelde” : de Schelde, a lsm ede a lle  daar
op a l dan n iet rechtstreeks a fwaterende w aterlopen en kanalen 
op het grondgebied van de Verdragslu itende Partijen;

e) “stroom gebied van de Schelde” : het gebied dat afw atert op de 
Schelde of op haar zijrivieren;

d) “Com missie" : de Internationale C om m issie  voo r de bescher
m ing van de Schelde tegen verontrein ig ing.

A rtike l 2

DOEL VAN H E T  VERDRAG

1. In de geest van het Verdrag van Helsinki inzake de bescherm ing 
en het gebru ik van grensoverschrijdende waterlopen en in terna
tionale m eren werken de Verdragslu itende Partijen sam en, reke
ning houdend met hun gem eenschappelijke belangen en met de 
bijzondere belangen van e lk van hen, in een geest van goede 
nabuurschap, teneinde de kwalite it van de  Schelde te behouden 
en te  verbeteren.

2. Ten behoeve van de internationale sam enw erking inzake de 
Schelde stellen de Verdragsluitende Partijen een Internationale 
Com m issie voo r de bescherm ing van de S che lde tegen veront
reiniging in.

A rtike l 3

BEG IN SELEN  VAN D E  SAM EN W ERKING

1. Om het doei, gesteld in artikel 2  van d it Verdrag, te  bereiken, ne
men de Verdragsluitende Partijen m aatregelen d ie betrekking 
hebben op het gehele gedeelte van het stroom gebied gelegen 
op hun grondgebied.

2. Bij hun handelen laten de Verdragslu itende Partijen z ich leiden 
door de vo lgende beginselen ;

a) het voorzorgsbeginsel, u it hoofde w aarvan het treffen van 
m aatregelen te r  verm ijd ing van m ogelijke wezenlijke grens
overschrijdende effecten van het lozen van gevaarlijke stoffen 
n iet w ordt uitgesteld om  de reden dat het bestaan van een 
causaal verband tussen de lozing van die stoffen enerzijds en 
een m ogelijk w ezen lijk  grensoverschrijdend effect anderzijds 
n iet vo lled ig door wetenschappelijk  onderzoek is aangetoond;

b) het beginsel van preventie, uit hoofde w aarvan in  het b ijzon
der schone techno log ie  w ordt toegepast, onder econom isch 
aanvaardbare voorwaarden;

e) het beginsel dat de beheersing en de verm indering van ver
ontrein ig ing bij voorrang aan de bron m oet plaatsvinden, uit 
hoofde waarvan de Verdragsluitende Partijen z ich ervoor in
spannen de beste beschikbare technologieën en de m eest mi
lieuveilige handelsw ijzen te r verm indering van de lozingen van 
gevaarlijke stoffen vanuit puntbronnen en diffuse bronnen, on
der econom isch aanvaardbare voorwaarden, toe te  passen;

d) het beginsel da t de vervu iler betaalt, u it hoofde w aarvan de 
kosten van m aatregelen te r voorkom ing, beheersing en ve r
m indering van de verontre in ig ing w orden gedragen door de 
vervuiler.

3. D e Verdragslu itende Partijen handelen op vergelijkbare w ijze in 
het gehele stroom gebied, teneinde verstoring van de m ededin
ging te  voorkom en.

4. D e Verdragslu itende Partijen spannen zich, e lk voor zich, ervoor 
in om m et passende m aatregelen een in tegraal beheer van het 
s troom gebied van de Schelde te  verwezenlijken.

5. De Verdragsluitende Partijen overleggen gezam enlijk  teneinde 
de voorwaarden voo r een duurzam e ontw ikkeling van de Schel
de en van haar stroom gebied te verzekeren.

6. De Verdragslu itende Partijen bescherm en en w aar m oge lijk  ver
beteren de kw alite it van het aquatisch ecosysteem  van de 
Schelde, onder andere door inrichtingsm aatregelen en door ge
le iding van het gebru ik van de rivier.

7. De bepalingen van d it Verdrag doen geen afbreuk aan het recht 
van de Verdragslu itende Partijen om a fzonderlijk  o f gezam enlijk 
strengere m aatregelen aan te  nemen en toe te passen dan die 
u it hoofde van d it Verdrag.

8. De bepalingen van d it Verdrag doen geen a fb reuk aan de rech
ten en verp lichtingen van Verdragslu itende Partijen d ie voo rt
v loe ien u it andere verdragen, voorafgaand aan de inw erkingtre
ding van d it Verdrag en verband houdend m et het doei ervan.

A rtike l 4

K W A LITE IT  VA N  D E  W ATERBO DEM

1. M et het oog op de bescherm ing van de Schelde en in  het kader 
van de activ ite iten van de Com m issie in form eren de V erdragslu i
tende Partijen e lkaar ove r hun beleid inzake het beheer van de 
sedim enten van de Schelde en stem m en zij d it be le id naar be
hoefte op e lkaar af,

2. De Verdragslu itende Partijen beperken zoveel m ogelijk het s to r
ten en terugstorten, a lsm ede de verp laatsing in benedenstroom - 
se richting, van verontre in igde baggerspecie in de Schelde.
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Verdrag  tussen het V laam s Gew est en het Koninkrijk  de r Nederlanden
inzake de bescherm ing van de Schelde

A rtik e ls

TAKEN VAN D E  COM MISSIE

De taken van de Com m issie z ijn  de volgende :

a) het bepalen, verzam elen en evalueren van  de gegevens, te  ve r
strekken door de Verdragsluitende Partijen, e lk m et betrekking 
to t haar grondgebied, teneinde de bronnen van verontrein ig ing 
te identificeren d ie een wezenlijk  effect hebben op de kwalite it 
van de Schelde;

b) het afstem m en van de program m a's van  de Verdragsluitende 
Partijen voor de bewaking van de waterkwalite it, teneinde te ko
men tot een homogeen meetnet;

e) het opstellen van inventarissen van, en het bevorderen van de 
uitw isseling van inform atie ove r de bronnen van verontrein ig ing 
bedoeld in punt (a) van d it artikel;

d) het opstellen, met het oog op hun u itvoering door de Verdrag
slu itende Partijen, e lk voor zich, van streefdoe len en van een ac
tieprogram m a dat m et nam e m aatregelen bevat, gericht op alle 
soorten puntbronnen en d iffuse bronnen van verontrein ig ing, 
teneinde de waterkwalite it en m eer in het a lgem een het ecosys
teem te behouden en te  verbeteren;

e) het m et regelm aat uitvoeren van gecoörd ineerde evaluaties van 
de doeltreffendheid van het actieprogram m a, bedoeld in punt (d) 
van d it artikel;

f) het d ienen a is kader voo r de uitw isseling van  inform atie over het 
waterbeleid van de Verdragsluitende Partijen;

g) het d ienen a is kader voor de uitw isseling van inform atie ove r de 
projecten die zijn onderworpen aan een effectrapportage en die 
een wezenlijk  grensoverschrijdend effect hebben op de kwaliteit 
van de Schelde, m et inachtnem ing van de  op het grondgebied 
van de Verdragsluitende Partijen van krach t zijnde wetgeving;

h) het bevorderen van de sam enwerking en de uitw isseling van in
form atie inzake de beste beschikbare technologieën;

i) het aanm oedigen van de sam enwerking in het kader van de pro
g ram m a's voor w etenschappelijk onderzoek, m et name op het 
gebied van fysisch, chem isch en ecologisch onderzoek en van 
het onderzoek van de visstand;

j)  het d ienen a is kader voor de bespreking van te ondernem en ac
ties met betrekking to t de grensoverschrijdende zijrivieren en ka
nalen van het riviersysteem  van de Schelde;

k) het uitbrengen van adviezen of aanbevelingen aan de Verdrag
sluitende Partijen over de in d it Verdrag voorziene samenwerking;

I) het organiseren van de sam enwerking tussen  de verschillende 
nationale of regionale waarschuw ings- en a larm netten en het 
bevorderen van de uitw isseling van in form atie  m et het oog op 
het voorkom en en het bestrijden van ca lam iteuze verontrein i
ging;

m )he t sam enwerken m et andere Internationale Com m issies die 
vergelijkbare taken vervullen voor aangrenzende w atersyste
men;

n) het uitbrengen van een jaarverslag over haar werkzaam heden, 
dat openbaar w ordt gem aakt, a lsook van e lk ander verslag dat 
z ij dienstig acht;

o) het behandelen van alle zaken binnen he t toepassingsgebied 
van d it Verdrag, die de Verdragsluitende Partijen haar in onder
linge overeenstem m ing opdragen.

A rtike l 6

SA M EN STELLIN G  E N  W ERKW IJZE VAN D E CO M M ISSIE

1. De Com m issie bestaat u it de legaties van de Verdragslu itende 
Partijen. Elke Verdragslu itende Partij benoem t ten hoogste acht 
afgevaard igden, onder w ie een delegatie le ider. De benoem in
gen d ienen voor de eerste maal p laats te  vinden b innen drie 
m aanden na de inwerkingtreding van d it Verdrag. De delegaties 
kunnen zich te r vergadering laten b ijstaan door deskundigen.

2. Het voorzitterschap van de Com m issie w ordt a fw isselend door 
iedere Verdragslu itende Partij voo r de duur van tw ee  jaa r u itge
oefend. De Verdragslu itende Partij d ie  he t voorzitte rschap u itoe
fent w ijs t één van de leden van haar delegatie  aan a is V oorz itter 
van de Com missie. De V oorz itter treed t tijdens de vergaderin
gen van de Com m issie n iet op a is w oordvoerder van zijn  delega
tie.

3. De Com m issie vergadert eenm aal pe r jaa r, daartoe b ijeengeroe
pen door de Voorzitter, en voorts op verzoek van ten minste 
tw ee delegaties. De Com m issie kan som m ige van haar verga
deringen op m inisterieel n iveau houden. De Com m issie ste lt 
naar behoefte w erkgroepen in om  zich b ij haar taken  te la ten b ij
staan. T er regeling van haar werkzaam heden neem t de Com 
m issie een huishoudelijk  reglem ent aan.

4. De Com m issie neemt haar beslissingen in aanw ezigheid van a l
le  delegaties van de Verdragslu itende Partijen en m et eenparig
heid van stem m en. S tem onthouding van een enkele delegatie 
s taat eenparigheid n iet in de weg. E lk der Verdragslu itende Par
tijen beschikt over één stem.

Indien de Regering van het Koninkrijk België la ter toetreedt to t 
d it Verdrag, beschikt z ij over stem recht wat de beslissingen be
tre ft d ie  betrekking hebben op aangelegenheden d ie to t de be
voegdheid van de federa le  S taa t behoren krachtens de Belg i
sche Grondwet. In d it geval beschikken de Regeringen van de 
Belg ische Gewesten bij de beslissingen n iet over stem recht.

5. De werktalen van de Com m issie zijn in het Frans en het Neder
lands.

6. De Com m issie beschikt ove r een perm anent secretariaat, ge
vestigd in  Antwerpen, om zich bij haar taken te laten bijstaan.

7. Teneinde de taken u it te  oefenen die haar in d it Verdrag zijn  toe 
bedeeld, bezit de Com m issie rechtspersoonlijkheid. Z ij geniet 
op het grondgebied van e lk der Verdragslu itende Partijen de 
handelingsbevoegdheid d ie noodzakelijk  is vo o r de vervulling 
van haar taken. De Com m issie w ordt vertegenw oord igd door 
haar Voorzitter.

De Com m issie beslist over de aanw erving en het ontslag van 
personeel en beschikt in het b ijzonder over de bevoegdheid om 
contracten a f te  slu iten in het kader van de u itoefening van haar 
taken, roerende en onroerende goederen te verw erven en te 
vervreem den, a lsook in rechte op te  treden.

A rtike l 7

W AARNEM ERS

1. De Com m issie laat op hun verzoek ais w aarnem er toe :

a) e lke Staat d ie geen Partij is  b ij dit Verdrag en w aarvan een 
deel van het grondgebied is gelegen in  het stroom gebied van 
de Schelde;

b) de Europese Gemeenschap.

2. De Com m issie kan op hun verzoek a is w aarnem er elke Inter
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Verdrag tussen het V laam s Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden
inzake de bescherm ing van de Schelde

gouvernem entele O rganisatie of Com m issie toelaten waarvan 
de bekomm ernissen vergelijkbaar zijn m et de hare.

3. De w aarnem ers kunnen, zonder stem recht, deelnem en aan de 
vergaderingen van de Com m issie en kunnen in de Com missie 
e lke inform atie o f elk verslag, verband houdend m et het doei van 
d it Verdrag, inbrengen.

A rtike l 8

K O STEN  VAN D E COM MISSIE

1. Elke Verdragsluitende Partij draagt de kosten van haar ve rte 
genwoordiging in de Com m issie en in de w erkgroepen.

2. Z ij dragen de overige aan de werkzaam heden van de Com m is
sie verbonden kosten, daaronder begrepen d ie van het secreta
riaat, overeenkom stig de volgende verdee ls leute l :

- Koninkrijk der Nederlanden ; 10%
-  Franse Republiek : 30%
-  W aals G ewest : 10%
-  Vlaam s G ewest : 40%
-  Brussels Hoofdstedelijk Gew est : 10%

De Com missie kan, in geval van latere toetreding of uittreding 
van een Verdragsluitende Partij o f van naar haar oordeel b ijzon
dere activite iten, een andere verdeels leute l bepalen.

