
Het VN-Waterverdrag (1997) en
de wateruitdagingen

Probleemstelling

Bepaalde regio’s in de wereld hebben te kampen met 
een gebrek aan voldoende cn/ot zuiver water om te 
voorzien in de meest elementaire levensbehoeften. 
Terwijl de vraag naar water stijgt, vermindert het 
aanbod zienderogen en dit voor een steeds stijgende 
wereldbevolking.1 25 landen kampen met ernstige 
watcrschaarstc. Het Worldwatch Institute schat dat 
tegen 2025 ruim drie miljard mensen het slachtoffer 
zullen worden van een structureel watertekort in 
verschillende gradaties. De oorzaken van waterte
kort zijn toe te schrijven aan natuurlijke fenomenen 
en aan ingrepen door de mens. Een gebrek aan water 
van goede kwaliteit is veeleer toe te schrijven aan 
het misbruik van een internationale waterweg dooi
de mens, in de zin dat de rivieren worden gebruikt 