A rtike l 9

INW ERKING TREDING

1. Elke O ndertekenende Partij deelt aan de R egering van Frankrijk 
d ie hierbij w ordt aangeduid a is depositaris van d it Verdrag, mee 
w anneer aan de voor haar vere iste interne procedures voo r de 
inwerkingtreding van d it Verdrag is voldaan.

2. De depositaris bevestigt onm iddellijk  de datum  van ontvangst 
van deze m ededelingen en ste lt de andere  Ondertekenende 
Partijen in  kennis. Het Verdrag treedt In w erking op de eerste 
dag van de tweede m aand die vo lg t op de ontvangst van de laat
ste m ededeling.

A rtike l 10

LA TER E TOETREDING

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

2. De akten van toetreding w orden neergelegd b ij de depositaris 
die onm iddellijk de datum  van hun ontvangst bevestigt en de 
andere Verdragsluitende Partijen in kenn is  stelt.

3. D it Verdrag treed t in w erking ten aanzien van elke Staat bedoeld 
in lid 1 van d it artikel op de eerste dag van de tw eede m aand die 
vo lgt op de neerlegging van zijn akte van toetreding.

A rtike l 11 

O pzegging

Na het verstrijken van een periode van drie ja a r na zijn  inwerking
treding kan d it Verdrag te allen tijde door e lk der Verdragsluitende 
Partijen w orden opgezegd m et inachtnem ing van een term ijn  van 
zes m aanden door m iddel van een aan de depositaris te  richten 
verklaring.

A rtike l 12

A U TH EN TIEK E TEKSTEN

Dit Verdrag, opgeste ld in  één exem plaar, in de Franse en de N e
derlandse taal, w aarb ij be ide teksten gelijke lijk  authentiek z ijn , zal 
worden neergelegd In de archieven van de depositaris d ie daarvan 
een gew aarm erkt afschrift za l doen toekom en aan elk de r O nderte
kenende Partijen.

O PG EM A A K T te Charleville-M ézières, op 26 april 1994

Voor de Regering van het Brussels H oofdstedelijk  Gewest 
D id ier GO SUIN

Voor de Regering van het V laam s Gewest 
N orbert D E  B A TS E U E R

V oor de Regering van de Franse Republiek  
M ichel BARNIER

Voor de Regering van het Koninkrijk d er Nederlanden  
Hanja M A IJ-W EG G EN

Voor de Regering van het W aals Gewest 
G u y LU TG EN
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De Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse 
Republiek, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en het Waals Gewest, inzake de bescherming van de Maas

De Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Re
publiek, het V laam s Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en het W aals Gewest,

Partijen bij d it Verdrag inzake de bescherm ing van de Maas,

Ernaar strevend de kw alite it van de Maas te waarborgen, door zich 
ervoor in te  spannen verdere verontre in ig ing te  voorkom en en de 
huidige toestand te verbeteren,

Ervan overtuigd dat d it een dringende taak is,

Verlangend de bestaande sam enwerking te versterken tussen de 
Staten en Gewesten d ie betrokken zijn  bij de  bescherm ing en het 
gebru ik van het Maaswater, in de geest van het Verdrag inzake de 
bescherm ing en het gebru ik van grensoverschrijdende waterlopen 
en Internationale meren, gesloten te Helsinki op 17 m aart 1992,

G elet op het Verdrag Inzake de bescherm ing van het m ariene m i
lieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan, gesloten te  Parijs op 22 
septem ber 1992,

zijn het volgende overeengekom en :

A rtike l 1

BEG RIPSBEPALING EN

In d it Verdrag wordt verstaan onder ;

a) “Maas" : de M aas vanaf haar bron to t aan haar m onding in zee, 
daarbij inbegrepen de Bergsche M aas, de Am er, het Hollands 
Diep en het Haringvliet.

b) “riviersysteem  van de Maas" : de Maas, a lsm ede a lle  daarop al 
dan niet rechtstreeks afwaterende w aterlopen en kanalen op het 
grondgebied van de Verdragslu itende Partijen;

e) “stroom gebied van de M aas” : het gebied dat afw atert op de 
Maas of op haar zijrivieren;

d) “Com m issie” : de Internationale Com m issie voor de bescher
m ing van de M aas tegen verontrein ig ing.

A rtike l 2

DOEL VAN H E T  VERDRAG

1. In de geest van het Verdrag van Helsinki inzake de bescherm ing 
en het gebru ik van grensoverschrijdende w aterlopen en in terna
tionale m eren w erken de Verdragslu itende Partijen samen, reke
ning houdend m et hun gem eenschappelijke belangen en m et de 
bijzondere belangen van e lk van hen, In een geest van goede 
nabuurschap, teneinde de kw alite it van de Maas te behouden en 
te verbeteren.

2. Ten behoeve van de internationale samenwerking inzake de Maas 
stellen de Verdragsluitende Partijen een Internationale Commissie 
voor de bescherming van de Maas tegen verontreiniging in.

A rtike l 3

BEG INSELEN VAN D E  SAM ENW ERKING

1. Om het doei, gesteld in artikel 2  van d it Verdrag, te  bereiken, ne
m en de Verdragsluitende Partijen m aatregelen d ie betrekking 
hebben op het gehele gedeelte van het stroom gebied gelegen 
op hun grondgebied.

De Verdragslu itende Partij w aarvan het grondgebied vo lled ig ge
legen Is buiten het stroom gebied van de Maas, neem t m aatrege
len om ervoor te  zorgen dat de activite iten d ie w orden onderno
m en door rechtspersonen w aarover z ij toezich t kan uitoefenen, 
b ijdragen tot de verw ezenlijk ing van het doei van d it Verdrag, zo 
a ls bepaald in artikel 2.

2. Bij hun handelen laten de Verdragslu itende Partijen z ich leiden 
door de vo lgende beginselen :

a) het voorzorgsbeglnsel, u it hoofde w aarvan het treffen van 
m aatregelen te r verm ijd ing van m ogelijke w ezenlijke  g rens
overschrijdende effecten van het lozen van gevaarlijke stoffen 
n iet w ordt uitgesteld om  de reden dat het bestaan van een 
causaal verband tussen de lozing van d ie stoffen enerz ijds en 
een m ogelijk wezenlijk  grensoverschrijdend e ffect anderzijds 
n iet vo lled ig door wetenschappelijk  onderzoek is aangetoond;

b) het beginsel van preventie, u it hoofde waarvan in het b ijzon
de r schone technologie w ordt toegepast, onder econom isch 
aanvaardbare voorwaarden;

e) het beginsel dat de beheersing en de verm indering van ver
ontrein ig ing bij voorrang aan de bron m oet plaatsvinden, uit 
hoofde waarvan de Verdragsluitende Partijen zich ervoor in 
spannen de beste beschikbare technologieën en de m eest m i
lieuveilige handelsw ijzen ter verm indering van de lozingen van 
gevaarlijke stoffen vanuit puntbronnen en diffuse bronnen, on
de r econom isch aanvaardbare voorwaarden, toe te passen;

d) het beginsel dat de vervu iler betaalt, u it hoofde waarvan de 
kosten van m aatregelen te r voorkom ing, beheersing en ve r
m indering van de verontre in ig ing w orden gedragen door de 
vervuiler.

3. De Verdragslu itende Partijen handelen op vergelijkbare w ijze in 
het gehele stroom gebied, teneinde verstoring van de m ededin
ging te  voorkom en.

4. De Verdragsluitende Partijen spannen zich, e lk voo r zich, ervoor 
in om m et passende m aatregelen een Integraal beheer van het 
stroom gebied van de Maas te verw ezenlijken.

5. De Verdragslu itende Partijen overleggen gezam enlijk  teneinde 
de voorwaarden voor een duurzam e ontw ikkeling van de Maas 
en van haar stroom gebied te verzekeren.

6. De Verdragsluitende Partijen bescherm en en w aar m ogelijk ve r
beteren de kw alite it van het aquatisch ecosysteem  van de Maas, 
onder andere door inrichtingsm aatregelen en door geleid ing van 
het gebru ik van de rivier.

7. De bepalingen van d it Verdrag doen geen afbreuk aan het recht 
van de Verdragsluitende Partijen om afzonderlijk  o f gezam enlijk 
strengere m aatregelen aan te nemen en toe te  passen dan die 
uit hoofde van d it Verdrag.

8. De bepalingen van d it Verdrag doen geen afbreuk aan de rech
ten en verp lichtingen van Verdragslu itende Partijen d ie voort
vloe ien u it andere verdragen, voorafgaand aan de inw erkingtre
ding van d it Verdrag en verband houdend m et het doei ervan.

A rtike l 4

K W A LITE IT  VAN D E W ATERBODEM

1. M et het oog op de bescherm ing van de M aas en in het kader 
van de activite iten van de Com m issie inform eren de Verdragslu i-
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tende Partijen e lkaar over hun beleid inzake het beheer van de 
sedim enten van de Maas en stem m en zij d it be le id naar behoef
te  op e lkaar af.

2. De Verdragsluitende Partijen beperken zoveel m ogelijk het stor
ten en terugstorten, alsm ede de verp laatsing in benedenstroom - 
se richting, van verontrein igde baggerspecie  in de Maas.

A rtike l 5

TAKEN VAN D E  CO M M ISSIE

De taken van de Com m issie z ijn  de volgende :

a) het bepalen, verzam elen en evalueren van de gegevens, te  ver
strekken door de Verdragsluitende Partijen, elk m et betrekking 
to t haar grondgebied, teneinde de bronnen van verontrein ig ing 
te  identificeren d ie een wezenlijk  effect hebben op de kwalite it 
van de Maas;

b) het afstem m en van de program m a’s van de Verdragsluitende 
Partijen voo r de bewaking van de waterkwalite it, teneinde te ko
m en to t een homogeen meetnet;

e) het opstellen van inventarissen van, en he t bevorderen van de 
uitw isseling van inform atie over de bronnen van verontrein ig ing 
bedoeld in punt (a) van dit artikel;

d) het opstellen, met het oog op hun u itvoering door de Verdrag
slu itende Partijen, e lk voor zich, van streefdoelen en van een ac
tieprogram m a dat m et nam e m aatregelen bevat, gerich t op alle 
soorten puntbronnen en diffuse bronnen van verontrein ig ing, 
teneinde de waterkw alite it en m eer in het a lgem een het ecosys
teem te  behouden en te  verbeteren;

e) het m et regelm aat uitvoeren van gecoörd ineerde evaluaties van 
de doeltreffendheid van het actieprogram m a, bedoeld in punt (d) 
van d it artikel;

f) het d ienen a is kader voor de uitw isseling van  inform atie ove r het 
w aterbeleid van de Verdragsluitende Partijen;

g) het d ienen a is kader voo r de uitw isseling van  in form atie  over de 
projecten d ie zijn onderworpen aan een effectrapportage en die 
een wezenlijk  grensoverschrijdend effect hebben op de kwalite it 
van de Maas, m et inachtnem ing van de op het grondgebied van 
de Verdragsluitende Partijen van kracht z ijnde  wetgeving;

h) het bevorderen van de sam enwerking en de  uitw isseling van in
form atie  inzake de beste beschikbare technologieën;

i) het aanm oedigen van de sam enwerking in  het kader van de pro
gram m a’s voor w etenschappelijk onderzoek, m et name op het 
gebied van fysisch, chem isch en ecologisch onderzoek en van 
het onderzoek van de visstand;

j)  het d ienen a is kader voor de bespreking van  te  ondernem en ac
ties m et betrekking to t de grensoverschrijdende zijriv ieren en ka
nalen van het riviersysteem  van de Maas;

k) het uitbrengen van adviezen of aanbevelingen aan de Verdrag
slu itende Partijen ove r de in d it Verdrag voorziene samenwerking;

I) het organiseren van de sam enwerking tussen de verschillende 
nationale o f regionale w aarschuw ings- en  a larm netten en het 
bevorderen van de uitw isseling van in form atie  met het oog op 
het voorkom en en het bestrijden van ca lam iteuze verontre in i
ging;

m jh e t samenwerken m et andere Internationale Com m issies die 
vergelijkbare taken vervullen voor aangrenzende watersyste
men;

n) het uitbrengen van een jaarverslag over haar werkzaam heden, 
dat openbaar w ordt gemaakt, a lsook van e lk ander verslag dat 
z ij d ienstig  acht;

o) het behandelen van a lle  zaken b innen he t toepassingsgebied 
van d it Verdrag, die de Verdragslu itende Partijen haar in  onder
linge overeenstem m ing opdragen.

A rtike l 6

SA M EN STELLIN G  E N  W ERKW IJZE VA N  D E  CO M M ISSIE

1. De Com m issie bestaat uit de legaties van de Verdragsluitende 
Partijen. Elke Verdragslu itende Partij benoem t ten hoogste acht 
afgevaardigden, onder w ie een delegatie le ider. De benoem in
gen dienen voor de eerste maal p laats te  vinden binnen drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag. De delegaties 
kunnen zich te r vergadering la ten bijstaan door deskundigen.

2. Het voorzitterschap van de Com m issie wordt a fw isselend door 
iedere Verdragslu itende Partij voo r de duur van twee ja a r u itge
oefend. De Verdragslu itende Partij d ie  het voorzitterschap u itoe
fent w ijst een van de leden van haar delegatie  aan a is Voorzitter 
van de Com missie. De Voorzitter treed t tijdens de vergaderin
gen van de Com m issie n iet op a is w oordvoerder van zijn  de lega
tie.

3. De Com m issie vergadert eenm aal per jaar, daartoe b ijeengeroe
pen door de Voorzitter, en voorts  op verzoek van ten minste 
twee delegaties. De Com m issie kan som m ige van haar verga
deringen op m in isteriee l n iveau houden. De Com m issie ste lt 
naar behoefte w erkgroepen in  om  zich b ij haar taken  te laten bij
staan. T er regeling van haar w erkzaam heden neem t de C om 
m issie een huishoudelijk  reglem ent aan.

4. De Com m issie neem t haar beslissingen in aanw ezigheid van a l
le  delegaties van de Verdragslu itende Partijen en met eenparig
heid van stem m en. S tem onthouding van een enkele delegatie 
s taa t eenparigheid n iet in de weg. E lk der Verdragslu itende Par
tijen beschikt over één stem.

De Verdragslu itende Partij w aarvan het grondgebied volled ig g e 
legen is buiten het stroom gebied van de Maas, beschikt over 
stem recht w a t de beslissingen betreft die een w eerslag kunnen 
hebben op haar rechtm atige belangen a is gebru iker van het 
M aaswater voor de onttrekking van w ater bestem d vo o r de pro- 
duktie  van drinkw ater of op haar financië le  verp lichtingen krach
tens artike l 8  van d it Verdrag.

Indien de Regering van het Koninkrijk  België la ter toetreedt tot 
d it Verdrag, beschikt z ij over s tem recht w a t de beslissingen be
tre ft die betrekking hebben op aangelegenheden d ie to t de be
voegdheid van de federa le Staat behoren krachtens de Belg i
sche G rondwet. In d it geval beschikken de Regeringen van de 
Belgische Gewesten b ij de beslissingen n iet ove r stemrecht.

5. De w erkta len van de Com m issie z ijn  het Frans en het N eder
lands.

6. De Com m issie beschikt over een perm anent secretariaat, g e 
vestigd in Luik, om  zich b ij haar taken te laten bijstaan.

7. Ten einde de taken u it te  oefenen d ie haar in d it Verdrag zijn 
toebedeeld, bez it de Com m issie rechtspersoonlijkheid. Z ij ge
niet op het grondgebied van e lk der Verdragslu itende Partijen de 
handelingsbevoegdheid d ie noodzakelijk  is  voo r de vervulling 
van haar taken. De Com m issie w ordt vertegenw oord igd door 
haar Voorzitter.

De Com m issie beslist over de aanw erving en het ontslag van 
personeel en beschikt in het b ijzonder ove r de bevoegdheid om 
contracten af te  sluiten in he t kader van de uitoefening van haar
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taken, roerende en onroerende goederen te  verw erven en te 
vervreemden, a lsook in rechte op te treden.

A rtike l 7

W AARNEMERS

1. De Com m issie laat op hun verzoek a is w aarnem er toe :

a) elke Staat die geen Partij is bij d it Verdrag en waarvan een 
deel van het grondgebied is gelegen in  het stroom gebied van 
de Maas;

b) de Europese Gemeenschap.

2. De Com m issie kan op hun verzoek a is waarnem er e lke Inter
gouvernem entele O rganisatie of C om m issie  toe laten waarvan 
de bekomm ernissen verge lijkbaar zijn m et de hare.

3. De waarnem ers kunnen, zonder stem recht, deelnem en aan de 
vergaderingen van de Com m issie en kunnen in de Com missie 
elke Informatie of e lk verslag, verband houdend met het doei van 
d it Verdrag, inbrengen.

Artikel 8

KO STEN  VAN D E  CO M M ISSIE

1. Elke Verdragsluitende Partij draagt de kosten van haar ve rte 
genwoordiging in de Com m issie en in de werkgroepen.

2. Zij dragen de overige aan de w erkzaam heden van de Com m is
sie  verbonden kosten, daaronder begrepen d ie van het secre ta 
riaat, overeenkomstig de volgende verdeels leute l :

- Koninkrijk de r Nederlanden : 35%
- Franse Republiek : 16%
- W aals Gewest : 35%
- V laam s Gewest : 7%
- Brussels H oofdstedelijk G ew est : 7%

De Com m issie kan, in geval van latere toetreding of uittreding 
van een Verdragsluitende Partij o f van naar haar oordeel b ijzon
dere activite iten, een andere verdee ls leute l bepalen.

A rtike l 9

INW ERKING TREDING

1. Elke Ondertekenende Partij deelt aan de Regering van Frankrijk 
d ie hierbij wordt aangeduid a is depositaris  van d it Verdrag, mee 
w anneer aan de voor haar vere iste in terne procedures voor de 
inwerkingtreding van d it Verdrag is voldaan.

2. De depositaris bevestigt onm iddellijk de datum  van ontvangst 
van deze m ededelingen en ste lt de andere Ondertekenende 
Partijen in kennis. Het Verdrag treed t in  werking op de eerste 
dag van de tweede maand die vo lgt op de  ontvangst van de laat
ste mededeling.

A rtike l 10

LA TE R E  TOETREDING

1. Dit Verdrag staat open voor toetreding door e lke S taa t bedoeld 
in artikel 7, lid 1, (a).

2. De akten van toetreding worden neergelegd bij de depositaris 
d ie onm iddellijk  de datum  van hun ontvangst bevestigt en de 
andere Verdragsluitende Partijen in kennis stelt.

3. Dit Verdrag treedt in w erking ten aanzien van elke Staat bedoeld 
in lid  1 van d it artikel op de eerste dag van de tweede m aand die 
vo lgt op de neerlegging van zijn akte van toetreding.

A rtike l 11

OPZEG G ING

Na het verstrijken van een periode van drie  jaa r na zijn  inw erking
treding kan d it Verdrag te allen tijde  door elk de r Verdragsluitende 
Partijen w orden opgezegd m et inachtnem ing van een term ijn  van 
zes maanden door m iddel van een aan de depositaris te  richten 
verklaring.

A rtike l 12

AUTH EN TIEK E TEKSTEN

Dit Verdrag, opgesteld in één exem plaar, in de Franse en de N e
derlandse taal, w aarb ij beide teksten gelijke lijk  authentiek zijn , zal 
worden neergelegd in de archieven van de depositaris d ie daarvan 
een gew aarm erkt afschrift zal doen toekom en aan e lk de r O nderte
kenende Partijen.

OPG EM AAKT te  Charleville-M ézières, op 26  april 1994

V o or de Regering van het Brussels H oofdstedelijk  Gewest 
D id ier GO SU IN

Voor de Regering van het V laam s Gewest 
N orbert D E  BATSELIER

Voor de Regering van de Franse Republiek  
M ic h e l B A R N IER

Voor de Regering van het Koninkrijk  der Nederlanden  
Hanja M AIJ-W EG GEN

Voor de Regering van het W aals Gewest 
G u y LUTG EN
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Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden 
tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX 

van het tractaat van 19 april 1839 en van Hoofdstuk II, 
afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, 

zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en 
het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement)

De Vlaam se Regering en de Regering van he t Koninkrijk  België, 
enerzijds, en
de Regering van het Koninkrijk de r Nederlanden, anderzijds

O verwegende dat het, gezien de ontw ikkeling van het scheepvaart
verkeer op de W esterschelde en het kanaal van  Gent naar Terneu- 
zen, wenselijk  is het Reglem ent van 20 mei 1843 te r uitvoering van 
artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, a f
delingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 novem ber 1842, zoals ge
w ijzigd, voor w a t betreft het loodswezen en he t gem eenschappelijk 
toezicht daarop, te  herzien;

Z ijn  overeengekom en a is volgt:

A rtike l 1
Het Reglem ent van 20 mei 1843 te r uitvoering van artike l IX van het 
T ractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2 
van het Tractaat van 5 novem ber 1842, zoals gewijzigd, w ordt ve r
vangen door het reglement, zoals in de b ijlage bij d it Verdrag ge
voegd, verder te  noemen het Scheldereglem ent.

A rtike l 2
Dit Verdrag, alsm ede het in de bijlage opgenom en Schelderegle- 
ment, kunnen in  overeenstem m ing tussen de Verdragslu itende Par
tijen worden gewijzigd.

A rtike l 3
Dit Verdrag treed t in werking op de eerste dag van de derde maand 
na die waarin de Verdragsluitende Partijen e lkaar hebben m eege
deeld dat aan de voor hen terzake geldende constitutionele vere is
ten is voldaan.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren ge
machtigd, d it Verdrag hebben ondertekend.

Gedaan te  M iddelburg, op 11 januari 1995, in  drie  orig ine le exem
plaren,

Voor de Vlaam se Regering
Johan SAUWENS,
Vlaam se m in ister van Verkeer, Buitenlandse Handel 
en Staatshervorm ing

Voor de Regering van het Koninkrijk België  
Christian VERDONCK,
Am bassaderaad

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden  
Annem arie JO RRITSM A-LEBBINK,
M inister van Verkeer en W aterstaat

B ijlage bij het verdrag tussen het V laam se Gewest, het Koninkrijk 
België en het Koninkrijk de r Nederlanden tot herziening van het re
g lem ent te r uitvoering van artikel IX van het tractaat van 19 april 
1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van  het tractaa t van 5 
novem ber 1842, zoals gew ijzigd, voor wat be tre ft het loodswezen 
en het gem eenschappelijk toezicht daarop.

S C H ELD ER EG LEM EN T  

H O O FD STU K  I 

DEFINITIES  

A rtike l 1

V oor de toepassing van d it reg lem ent en de daarop gebaseerde u it
voeringsbesluiten w ordt verstaan onder:
1. Scheldevaarder: ieder schip dat de Schelde, haar m ondingen of 

het kanaal van G ent naar Terneuzen bevaart, voo r zover het 
geen haven dan w el anker- o f ligp laats op het Nederlandse ge
deelte van d ie w ateren a is bestem m ing o f vertrekpunt heeft, en 
ieder schip dat de Schelde, haar m ondingen of het kanaal van 
G ent naar Terneuzen bevaart en een op het Nederlandse ge
deelte van d ie w ateren gelegen haven dan w el anker- o f lig
plaats aandoet:
a) voor het lichten onderscheidenlijk  b ijladen van een schip, in

dien d it uitslu itend in verband m et de d iepgang vere is t is  ter 
waarborging van  een veilige vaa rt naar onderscheidenlijk 
vanu it België, of

b) zonder het doei a ldaar een econom ische activite it u it te  voe
ren, m et u itzondering van  schepen die zow el hun vertrekpunt 
a is hun bestem m ing op het Belgische gedeelte  van de Schel
de, haar m ondingen of het kanaal van G ent naar Terneuzen 
hebben en tijdens de vaa rt de Belg isch-N ederlandse grens 
niet passeren.

2. Bevoegde autorite it: de door de V laam se en Nederlandse m inis
te rs  d ie de loodsdiensten in hun bevoegdheid hebben, in onder
linge overeenstem m ing aangewezen functionaris;

3. Loodsgeld: vergoeding vo o r de d iensten van de loods en voor 
andere kosten van individuele d ienstverlening aan de gezag
voerder;

4. Loodsvergoedingen; vergoedingen voo r de onkosten sam enhan
gende met de d iensten van de loods;

5. Loodsprestatie: de d iensten d ie een loods van de V laam se of 
Nederlandse loodsdienst verleent, van op een schip, vana f de 
wel o f van op een ander schip;

6. De com m issarissen: de m et het gem eenschappelijk  toez ich t be
laste com m issarissen, bedoeld In artike l 31.

A rtike l 2

Door de com m issarissen zal nader w orden bepaald wat w ordt ver
staan onder:

a) het lichten onderscheidenlijk  b ijladen a is bedoeld in  artike l 1, 
onderdeel 1, onder a;

b) een econom ische activ ite it a is bedoeld in artikel 1, onderdeel 
1, onder b.

H O O FD STU K  II  

LOO DSDIENSTEN

A rtike l 3

1. De V laam se en de N ederlandse loodsdienst z ijn  vrij zich langs
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de Schelde, haar m ondingen en het kanaal van G ent naar T er
neuzen te vestigen. T o t de inrichting van deze diensten zullen 
beide regeringen e lkaar alle m edewerking verlenen.

2. Door tussenkom st van de com m issarissen ste llen de Vlaam se 
en de Nederlandse regering e lkaar in kenn is van de vestigingen 
ais bedoeld in het eerste lid.

3. De Vlaam se en de Nederlandse regering treffen zodanige voor
zieningen dat de door de Vlaam se én de Nederlandse loodsdien
sten te verzorgen loodsprestaties daadw erkelijk  kunnen worden 
verricht en verlenen e lkaar alle  m edew erking op d it gebied.

A rtike l 4

1. Het loodsen van Scheldevaarders w ordt op zodanige w ijze tus
sen de V laam se en de Nederlandse loodsdiensten verdeeld, dat 
van het totaal der loodsprestaties 72,5 percen t door loodsen van 
de V laam se loodsdienst en 27,5 percen t door loodsen van de 
Nederlandse loodsdienst w ordt verricht. Deze verdeling is niet 
van toepassing op de loodsprestaties d ie uitsluitend betrekking 
hebben op het loodsen vanaf de wal.

2. V oor de bepaling van de loodsprestaties en een doelm atige u it
voering van het bepaalde in het eerste lid  ste llen de com m issa
rissen nadere regels vast.

3. Voor zover de door de loodsen van een de r beide landen te ver
zorgen loodsprestaties a is bedoeld in het eerste lid n iet kunnen 
worden verricht, worden deze zo m ogelijk door de loodsen van 
het andere land verricht. Deze loodsprestaties va llen n iet onder 
de verdeling, bedoeld in het eerste lid.

4. In afw ijk ing van de verdeling a is voorzien in het eerste lid, wordt 
het loodsen van een Scheldevaarder, anders dan vanaf de wal, 
die van een Belgische haven dan wel een anker- o f ligp laats aan 
het Belgische gedeelte van het kanaal van  G ent naar Terneu
zen, naar Antwerpen of een bovenw aarts gelegen haven, dan 
wel omgekeerd, vaart, uitsluitend door loodsen van dè Vlaam se 
loodsdienst verricht.

5. Het loodsen, anders dan vanaf de wal, van een schip dat van 
een Belgische haven dan w el anker- of ligp laats aan het kanaal 
van Gent naar Terneuzen of aan de Schelde naar een Neder
landse haven aan de Schelde o f het kanaal van G ent naar T er
neuzen, dan w el om gekeerd, vaart, w ordt uitslu itend door lood
sen van de Nederlandse loodsdienst verricht.

A rtike l 5

1. Van de opbrengst van de loodsgelden, w e lke  van Scheldevaar
ders worden geheven, komt 72,5 percen t toe aan het V laam se 
Gewest en 27,5 percent aan de N ederlandse staat, m et u itzon
dering van de opbrengst van de loodsgelden uitslu itend geheven 
voor het loodsen vanaf de wal, w aarvan 80 percent toekom st 
aan het V laam se G ewest en 20 percen t aan de Nederlandse 
staat.

2. Uit de opbrengst van de verdeling a is bedoeld in het eerste lid, 
worden de loodsprestaties a is bedoeld in  artike l 4, derde lid, 
door het land w aartoe de loodsdienst behoort w aarvoor de be
treffende prestaties z ijn  verricht, vergoed aan het land waartoe 
de loodsdienst behoort d ie de betreffende prestaties fe ite lijk  
heeft verricht.

3. De uit de loodsprestaties a is bedoeld in artikel 4, vierde en vijfde 
lid, voortvloeiende loodsgelden komen toe  aan het land waartoe 
de loodsdienst behoort die de betreffende prestatie heeft verricht.

4. De ioodsvergoedingen komen toe aan het land waartoe de 
loodsdienst behoort d ie de betreffende loodsprestaties fe itelijk 
heeft verricht.

5 . Het loodsgeld en de Ioodsvergoedingen zijn  verschuld igd aan de 
autorite it o f organisatie  d ie daartoe bij w e tte lijk  voorschrift van 
het betreffende land is aangewezen. Bij een dergelijke aanw ij
z ing kan onderscheid gem aakt w orden tussen verschillende 
com ponenten van het loodsgeld.

6. Voor w at betreft de inning en de betaalw ijze van de loodsgelden 
en de Ioodsvergoedingen, a lsm ede de w ijze van de verrekening 
van de loodsgelden, w orden door de com m issarissen nadere re
gels vastgesteld.

A rtike l 6

O nverm inderd het bepaalde bij o f krachtens d it reglement, gelden 
voor de toelating to t de functie  van loods, zijn  bevoegdheden en de 
verplichtingen met betrekking to t de beroepsuitoefening, de w ette lij
ke voorschriften van het land waarin de hoofdzete l van de betrok
ken loodsdienst is gevestigd.

A rtike l 7

1. De vaartuigen d ie w orden gebru ik t voo r de u itoefening van de 
loodsdienst z ijn  vrij van a lle  havengelden en andere rechten, 
hoe ook genaam d, d ie  van de scheepvaart in beide landen w or
den geheven.

2. Noch de Vlaam se, noch de N ederlandse regering za l een borg
ste lling verlangen in het geval van schadevaringen m et deze 
vaartuigen.

3. Deze vaartuigen kunnen zonder enige beperkingen de wateren 
genoem d in artikel 1, onderdeel 1, op- of afvaren.

4. De vaartuigen van de onderscheiden loodsdiensten z ijn  a is zo
danig herkenbaar en voeren hun nationale vlag.

A rtike l 8

1. De V laam se en de Nederlandse loodsdiensten zijn  bevoegd om 
alle goederen voo r het m aterieel van de loodsdienst in hun we
derzijdse standplaatsen in te  voeren. Deze invoer is vrij van  alle 
douane- of andere rechten.

2. H et bepaalde in het eerste lid is van overeenkom stige toepas
sing voor goederen ten behoeve van de objecten ais bedoeld in 
artikel 31, eerste lid.

H O O FD STU K  III

H E T  LO O D SEN

A rtike l 9

1. De gezagvoerder van een Sche ldevaarder is verp licht gebru ik  te  
m aken van de diensten van een tot de V laam se of de Neder
landse loondienst behorende loods.

2. Van de in het eerste lid bedoelde verp lichting bestaat vrijs te lling 
indien:
a) het schip behoort to t een de r door de V laam se en N ederland

se m inisters d ie de loodsdiensten in hun bevoegdheid heb
ben, in onderlinge overeenstem m ing aangewezen catego
rieën Scheldevaarders, o f

b) de gezagvoerder of een bevoegd officier, d ie  fe te ilijk  de navi
gatie  leidt, vo ldoe t aan de door de V laam se en Nederlandse 
m inisters die de loodsdiensten in hun bevoegdheid hebben, 
in onderlinge overeenstem m ing vo o r het tra ject w aarvoor de 
vrijs te lling is aangevraagd, te  ste llen eisen.

3. De com m issarissen kunnen regels ste llen m et betrekking to t de 
autorite it o f organisatie  die is belast m et de exam inering van de 
gezagvoerders en offic ieren, bedoeld in  het tw eede lid, onder
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deel b, de voorwaarden w aaronder en de vergoed ing waartegen 
deze exam inering plaatsvindt.

4. De comm issarissen kunnen ontheffing verlenen van de in  het 
eerste lid  bedoelde verplichting. Aan een dergelijke ontheffing 
kunnen voorschriften worden verbonden. De comm issarissen 
kunnen deze bevoegdheid ook toekennen aan de bevoegde au
torite it en kunnen daartoe regels stellen.

5. Bij de toepassing van het bepaalde in het tweede en vierde lid, 
w ord t rekening gehouden m et de in artike l 18, tweede lid, ge
noemde belangen.

A rtike l 10

1. De loods adviseert aan boord de gezagvoerder over de te voe
ren navigatie en verricht in  verband m et deze navigatie a lle  door 
de gezagvoerder nuttig o f nodig geachte en desgevallend zelfs 
stilzw ijgend gedoogde intellectuele en m aterië le handelingen.

2. Indien weersom standigheden, om standigheden m et betrekking 
to t de aard o f de inrichting van het te  loodsen schip o f bijzondere 
omstandigheden a is gevolg van oorzaken buiten de norm ale be
drijfsvoering m et betrekking to t het loodsen, het de loods verh in
deren aan boord te komen van een schip, verstrekt de loods, in 
afw ijking van het eerste lid, adviezen van op een ander schip of 
vanaf de wal.

3. De comm issarissen kunnen de om standigheden w aaronder en 
de gevallen waarin gebru ik gem aakt m oet w orden van adviezen 
door een loods van op een ander schip o f vana f de wal, de w ijze 
waarop en de plaatsen van waaruit d it geschiedt, nader bepalen.

4. De comm issarissen kunnen tevens bij he t aanw ijzen van de 
plaatsen van w aaruit adviezen vanaf de w a l w orden gegeven, 
bepalen to t w elke loodsdienst o f loodsdiensten de daar w erkza
me loodsen dienen te behoren. De com m issarissen kunnen de 
bevoegde autorite iten de bevoegdheid verlenen in onderlinge 
overeenstem m ing van deze bepaalde verde ling a f te  wijken.

A rtike l 11

1. In om standigheden o f gevallen en op een w ijze  a is door de com 
m issarissen nader bepaald, kan:
a) de gezagvoerder d ie  krachtens artike l 9 , tweede lid, is vrijge

ste ld van de loodsplicht, niettem in d o o r de bevoegde autori
te it worden verp licht om gebru ik te  m aken van de diensten 
van een loods;

b) de gezagvoerders w orden verp licht ten behoeve van het 
loodsen aanwijzingen van de bevoegde autorite it op te volgen 
m et betrekking tot:
i het gebru ik van meer dan één loods;
¡i het gebruik maken van de diensten van  een loods van op 

een ander schip of vanaf de wal.

2. Bij de toepassing van het bepaalde in het eerste lid, w ord t reke
ning gehouden m et de in  artike l 18, tw eede lid, genoem de be
langen.

H O O FD STU K  IV

VERPLICHTINGEN VAN LO O D SEN  E N  GEZAG VO ER DERS

A rtike l 12

1. De loodsen en het personeel van de loodsdiensten onthouden 
zich van ieder handelen dat de uitvoering van  d it reg lem ent o f ei
kaars taakuitoefening zou kunnen belem m eren.

2. W aar redelijkerw ijs noodzakelijk verlenen zij e lkaar hulp en bij
stand.

A rtike l 13

1. De gezagvoerder van een Scheldevaarder, d ie een loods ver
langt op een van de kruisposten voor de Scheldem ond, m oet het 
verw achte tijdstip  van aankom st a ldaar tijd ig  aankondigen, en 
w ordt vervolgens voorzien van een loods, in een volgorde be
paald vo lgens door de com m issarissen vast te  ste llen regels.

2 . O nverm inderd het bepaalde krachtens het eerste lid, m aakt de 
gezagvoerder bij het naderen van de kruispost zijn  verlangen om 
van een loods te worden voorzien, kenbaar door m iddel van een 
der seinen, d ie  in  het In ternationaal Seinboek a is loodsseinen 
zijn  aangegeven.

3. Indien de loods aan boord is voert het schip de in  het In ternatio
naal Seinboek-voorgeschreven vlag.

A rtike l 14

De gezagvoerder van een Scheldevaarder, d ie een loods verlangt 
bij z ijn  vertrek u it een haven of van een anker- o f ligplaats, m oet het 
verwachte tijdstip  van vertrek aankondigen op de door de com m is
sarissen vast te  ste llen wijze.

A rtike l 15

1. De loods is verp licht zich op de hoogte te ste llen van alle gege
vens, die voo r het verlenen van zijn  d iensten aan het betreffende 
schip noodzakelijk  zijn , om de navigatie  vo lgens de beginselen 
van goed zeem anschap u it te  voeren, a lsm ede van de gegevens 
d ie krachtens w ette lijk  voorschrift in beide landen vere is t zijn.

2. D e gezagvoerder is verp licht de loods de gegevens a is  bedoeld 
In het eerste lid te r beschikking te stellen.

3. Ten aanzien van de aard van de gegevens a is bedoeld in  het 
eerste lid, de vorm  waarin deze door de gezagvoerder moeten 
worden verstrekt en de adm inistratieve verw erking daarvan, kun
nen de com m issarissen voorschriften vaststellen.

4. De Vlaam se en de Nederlandse regering inform eren de beide 
loodsdiensten ove r de inhoud van en eventuele w ijzig ingen van 
de in het eerste lid bedoelde wette lijke voorschriften.

A rtike l 16

De loods heeft bij de uitoefening van zijn  diensten de door de com 
m issarissen voorgeschreven m iddelen voor com m unicatie  en navi
gatie  bij z ich en vo lg t de door de com m issarissen gegeven voor
schriften voor het gebru ik ervan op.

A rtike l 17

1. De loods, d ie een schip loodst, d ient bij het naderen van de 
p laats w aar hij door een andere loods d ient te  worden vervan
gen, tijd ig  op de voorgeschreven w ijze daarvan m elding te  doen, 
zodat de loods d ie het loodsen d ien t over te  nem en zich gereed 
kan m aken en het schip geen vertraging ondervindt.

2. De loods d ie aan boord is d ient het overkom en van de loods die 
hem  moet vervangen gem akkelijk  te  maken.

3. De loodsw isseling v ind t p laats op de brug van het schip.

A rtike l 18

1. De loods d ient ten aanzien van het schip dat hij loodst, a lle  te 
kortkom ingen d ie de navigatieveiligheid kunnen schaden, onver
w ijld  te r kennis te  brengen van de bevoegde autorite it, zo m oge
lijk m et behulp van de marifoon.

2. Eveneens d ient h ij a lle  gebeurtenissen te m elden d ie In strijd zijn
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m et de wette lijke voorschriften voor het betreffende vaarwater, 
gegeven in het belang van:
a) het verzekeren van de veiligheid en het vlo tte  verloop van het 

scheepvaartverkeer;
b) het in stand houden van scheepvaartw egen en het w aarbor

gen van de bruikbaarheid daarvan;
e) het voorkom en of beperken van schade door het scheep

vaartverkeer aan de w aterhuishouding, oevers en waterkerin
gen, o f werken gelegen in o f over scheepvaartwegen;

d) de bescherm ing van het milieu.

3. Indien de loods vastste lt dat e r tekortkom ingen zijn  m et betrek
king to t m aritiem e signaliseringsobjecten d ien t hij d it overw ijld ter 
kennis te  brengen van de bevoegde autorite it, zo m ogelijk met 
behulp van de marifoon.

4. De com m issarissen kunnen regels ste llen  m et betrekking to t het 
opm aken van een schrifte lijk verslag door de loods over gebeur
tenissen waarbij schade of verm oedelijk  schade is ontstaan en 
het overhandigen van d it verslag aan de bevoegde autorite it. Dit 
verslag mag uitslu itend dienen voor in tern adm inistratie f gebruik.

A rtike l 19

De loods zal het schip dat hij loodst n iet verla ten  voordat het de 
plaats heeft bereikt w aar hij geacht w ordt h e t te  brengen.

A rtike l 20

De gezagvoerder is verp licht om de loods, zo lang  deze aan boord 
is, kosteloos van voedingen en log ies te  voorzien, en a lles te  doen 
om de loods zijn  taak zo goed m ogelijk te  laten uitoefenen.

A rtike l 21

De comm issarissen kunnen regels stellen inzake;
1. de verplichting van de gezagvoerder een loodscertificaat in te 

vullen en te  ondertekenen;

2. de op het loodscertificaat te  verm elden gegevens;

3. het gebru ik van het loodscertificaat met betrekking tot de d ien
sten van de loods.

A rtike l 22

De gezagvoerder en de loods zijn  verp licht om  de voor hen gelden
de regels m et betrekking to t het voorkom en van besm ette lijke z iek
ten na te leven.

H O O FD STU K  V

LOO DSG ELD EN  LO O D SVER G O ED IN G EN  

A rtike l 23

1. De gezagvoerder van een Sche ldevaarder d ie verp licht is  ge
bruik te  maken van de diensten van een  loods, is gehouden 
loodsgeld te betalen.

2. Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op de 
gezagvoerder die is vrijgesteld krachtens het bepaalde in artikel 
9, tweede lid, onder b.

3. De gezagvoerder, d ienst tevens in voorkom ende gevallen, ge 
noemd in de krachtens artikel 24, eerste lid, vastgeste lde rege
ling, Ioodsvergoedingen te betalen.

4. De gezagsvoerder d ie  gebru ik m aakt van  de diensten van een 
loods zonder dat daartoe op hem een verp lichting rust, is  gehou
den daarvoor loodsgeld en in voorkom ende gevallen loodsver- 
goedingen te betalen.

5. De com m issarissen kunnen, in door hen aan te geven b ijzonde
re gevallen, aan de gezagvoerder geheel o f gedeelte lijk  ont
heffing verlenen, of doen verlenen van een krachtens het eerste 
o f tweede lid  op deze rustende verp lichting to t het betalen van 
loodsgeld en Ioodsvergoedingen.

A rtike l 24

1. De V laam se en N ederlandse m inisters d ie de loodsdiensten in 
hun bevoegdheid hebben, ste llen in onderlinge overeenstem 
m ing de loodsgeldtarieven, de Ioodsvergoedingen en de m aat
staven daarvoor vast, a lsm ede de regels voor de toepassing 
daarvan.

2. Bij o f krachtens de besluiten a is bedoeld in  he t eerste lid kan 
worden verp licht to t het ste llen van zekerheid vo o r de betaling 
van loodsgeld en Ioodsvergoedingen.

A rtike l 25

1. De loodsgeldtarieven en Ioodsvergoedingen w orden vastgesteld 
in N ederlandse munt.

2. De loodsgeldtarieven en Ioodsvergoedingen in Belg ische m unt 
worden verkregen door om rekening van de krachtens artike l 24, 
eerste lid, vastgeste lde loodsgeldtarieven en Ioodsvergoedingen 
tegen de w isse lkoers van de Nederlandse m unt. Deze w issel
koers w ordt vastgeste ld door het gem iddelde te berekenen van 
de 15 opeenvolgende o ffic ië le  noteringen van de Nederlandse 
m unt te  Brussel, in de periode voorafgaand aan de omrekening.

3. De a ldus verkregen bedragen w orden afgerond to t het tiental 
naar boven, indien het laatste gehele getal 5 of m eer bedraagt 
en tot het tiental naar beneden, indien het laatste gehele getal 
m inder dan 5 bedraagt.

4. Zodra de o ffic ië le  notering van de w isse lkoers van de N eder
landse m unt te Brussel m eer dan 1,5%  afw ijk t van de toegepas
te w isselkoers, d ient aanpassing van de loodsgeldtarieven en de 
Ioodsvergoedingen in  Belgische m unt p laats te  vinden.

5. Het land da t een aanpassing a is bedoeld in het v ierde lid nood
zake lijk  acht, gee ft hiervan kennis aan de betrokken m in ister van 
h e t andere land d ie de loodsdiensten in zijn  bevoegdheid heeft, 
m et verm elding van de datum  m et ingang w aarvan het 15 op
eenvolgende offic ië le  noteringen van  de w isse lkoers van  de N e
derlandse m unt te  Brussel wenst.

6. Door of nam ens de V laam se m in ister d ie de loodsdienst in zijn 
bevoegdheid heeft worden aan de N ederlandse m in ister d ie  de 
loodsdienst in z ijn  bevoegdheid heeft de gevraagde 15 opeen
volgende offic ië le  noteringen van de Nederlandse m unt te  Brus
sel m eegedeeld. Daarbij w ordt een voorstel gedaan inzake de te 
hanteren representatieve officieel genoteerde w isselkoers van 
de Nederlandse munt.

7. Na instem m ing door of namens de betrokken N ederlandse m i
n is te r w orden vo lgens de a ldus overeengekom en n ieuw e omre- 
kenkoers de loodsgeldtarieven en de Ioodsvergoedingen in Bel
g ische m unt vastgeste ld, m et inachtnem ing van he t bepaalde in 
het tweede lid.

8. De overeenkom stig  het bepaalde in het zevende lid vastgeste lde 
loodsgeldtarieven en Ioodsvergoedingen in Belg ische m unt w or
den van kracht m et ingang van de eerste dag van de eerste 
m aand volgend op d ie waarin  publikatie  daarvan in het Belgisch  
S taa tsb lad  is geschied.

9. De betrokken V laam se m in is ter draagt e r zorg voo r da t deze pu
b likatie  zo  spoedig m ogelijk na uitvoering van het bepaalde in 
het zesde lid plaatsvindt.
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A rtike l 26

De gezagvoerder verkrijg t slechts afrekening b ij de betreffende 
dienst der invoerrechten en accijnzen en het schip w ordt slechts uit
geklaard, indien hij een bewijs van betaling van de verschuldigde 
som m en of van storting van een vo ldoende w aarborg daarvoor 
overlegt dan wel een door de ontvanger van de loodsgelden onder
tekende verklaring, w aaru it b lijk t dat geen loodsgeld of loodsver- 
goedingen verschuldigd zijn.

A rtike l 2 7

Vorderingen betreffende niet betaalde of ten  onrechte geïnde 
loodsgelden en Ioodsvergoedingen verjaren na verloop van drie  ja 
ren, te  rekenen van de datum  w aarop deze gelden verschuldigd 
waren of geïnd werden. De verjaring w ordt gestu it op het m om ent 
dat een vordering w ordt ingesteld.

H O O FD STU K  VI 

B IJZO N D ER E BEPALING EN  

A rtike l 28

1. Ten aanzien van het n iet nakomen van de verp lichting gebru ik te  
maken van de diensten van een loods, a is  bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, gelden de strafm aatregelen, zoa ls  d ie daartoe zijn  of 
zullen worden vastgesteld bij wette lijk  voorschrift in beide landen.

2. U itsluitend de Belgische overheid is bevoegd to t vervolging en 
berechting van de gezagvoerder van een Scheldevaarder, inza
ke de overtreding van een strafm aatregel a is  bedoeld in een eer
ste lid, indien de overtreding uitslu itend is gepleegd op Belgisch 
grondgebied.

3. U itsluitend de Nederlandse overheid is bevoegd tot vervolging 
en berechting van de gezagvoerder van een Scheldevaarder, in
zake de overtreding van een strafm aatregel a is bedoeld in het 
eerste lid, indien de overtreding u itslu itend is gepleegd op Ne
derlands grondgebied.

4. Indien een gezagvoerder van een Scheldevaarder de overtre
ding van een strafm aatregel a is bedoeld in  het eerste lid op zo
w el Belgisch a is Nederlands grondgebied hee ft gepleegd is:
-  uitslu itend de Belgische overheid bevoegd to t vervolg ing en 

berechting van de gezagvoerder, indien het een Scheldevaar
der betreft onder Belgische vlag;

-  uitsluitend de Nederlandse overheid bevoegd tot vervolging 
van de gezagvoerder, indien het een Scheldevaarder betreft 
onder Nederlandse vlag;

-  de Belgische overheid bij voorrang bevoegd to t vervolg ing en 
berechting van de gezagvoerder, indien het een Scheldevaar
de r betreft onder een andere v lag dan genoem d onder a en 
b. Indien binnen term ijn  van 6 maanden in België de procedu
re to t vervolging niet w erd ingezet, za l vervo lg ing en berech
ting door de Nederlandse overheid kunnen plaatsvinden.

5. Een overtreding a is bedoeld in  het eerste lid w ordt beoordeeld 
vo lgens de wettelijke voorschriften van he t land waarvan de 
overheid ingevolge het tweede to t en m et v ierde lid bevoegd is 
to t vervolging en berechting.

6. Er is een wederzijdse plicht to t het te r beschikking stellen van op
sporingsgegevens en informatie over niet-vervolging en vonnissen.

7. O psporings- en vervolgingshandelingen d ienen to t zo weinig 
m ogelijk vertraging voor het betrokken sch ip  te  leiden.

A rtike l 29

1. Indien men n iet is toegelaten to t de functie  van loods overeen
komstig het bepaalde in artikel 6, en z ich aanbied t voo r de u itoe

fen ing  van deze functie  of de uitvoering van deze taak, gelden 
de strafm aatregelen zoals vastgeste ld b ij wette lijk voorschrift in 
het betrokken land.

2. Een overtreding a is bedoeld in het eerste lid w ordt beoordeeld 
vo lgens de wetten van het land w aar de overtreding heeft p laats
gevonden.

A rtike l 30

In het geval schade w ordt veroorzaakt bij de uitoefening van de 
loodsdienst op grond van d it regelem ent, ge lden, ten aanzien van 
de aansprakelijkheid van de b ij de uitoefening van de loodsdienst 
betrokken personen, de regels van het recht van  he t land waarin de 
hoofdzetel is gevestigd van de loodsdienst w aartoe de betrokkene 
behoort.

H O O FD STU K  VII

G EM EE N SC H A P PE LIJK  TOEZIC H T  

A rtike l 31

1. Het gem eenschappelijk  toezich t wordt door de daarm ee belaste 
com m issarissen gezam enlijk  o f afzonderlijk  u itgeoefend volgens 
het bepaalde in d it hoofdstuk, en heeft betrekking op:
a) a lle  objecten d ie d ienen voor de bevordering van de ve ilig 

heid en v lo tte  afw ikkeling van het scheepvaartverkeer, het 
behoud van de vaargeulen, het functioneren van d ie objecten 
en op de loodsdiensten op de Schelde en haar m ondingen;

b) de loodsdiensten op het kanaal van G ent naar Terneuzen.

2. De V laam se en de Nederlandse regering benoem en ieder twee 
met het gem eenschappelijk  toezicht belaste com m issarissen. 
Benoem ing en ontslag vinden p laats op de w ijze die de Vlaam se 
onderscheidenlijk  de N ederlandse regering bepaalt.

A rtike l 32

1. De com m issarissen zullen ten m inste één maal pe r drie  maan
den b ijeenkom en, beurtelings in België en in  Nederland. Deze 
b ijeenkom sten zullen op in onderling overleg te bepalen dagen 
worden gehouden.

2. Deze b ijeenkom sten hebben onder m eer to t doei de algem ene 
inspectie  van hetgeen het gem eenschappelijk toezich t a is  be
doeld in artikel 31 betreft.

3. In deze b ijeenkom sten zullen de com m issarissen gezam enlijk  de 
m aatregelen vastste llen d ie krachtens d it reg lem ent dan w el an
dere overeenkom sten tussen beide landen to t hun bevoegdheid 
behoren.

4 . De com m issarissen inform eren de loodsdiensten ove r a lle  rege
lingen d ie z ij ingevolge d it reg lem ent vastste llen en over a lle  be
sluiten die z ij ingevolge d it reglem ent of de krachtens d it regle
m ent vastgeste lde regelingen nemen, voor zover deze besluiten 
betrekking hebben op de loodsdiensten.

A rtike l 33

1. D e com m issarissen zu llen bij hun inspecties in het b ijzonder 
nauw lettend toezien op de noodzaak of, a is gevolg van verande
ringen in de vaarwateren of de scheepvaart, w ijz ig ingen moeten 
w orden aangebracht in de voorzieningen, inrichtingen en d ien
sten die in beide landen zijn  getroffen op grond van de weder
z ijdse verplichtingen m et betrekking to t de vaarwateren van de 
Schelde en haar m ondingen. M ede ten  behoeve hiervan zorgen 
de V laam se en de Nederlandse regering dat de vaarw ateren van 
de Schelde en haar m ondingen regelm atig worden gepeild, ten 
e inde het verloop  daarvan en optredende veranderingen steeds 
zoveel m ogelijk  bekend te houden.
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2. Van de b ijeenkom sten ais bedoeld in artike l 32 w ordt proces
verbaal opgem aakt. Daarin kunnen voorste llen m et betrekking 
tot de hierboven genoem de w ijzig ingen w orden opgenom en. De 
ziensw ijze van de com m issarissen w ordt desverlangd in het pro- 
ces-verbaal opgenom en.

3. De comm issarissen zullen de resultaten van hun afzonderlijke 
inspecties aan e lkaar toezenden en, ind ien nodig, b ijeenkomen 
om m aatregelen te treffen of voorste llen te  doen aan de V laam 
se onderscheidenlijk de Nederlandse regering.

A rtike l 34

1. Het gem eenschappelijk toezicht op de loodsdiensten strekt zich 
n iet ve rder u it dan to t de werkelijke d ienst van de loodsen. Dit 
toezicht heeft to t doei z ich ervan te verzekeren, dat de w eder
z ijdse loodsdiensten hun verplichtingen vervullen, overeenkom 
stig  de daarvoor gegeven voorschriften.

2. Indien de com m issarissen afzonderlijk kenn is nemen van het 
niet nakomen van de verplichtingen van een loods van het ande
re land zullen zij daarvan de com m issarissen van da t andere 
land in kennis ste llen en de eventuele gegevens verstrekken die 
op d ie overtreding betrekking hebben.

A rtike l 35

1. In geval van een aanvaring, een schadevaring, een stranding of 
schipbreuk van een schip, dan w el van een  daarm ee vergelijk
bare gebeurtenis op de Schelde en haar m ondingen kunnen de 
comm issarissen, zo m ogelijk gezamenlijk, een onderzoek instel
len of doen instellen naar de om standigheden en oorzaken ter 
zake en daarvan proces-verbaal opm aken.

2. De loodsdiensten verstrekken a lle  voor het onderzoek benodig
de inlichtingen en m edewerking. Deze in lichtingen m ogen uitslui
tend d ienen voor intern adm in istratie f gebruik.

A rtike l 36

Het vaartu ig w aarop de com m issarissen zich bevinden voe rt een 
onderscheid ingsteken en is vrij van  a lle  toezich t en controle.

A rtike l 37

De com m issarissen zullen e lkaar a lle  m edewerking verlenen om 
gezam enlijk  o f afzonderlijk  hun taken zo goed m ogelijk  te  kunnen 
uitvoeren.

Gezien om  te w orden gevoegd bij het Verdrag,

V oor de V laam se Regering
Johan SAUW ENS,
Vlaam se M in ister van Verkeer, Buitenlandse Handel 
en Staatshervorm ing

Voor de Regering van het Koninkrijk  België  
Christian VERDONCK,
Am bassaderaad

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden  
A nnem arie  JO RRITSM A-LEBBINK,
M in ister van Verkeer en W aterstaat
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Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden 
inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde

HET VLAAM S GEW EST
en
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

hierna te noemen de Partijen,

onverm inderd  de verdragen die tussen he t Koninkrijk België en 
het Koninkrijk der Nederlanden w erden gesloten over de Schelde;

overtu igd van  het belang van het behoud en  de ontw ikkeling van 
de vaarwegfunctie van de W esterschelde en de toegang to t de ha
vens;

rekening houdend  met de veiligheid van de scheepvaart en van 
de waterkeringen;

beklem tonend  dat de zorg voor de vaarw egfunctie  in  harmonie 
m oet geschieden m et d ie voo r de overige functies van de W ester- 
schelde, w aaronder de natuurfunctie;

w ensend  een regeling te  treffen voor de verru im ing van de vaar
w eg in de W esterschelde en enige daarm ee verband houdende 
aangelegenheden;

zijn  h e t volgende overeengekom en:

H O O FD STU K  I 

A LG EM EN E BEPALING EN  

A rtike l 1

BEG RIPSO M SCHRIJVING EN

In d it Verdrag w ordt verstaan onder:

a) “vaargeul": de doorgaande vaargeul op N ederlands grondgebied 
van zee over de W esterschelde naar de Nederlands-Belgische 
grens;

b) “bevoegde overheden": w a t het V laam s G ew est betreft, de m i
nister d ie  bevoegd is voor de Openbare W erken en, wat het Ko
ninkrijk der Nederlanden betreft, de m in is ter d ie  bevoegd is voor 
de W aterstaat;

e) ‘T echn ische  Scheldecomm issie": de Techn ische Scheldecom- 
m issie bedoeld in het Protocol van de besprekingen van Belg i
sche, Luxemburgse en Nederlandse m in isters, gehouden te 
Luxemburg op 29, 30 en 31 januari 1948.

H O O FD STU K  II

BEPA LIN G EN  IN ZA K E DE W ERKEN  

A rtike l 2

OM SCHRIJVING VAN D E  W ERKEN

1. De vaargeul w ordt verruim d m et het doei de in bijlage A  opgeno
men vaarm ogelijkheden te verkrijgen.

2, T er verw ezenlijk ing van deze verru im ing w orden de volgende 
werken voorbereid, uitgevoerd en onderhouden;

a) opruim en van w rakken en andere obstake ls  in de vaargeul en 
in anker- en noodankergebieden;

b) p laatselijk verdedigen van oevers;

e) herstelwerken in verband m et het verlies aan natuurwaarden; 
en

d) plaatselijk  verru im en van de vaargeul en het p laatselijk  ve rru i
men en eventueel verplaatsen van anker- en noodankerge
bieden.

3. De in het tweede lid bedoelde w erken w orden nader beschreven 
in b ijlage B (beschrijving van de w erken) en bijlage C  (schem ati
sche tekeningen). De bevoegde overheden ste llen in onderling 
overleg de nodige nadere gegevens vast.

A rtike l 3

VOORBEREIDING, U ITVO ERING  E N  O ND ER H O U D  VAN D E
W ERKEN

1. H et Koninkrijk de r Nederlanden draagt zorg voor de voorbere i
d ing en de u itvoering van de in artike l 2, tweede lid onder a, b  en 
c bedoelde werken, daaronder begrepen studie en onderzoek, 
het opm aken van plannen en aanbestedlngsbescheiden, de 
aanbesteding en het toezicht.

2. H et V laam s G ew est d raag t zorg voor de voorbere id ing en de uit
voering van de in artikel 2, tw eede lid  onder d, bedoelde werken, 
daaronder begrepen studie en onderzoek, he t opm aken van 
plannen en aanbestedingsbescheiden, de aanbesteding en het 
toezicht.

3. De Partij d ie  een werk, bedoeld in artikel 2, tw eede lid, voorbe
reidt en uitvoert, draagt zorg voor de aanvraag en de daartoe 
volgens Nederlands recht nodige vergunningen. De N ederland
se bevoegde overheid verleent de vergunningen binnen de daar
voo r gebru ike lijke term ijnen en onder de voo r overeenkom stige 
w erken in Nederland gebruikelijke o f noodzakelijke voorw aar
den.

4. Het Koninkrijk de r Nederlanden draagt zorg voor het onderhoud 
van de in artikel 2 , tweede lid onder a, b  en e, bedoelde werken. 
Het V laam s Gewest draagt zorg voo r het onderhoud van de in 
artike l 2 , tw eede lid  onder d, bedoelde werken.

5. Nadere regelingen m et betrekking tot de in d it artike l, eerste en 
tweede lid, bedoelde bestekken en overeenkom sten zijn opge
nomen in  b ijlage D.

A rtike l 4

VO LG O RDE VAN D E  W ERKZAAM HEDEN

1. De in artike l 2, tweede lid onder a, bedoelde oprulm lngswerken 
en de in  artikel 2 , tweede lid onder b, bedoelde oeververdedi- 
g ingswerken zullen zoveel a is technisch m ogelijk is ge lijktijd ig  en 
gelijk lopend w orden uitgevoerd m et de in artikel 2, tweede lid 
onder d, bedoelde verru im ingswerken, m et dien verstande, dat 
in beginsel drie ja a r na het begin van de u itvoering van de ver
ruim ingswerken de uitvoering van a lle  oeververdedig ingswerken 
schrifte lijk  m oet zijn  opgedragen.

2. De u itvoeringsplanning van de w erken is opgenom en in bijlage 
C, blad 3.

A rtike l 5

K O STEN  EN  BETALING EN

1. V oor de toepassing van d it Verdrag w ordt onder de kosten van 
de in artike l 2, eerste en tweede lid, bedoelde w erken verstaan:
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a) de kosten van voorbereiding, u itvoering en onderhoud van de 
in artike l 2, tweede lid onder a, bedoelde opruim ingswerken;

b) de kosten van voorbereiding, u itvoering en onderhoud van de 
in artikel 2 , tweede lid onder b, bedoelde oeververdedigings- 
werken;

e) de kosten van voorbereiding, uitvoering en onderhoud van de 
in artikel 2 , tweede lid  onder e, bedoelde herstelwerken;

d) de kosten van voorbereiding, u itvoering en onderhoud van de 
in  artikel 2 , tweede lid onder d, bedoelde verruim ingswerken; 
en

e) de kosten van m onitoring, studie en onderzoek van de e ffec
ten van de werken op het w atersysteem  van de W esterschel- 
de.

2. O nder de in het eerste lid van d it artikel verm elde kosten zijn 
m ede begrepen:
a) de kosten van schaden op Nederlands grondgebied, die een 

rechtstreeks gevolg z ijn  van de u itvoering van deze werken, 
daaronder begrepen schaden w aarvoor het Koninkrijk  der 
Nederlanden naar Nederlands recht aansprake lijk  is;

b) de kosten van het Koninkrijk der N ederlanden voor onder
zoek, adviezen en laboratoriumproeven;

e) de kosten van het Koninkrijk der Nederlanden, in  het geval 
van door het Koninkrijk der N ederland uitgevoerde werken, 
voor adm inistratie, opstellen van de p lannen en de aanbeste- 
d ingsstukken en toezicht op de u itvoering. Deze kosten wor
den vastgeste ld op 12%  van de aannem ingssom :

d) de kosten van het Koninkrijk der Nederlanden, in het geval 
van door het Koninkrijk de r N ederlanden aan derden opge
dragen werken, voor adm inistratie en toezich t op de uitvoe
ring. Deze kosten worden vastgeste ld op  6%  van de aanne
m ingssom;

e) de kosten w egens ingebruiknem ing van  door het Koninkrijk 
der Nederlanden voor de w erken te r beschikking gestelde 
gronden o f m aterialen; en

f) de belasting op de toegevoegde waarde.

3. Van de kosten van de in artike l 2, eerste en tweede lid, bedoelde 
werken komen ten laste van het Koninkrijk de r Nederlanden:
a) de in d it artikel, eerste lid onder a, b  en e, bedoelde onder

houdskosten;
b) de in  d it artikel, eerste lid onder a en b, bedoelde kosten voor 

voorbere id ing en uitvoering to t een to taalbedrag van ƒ 54 m il
joen;

e) de in d it artikel, eerste lid  onder e, bedoe lde kosten van voor
bereid ing en uitvoering, voor zover deze uitgaan boven een 
totaalbedrag van ƒ 44 m iljoen; en

d) de in d it artikel, eerste lid onder e, bedoelde kosten van m oni
toring, studie en onderzoek.

4. De overige in het eerste lid van d it artikel bedoelde kosten van 
de in artikel 2 , eerste en tweede lid, bedoelde werken komen ten 
laste van het V laam s Gewest.

5. Het V laam s G ewest kan generle i aanspraak m aken op de e igen
dom van de overeenkom stig het bepaalde in d it Verdrag u itge
voerde werken, noch op de ten behoeve van  de uitvoering daar
van door het Koninkrijk der Nederlanden aangekochte, onteigen
de o f te r beschikking gestelde roerende o f onroerende goede
ren.

6. De betalingsregeling is opgenom en in b ijlage E.

H O O FD STU K  III

AAN VU LLEN D E BEPALING EN

A rtike l 6

TECHNISCHE SC H ELD ECO M M ISSIE

1. De Technische Scheldecom m issie vo lg t de voorbereid ing, de

uitvoering en het onderhoud van de in artikel 2 , tweede lid, be
doelde w erken en de m onitoring, de studie en het onderzoek 
van de effecten d ie deze w erken hebben op het watersysteem  
van de W esterschelde.

2. W anneer het te  eniger tijd  nodig b lijk t aanvullende werken uit te 
voeren om  de in artike l 2, eerste lid, bedoelde vaarm ogelijkhe
den in stand te  kunnen houden, o f om eventuele schadelijke ef
fecten op de riv ier van de in artikel 2 , tw eede lid, bedoelde wer
ken te  beperken, zal de Technische Scheldecom m issie h ierover 
voorste llen doen aan de bevoegde overheden.

3. De bevoegde overheden kunnen in  onderlinge overeenstem 
m ing de Technische Scheldecom m issie opdragen advies u it te  
brengen over andere zaken d ie verband houden m et de vaar
weg in de W esterschelde.

A rtike l 7

M EETN ETTE N  E N  INFO R M A TIESYSTEM EN

1. Partijen verb inden zich, e lk voor wat haar bevoegdheden betreft, 
to t het instandhouden en exploiteren van aaneenslu itende m eet
netten en inform atiesystem en voo r de voorzien ing van hydro- 
m eteogegevens m et betrekking tot de vaanweg in en de toegan
gen tot de W esterschelde.

2. Tussen de V laam se en de Nederlandse inform atiesystem en 
wordt een koppeling aangebracht en in stand gehouden. De hy- 
dro-m eteogegevens worden te r beschikking gesteld van de wal- 
radarketen langs de W esterschelde en haar m ondingen.

A rtike l 8

A N D E R E  PR O JECTEN

1. Partijen w erken sam en bij de studie van andere pro jecten ve r
bonden m et de ontw ikkeling van de vaarw egfunctie  van de W es- 
terschelde, w aaronder de studie van de vaarm ogelijkheden ver
meld in b ijlage F en de stud ie  van een tweede m aritiem e toe 
gangsweg naar de W aaslandhaven. O ver deze studies za l w or
den beraadslaagd in de Technische Scheldecom m issie.

2. Deze studies worden uitgevoerd m et inachtnem ing van de daar
voo r in het V laam s G ew est en Nederland geldende regelgeving, 
waaronder die m et betrekking to t de m ilieueffectrapportage. Par
tijen streven naar afronding van de studies b innen de daarvoor 
in het V laam s Gewest, onderscheidelijk  in Nederland gebru ike lij
ke term ijnen.

3. Indien de studie van andere vaarm ogelijkheden le idt to t over
eenstem m ing ove r de wenselijkheid van de uitvoering van ande
re projecten, dan kunnen de Partijen te dien einde d it Verdrag 
w ijz igen. V oor w a t de vaarm ogelijkheden betreft die z ijn  verm eld 
in b ijlage F, kunnen de bevoegde overheden de bijlagen B en C 
aanvullen en w ijzigen en kan de desbetreffende verru im ing w or
den uitgevoerd vo lgens de bepalingen van d it Verdrag, zo  nodig 
aangevuld door een Protocol.

H O O FD S TU K  IV

BESLECHTING  VAN G ESCHILLEN

A rtike l 9

BESLEC H TIN G  VAN GESC H ILLEN

1. Indien e r tussen de Partijen een geschil on tstaa t m et betrekking 
tot de uitlegging o f de toepassing van d it Verdrag, zu llen de Par
tijen d it in de eerste p laats regelen door m iddel van onderhande- 
ling.
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2. Indien de Partijen er n iet in slagen het geschil te  regelen door 
m iddel van onderhandeling, kan het op verzoek van één der 
Partijen te r beslissing worden voorge legd aan een gerecht van 
drie scheidsmannen. De bepalingen betreffende de sam enste l
ling en procedure van het gerecht z ijn  opgenom en in bijlage G 
bij d it Verdrag.

3. De beslissingen van het gerecht zijn  b indend voor de Partijen. 

H O O FD STU K  V

SLO TBEPALING EN  

A rtike l 10

STATUS VAN D E BIJLA G EN

De bijlagen vorm en een geïntegreerd onderdeel van d it Verdrag.

A rtike l 11

W IJZIGING

1. Door Partijen schrifte lijk overeengekom en w ijzig ingen van d it 
Verdrag, de bijlagen A , F  en G daarbij inbegrepen, treden in 
werking op de dag w aarop Partijen e lkaa r schrifte lijk  hebben 
m eegedeeld da t aan de onderscheiden constitutionele vereisten 
is voldaan.

2. W ijzig ingen van de bijlagen B to t en m et E w orden schrifte lijk 
overeengekom en tussen de bevoegde overheden en treden in 
werking op een door deze overheden te bepalen datum.

A rtike l 12

INW ERKING TREDING

D it Verdrag treed t in w erking op de eerste dag van de m aand vol
gend op de dag w aarop Partijen e lkaar schrifte lijk  hebben m eege
deeld dat aan de onderscheiden constitutionele vere isten is vo l
daan.

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van  de Regeringen der 
Partijen, daartoe naar behoren gem achtigd, d it Verdrag hebben on
dertekend.

O pgem aakt in Antwerpen, op 17 januari 1995, in twee originele 
exemplaren.

Voor het Vlaam s Gewest
Luc VAN D E N  BRA N D E  
Theo KELCHTERM ANS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
Hans VAN MIERLO  
A nnem arie JO RRITSM A -LEB B IN K

Bijlage A

VAA RM O G ELIJKHEDEN BED O ELD  IN  A R TIK EL 2

1. De volgende vaarm ogelijkheden zullen onder a lle  gem iddelde 
getijom standigheden (gem iddeld doodtij, gem iddeld tij, gem id
deld springtij) kunnen worden verkregen:

a) opvaart in één getij van een m assagoedschip m et een d iep
gang 14,65 m tijdens een getijvenster van  1 h per getij;

b) opvaart in twee getijen van een m assagoedschip m et een 
diepgang 15,25 m tijdens een ge tijvenster van 1/2 h per getij;

e) a fvaart in  één getij van een containerschip m et een diepgang 
van 12,50 m tijdens een ge tijvenster van m instens 2 3/4 h per 
getij;

d) afvaart in één getij van een containerschip met een diepgang 
van 13,00 m tijdens een getijvenster van m instens 1 h per getij;

e) afvaart in één getij van een m assagoedschip (type Panamax) 
m et een d iepgang van 12,50 m  tijdens een ge tijvenster van 
m instens 1 h per getij; en

f) getij-ongebonden vaart m et een d iepgang van 11,60 m bij
een waterstand van GLLW S (gem iddeld-laag-laagwater- 
spring).

2. Bij deze vaarm ogelijkheden w ordt een kielspeling vo lgens de 
IM O-defin itie gehanteerd, zoals aangegeven in  het S tudierapport 
Verd ieping W esterschelde, P rogram m a 48743’, van de Techni
sche Scheldecom m isie, jun i 1984.

3. V oor de bepaling van de drem peld iepten is uitgegaan van vol
gende brutokielspelingen:
a) ten  w esten van Vlissingen 20%  van de diepgang; en

b) ten oosten van Vlissingen 15% van de diepgang.

Een andere kielspeling doet geen afbreuk aan de in deze bijlage 
genoem de vaarm ogelijkheden en aan de in b ijlage B genoem de 
in terventiepeilen voo r het baggeren.

4. “D iepgang” is in deze bijlage de d iepgang in zoe t water, gem e
ten  a is de vertica le afstand tussen de vlakke waterspiegel en het 
d iepst gelegen punt van een stilliggend schip.

Bijlage B

BESC H R IJVIN G  VAN D E W ERKEN BED O ELD  IN  ARTIK EL 2

1. O pruim en van w rakken en  obstakels

a) Volledig verw ijderd worden:

i. de wrakken en obstake ls te r p laatse van de drem pels in de 
vaargeul w aar m oet worden gebaggerd;

ii. de w rakken en obstakels e lders in de vaargeul d ie boven de 
aanlegdiepte uitsteken; en

iii. de kleine w rakken en obstakels m et beperkte opru im ingsduur 
en -kosten, e lders in de vaargeul.

b) De overige w rakken en obstakels in de vaargeul en d ie in het re- 
degebied en de anker- en noodankergebieden w orden tot 2 ,5 m 
onder de aanlegdiepte verw ijderd.

2. O eververdedigingen

a) De te verdedigen oevervakken zijn  genum m erd 1 to t en m et 4. 
Ze zijn  schem atisch aangegeven in b ijlage C, blad 1.

b) De randvoorwaarden voor het ontw erp van de oeververdedig in
gen zijn  a is volgt:

i. de verdedig ing bestaat u it zinkstukken m et stortsteen o f uit 
een zanddicht g ranu la ir filter;

ii. de breedte van de verdediging is ongeveer 100 m;

iii. de bovenkant van de verdedig ing lig t op zodanige hoogte dat 
de stabilite it van het aansluitend voorland is gewaarborgd;
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iv. de helling van de verdedig ing is 1 : 4  to t m axim aal 1 : 3 (waar 
constructie f verantwoord); en

v. buiten de aan te brengen oeververdigingen worden de nodige 
werken uitgevoerd om  aan te slu iten aan de achterliggende 
hoogwaterkering en de aangrenzende verdedigde en onver
dedigde oever.

3. Herstelwerken in verband met het verlies aan natuurwaarden

a) De herstelwerken hebben to t doei ongew enste effecten op de 
natuurwaarden van de W esterschelde, d ie a l dan n iet recht
streeks ontstaan a is gevolg van het verru im ingsbaggerw erk te 
voorkom en o f te  verm inderen. Bij deze ongew enste effecten 
w ordt gedacht aan verlies aan schor- en slikareaal, verlies aan 
diversite it van m ilieutypen, verlies aan na tuurlijke  dynam iek en 
toenam e van het zwevende stofgehalte, De herstelwerken zelf 
horen de natuurlijke dynam ische processen in  de W esterschelde 
zo min m ogelijk te  belemmeren.

b) De herstelwerken kunnen bestaan uit:

i. vastleggen van schorranden;

¡i. andere m aatregelen voor het behoud van schorren en slik
ken;

iii. het buiten of b innen de huidige hoogw aterkering doen ont
staan van nieuwe schorren en slikken, w anneer bestaande 
schorren en slikken n iet in  overeenstem m ing kunnen worden 
behouden met de onder a genoem de uitgangspunten; en

iv. andere m aatregelen om de onder a bedoelde ongew enste ef
fecten te  voorkom en of te  verm inderen.

4. Vaargeul, anker- en noodankergebieden

a) Om de in b ijlage A  verm elde vaarm ogelijkheden te verw ezenlij
ken, worden op de hierna genoem de drem pels van de vaargeul, 
die schem atisch zijn  aangegeven in b ijlage C, blad 2, de vo lgen
de interventiepeilen voo r het baggeren aangehouden:

GLLW S NAP
(1985)

i. Scheur Oost
boei W ielingen 2 -15,1 m -17,4 m;

ii. Vlissingen -14,5 m -16,8 m;
iii. Borssele -13,9 m -16,3 m;
iv. Terneuzen -13,4 m -15,9 m;
v. O verloop en drempel

van Hansweert -13,3 m -15,9 m; en
vi. Valkenisse en Bath -13,3 m -16,0 m

b) De m axim ale aanlegbreedte van de vaargeul zijn  voor de ve r
schillende trajecten schematisch aangegeven in bijlage C, blad 2.

e) In en aan de vaargeul worden, naar aantal, ligging, vorm  en af
metingen, vo ldoende anker- en noodankergebieden aangelegd. 
Het daarb ij behorende in terventiepeil voo r het baggeren is 
GLLW S (1985) -17,80 m ten westen van de m erid iaan van 3°33 ’ 
oosterlengte en G LLW S (1985)-16,80 m ten oosten van  deze 
meridiaan. Evenwel is het interventiepeil vo o r het baggeren voor 
één ankerzone ten oosten van deze m erid iaan GLLW S (1985)- 
17,80 m.

d) De in punt a en c bedoelde in terventiepeilen worden periodiek 
herzien op grond van het T ienjarig  O verzicht de r opgetreden 
W aterhoogten van de R ijkswaterstaat.

e) U itgaande van deze in terventiepeilen is een overd iepte in ve r
band m et de frequentie  van het baggeren toegestaan. Deze 
overdiepte mag ten westen van de m erid iaan van 3°33’ ooster
lengte n iet m eer dan 0,3 m bedragen. Ten oosten van deze m e
ridiaan mag de overd iepte n iet m eer dan 0,7 m bedragen, met 
dien verstande da t de gem iddelde overd iepte van a lle  betreffen
de drem pels tezam en n iet m eer dan 0,3 m mag bedragen. De 
maxim ale to lerantie  beneden de a ldus bepaalde aanlegdiepte 
bedraagt 0,3 m.

f) De stortp laatsen voo r de baggerspecie w orden b ij vergunning 
aangewezen. V oor b ij vergunning naar buiten Nederland a f te 
voeren baggerspecie m et het oog op berging op de w al o f in
frastructuurw erken zullen de in Nederland gebruikelijke dom ein
rechten worden afgedragen.

g) V oor zover de werken n ie t in d it Verdrag zijn  beschreven, geldt 
het bepaalde in het S tudierapport Verd ieping W esterschelde, 
P rogram m a 48743’ , van de Techn ische Scheldecom m issie (juni 
1984), en het Rapport Verd ieping M ondingsgebied W ielingen - 
Vlissingen, 48743’ Program ma, van de Techn ische Scheldecom 
m issie (novem ber 1987), a is richtsnoer.

Bijlage C

SCH EM A TISC H E TEKENING EN E N  UITVO ERING SPLA NNING
B ED O ELD  IN  D E  AR TIK ELEN  2  E N  4

Blad 1 : Situatie van de te verdedigen oevervakken.

Blad 2: Situatie van de drem pels in de vaargeul. A fm etingen van 
de vaargeul.

Blad 3: U itvoeringsplanning.
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Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden 
inzake de afvoer van het water van de Maas

HET VLAAM S GEW EST
en
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

hierna te noemen de Partijen,

wensend een nadere regeling te treffen  voor:

de w ateraftappingen uit de M aas via de Zuid-W illem svaart te  M aas
tricht;

de verm indering van de w aterverliezen van de Maas in geval van 
lage afvoeren;

de sam enwerking bij het onderzoek en de ontw ikkeling van de G e
meenschappelijke Maas;

en

de com pensatie van de zoetwaterverliezen van de Kreekraksluizen; 

zijn  het volgende overeengekom en:

H O O FD STU K  I 

BEG RIPSO M SCHRIJVING EN

In d it Verdrag wordt verstaan onder:

a) “bevoegde overheden": w a t het V laam s G ew est betreft, de m i
nister d ie  bevoegd is voor de Openbare W erken, en w at het Ko
n inkrijk der Nederland betreft, de m in ister d ie  bevoegd is voo r de 
W aterstaat;

b) “afvoer” : gem iddelde a fvoer per etmaal;

e) “M aasafvoer”; de som van de afvoer van  de M aas te M aas- 
tricht/S t.-P ieter en het debiet in het A lbertkanaal te  Kanne;

d) “Gemeenschappelijke Maas” : de riv ier de Maas tussen Borgha
ren/Smeermaas (grenspaal 106) en Stevensweert/Kessenich 
(grenspaal 126);

e) “Nederlands gebruik” : de voeding van de Zuid-W illem svaart via 
Lozen en van het Julianakanaal; en

f) “V laam s gebruik” : de voeding van het gedeelte van het A lbertka
naal gelegen in het V laam s G ewest en van  de Kem pense kana
len.

H O O FD STU K  II

D E  A FV O E R  VAN H E T  WA TER VAN D E  M A A S  

A rtike l 2

W ATERAFTAPPINGEN U IT  D E  MAAS

1. Ten behoeve van het V laam s G ewest le id t het Koninkrijk de r Ne
derlanden een hoeveelheid M aaswater ove r z ijn  grondgebied 
naar het V laam s Gewest. Deze hoeveelheid bedraagt ten m inste 
8m 3/s. Dit water w ordt door het Koninkrijk der Nederlanden te 
Maastricht op de Zuid-W illem svaart gebracht en d ient om de 
Kempense kanalen van w ater te  voorzien.

2. Ten behoeve van het Koninkrijk der N ederlanden voert het
Vlaam s G ewest een hoeveelheid M aasw ater over z ijn  grondge
bied door. Deze hoeveelheid bedraagt ten hoogste 10 m3/s. Dit

w ate r w ordt door he t Koninkrijk de r Nederlanden te M aastricht 
op de Zuid-W illem svaart gebracht en door het V laam s Gewest 
door m iddel van duikers bij s lu is 18 te  Bocholt en s lu is  17 te Lo
zen naar Nederland geleid.

3. H et gestelde in  het eerste en tweede lid is van toepassing be
houdens de beperkingen voortv loeiende u it artike l 3.

4. H et V laam s G ew est za l de duikers b ij s lu is 18 te Bocholt en sluis 
17 te Lozen in beginsel vóó r 1 januari 1996, in overleg met en 
voo r rekening van het Koninkrijk de r Nederland, geschikt maken 
om de in het tw eede lid bedoelde hoeveelheid te  kunnen door
voeren. Het V laam s G ewest verb indt z ich ertoe de a ldus verbe
terde o f vern ieuw de duikers voor z ijn  rekening te  handhaven en 
te onderhouden.

A rtike l 3

VERM INDERING VAN D E  W ATER VER LIEZEN  VA N  D E  MAAS

1. Partijen beperken zoveel m ogelijk de waterverliezen van  de 
hoofdstroom  van de M aas, speciaal in geval van lage afvoeren. 
U itgangspunt bij lage afvoeren is een gelijke verdeling tussen 
het V laam se en het Nederlandse gebruik en een gem eenschap
pelijke verantw oordelijkheid voor het deb ie t van de G em een
schappelijke Maas. Partijen vo lgen daarb ij het in b ijlage A  opge
nomen besparingsscenario.

2. Indien een Partij kan aantonen dat beheersm aatregelen of han
delingen van een ander land o f gewest verhinderen da t het in  d it 
artike l bedoelde besparingsscenario w ordt gevolgd, is deze Par
tij s lechts aan haar verp lichting gehouden voo r zover z ij deze 
kan nakom en met m aatregelen op haar eigen grondgebied.

3. Ten behoeve van de afvoerregulering in tijden van lage Maasaf- 
voeren onderhouden Partijen het in bijlage B  opgenom en m eet
programma.

A rtike l 4

O N D ER ZO EK  E N  O NTW IK K ELIN G  VAN D E  G EM EEN SC H A P
PELIJK E MAAS

1. Partijen werken samen bij het riv ierkundig en hydrologisch on
derzoek van, en bij de hoogw atervoorspelling voor, de G em een
schappelijke Maas.

2. Partijen w erken samen bij het onderzoek van ontw ikkelingsm o
gelijkheden voor de G em eenschappelijke Maas, daarb ij vooral 
rekening houdend m et de grote huidige en potentië le ecologi
sche w aarde van d it deel van de Maas.

3. Partijen zullen s lechts m et w ederzijdse instem m ing het stroom - 
voerende of w aterbergende bed van de G em eenschappelijke 
M aas zodanig verruim en of vernauw en dat daardoor op het 
grondgebied van de andere Partij de waterstanden wezenlijk  
verhoogd o f verlaagd worden. Zonodig za l het effect van deze 
werken in o f aan de rivier door m aatregelen elders w orden ge
com penseerd.

A rtike l 5

W ERKG RO EP AFVO ER R EG U LER IN G  M AAS

1. Partijen ste llen ten behoeve van de uitvoering van de bepalingen 
van de artike len 2 en 3 een Vlaam s-N ederlandse W erkgroep A f
voerregulering Maas in.
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2. De bevoegde overheden benoem en e lk binnen één m aand na 
het inwerkingtreden van d it Verdrag ten hoogste drie  leden in de 
W erkgroep, onder w ie een delegatie le ider. De W erkgroep verga
dert w anneer zij d it nodig oordeelt, o f op ve rzoek van één van de 
delegatie le iders, en beslist m et een eenparigheid van stemmen. 
De delegaties kunnen zich te r vergadering laten bijstaan door 
deskundigen.

H O O FD STU K  III

B ESLECHTING  VAN GESCHILLEN  

A rtike l 6

B ESLECHTING  VAN G ESCHILLEN

1. Indien er tussen de Partijen een geschil on tstaa t m et betrekking 
to t de uitlegging o f de toepassing van d it Verdrag, zu llen de Par
tijen d it in de eerste p laats regelen door m iddel van onderhande- 
ling.

2. Indien de Partijen e r n iet in s lagen het geschil te  regelen door 
m iddel van onderhandeling, kan het op verzoek van één der 
Partijen te r beslissing w orden voorgeiegd aan een gerecht van 
drie  scheidsmannen. De bepalingen betreffende de sam enste l
ling en procedure van het gerecht zijn opgenom en in bijlage C 
bij d it Verdrag.

3. De beslissingen van het gerecht zijn  b indend voor de Partijen. 

H O O FD STU K  IV

SLO TBEPALING EN  

A rtike l 7

BUITENW ERKING TREDING  VAN D E  E E R D E R E  REGELING  
VAN D E  W ATERAFTAPPING EN U IT  DE M A A S

Voor de geld igheidsduur van d it Verdrag w ordt de werking opge
schort van de artike len 3, 4  en 5 van het T ractaa t van 12 mei 1863 
to t regeling de r wateraftappingen u it de M aas, a lsm ede van de Ver
k laring, gehecht aan de O vereenkom st van 11 januari 1873 to t w ij
z iging van d it Tractaat.

A rtike l 8 

C O M PENSATIE VAN D E  ZO E TW A TER VER LIEZEN  VAN D E  
KREEKRAKSLUIZEN

V oor de geld igheidsduur van d it Verdrag w orden de bepalingen ver
va t in  het tweede, derde en v ierde lid van a rtike l 16 van het Verdrag 
van 13 mei 1963 betreffende de verb inding tussen de Schelde en 
de Rijn geacht te  zijn vervangen door de in hoofdstuk II van d it Ver
drag overeengekom en regelingen.

A rtike l 9  

STA TU S VAN D E  BIJLAG EN

De bijlagen vormer, een geïntegreerd onderdeel van d it Verdrag.

A rtike l 10 

W IJZIGING

Door Partijen schrifte lijk overeengekom en w ijzig ingen van d it Ver
drag treden in werking op de dag w aarop Partijen e lkaar schrifte lijk 
hebben m eegedeeld dat aan de onderscheiden constitutionele ver
eisten is voldaan.

A rtike l 11 

INW ERKING TREDING

Dit Verdrag treed t in w erking op de eerste dag van de m aand vo l
gend op de dag w aarop Partijen e lkaar schrifte lijk  hebben m eege
deeld dat aan de onderscheiden constitutionele vere isten is vo l
daan.

Ten blijke w aarvan de vertegenw oordigers van de Regeringen der 
Partijen, daartoe naar behoren gem achtigd, d it Verdrag hebben on
dertekend.

O pgem aakt in Antwerpen, op 17 januari 1995, in tw ee originele 
exemplaren.

Voor het V laam s Gewest
LUC VA N  D E N  BRA N D E  
Theo K ELCHTERM ANS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
H ans VA N  MIERLO  
A nnem arie  JO R R ITSM A  -LEB B IN K

Bijlage A 

BESPA R IN G SSC EN A R IO  B ED O E LD  IN  A R TIK EL 3

1. Bij een M aasafvoer tussen 100 m3/s  en 60 m3/s  (aanloopfase) Is 
het V laam se en het N ederlandse gebru ik e lk ten hoogste 
25 m 3/s.

2. Bij een M aasafvoer tussen 60 m5/s  en 30 m5/s  (alarm fase) ver
zekeren Partijen een m inim ale a fvoer van 10 m3/s  over de stuw 
te Borgharen. Partijen voeren in deze fase gelijkopgaande be
sparingen door op het in punt 1 bedoelde V laam se en Neder
landse gebruik.

3. Bij een M aasafvoer beneden 30 m3/s  (crisisfase) verdelen Partij
en deze a fvoer door verdergaande gelijkopgaande besparingen 
op het V laam se en het N ederlandse gebru ik  gelijke lijk  over het 
V laam se gebru ik, het N ederlandse gebru ik en de G em een
schappelijke M aas. Ingeval op het grondgebied van één der Par
tijen een noodsituatie  m et betrekking to t de watervoorziening 
van of u it de Maas d re ig t te  ontstaan, v ind t in  de in artikel 5 be
doelde W erkgroep onverw ijld overleg p laats over operationele 
m aatregelen om de situatie  te  verbeteren.

4. Partijen brengen e lkaar binnen één ja a r na het inwerkingtreden 
van d it Verdrag hun draaiboek m et de besparingsm aatregelen 
voor de alarm fase en de cris isfase te r  kennis. Deze besparings
m aatregelen kunnen onder m eer bestaan u it zu in ig schutten, het 
afd ichten van lekken in kunstwerken, het terugpom pen van 
schutw ater bij s lu izen en het verm inderen van de watertoevoer 
naar de land-, tu in- en bosbouw, naar de industrie en naar de 
w aterle id ingbedrijven door verm eerderd gebru ik  van  spaarbek
kens. Partijen brengen e lkaar w ijz ig ingen in het draaiboek zo 
spoedig m ogelijk te r kennis.

Bijlage B

M EETPRO G RAM M A BED O ELD  IN  ARTIK EL 3

Partijen m eten de a fvoer ten m inste te r  hoogte van Kanne (A lbert-
kanaal), M aastricht (Maas te St.-P ieter), M aastrich t (Zuid-W illem s
vaart aan de grens), M aastricht (Maas te Borgharen), Lomm el (Ka
naal Bocholt-Herenta ls), Lozen (Zuid-W illem svaart aan de grens)
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en Bunde (Julianakanaal) continu m et autom atische apparatuur, die 
on-line inform atie verschaft aan inform atiecentra in het V laam s Ge
w est en in Nederland. Voor zover n ie t anders bepaald, draagt elk 
d e r Partijen de kosten van de m etingen d ie  op haar grondgebied 
worden verricht. De bevoegde overheden kunnen het m eetpro
gram m a aan de voortschrijdende behoefte aanpassen.

Bijlage C 

SAM EN STELLING  E N  PR O C ED U R E VAN H E T  GER EC H T  
B ED O ELD  IN  ARTIK EL 6

1. Het in artikel 6  van d it Verdrag genoem de gerecht bestaat uit 
drie  scheidsmannen, van w ie e lke Partij er één benoemd. De 
twee aldus gekozen scheidsm annen bere iken overeenstem m ing 
over de derde scheidsm an. Deze derde scheidsm an mag geen 
onderdaan zijn  van, n iet in d ienst zijn van  en n iet zijn gewone 
verb lijfp laats hebben in het Koninkrijk Belg ië o f het Koninkrijk der 
Nederlanden. E lk van de Partijen w ijst een scheidsm an aan b in
nen een term ijn  van dertig dagen vanaf de  datum  waarop één 
de r Partijen van de andere Partij een d ip lom atieke nota heeft 
ontvangen waarin om  een scheidsrechterlijke beslissing w ordt

verzocht. O ver de derde scheidsm an wordt b innen een volgende 
term ijn van dertig  dagen overeenstem m ing bereikt. Indien één 
de r Partijen haar e igen scheidsm an n iet aanw ijst b innen de ter
m ijn van dertig dagen of ind ien ove r de derde scheidsm an niet 
binnen de genoem de term ijn  overeenstem m ing is bereikt, kan 
de President van het Internationale G erechtshof door één der 
Partijen w orden verzocht een scheidsm an of scheidsm annen te 
benoem en.

2. Het gerecht regelt zijn eigen werkwijze.

3. Het gerecht beslist bij m eerderheid van stem m en.

4. De kosten van het gerech t worden door beide Partijen, e lk voor 
de helft, gedragen. Elke Partij draagt de kosten van zijn  ve rte 
genw oordig ing in  het geding.

5. Het gerech t kan in e lke stand van het geding, na Partijen te heb
ben gehoord, de conservato ire  m aatregelen voorschrijven die 
het noodzakelijk  acht, o f reeds voorgeschreven conservatoire 
m aatregelen intrekken. Zodanige m aatregelen lopen n iet vooruit 
op beslissingen in het geding zelf.
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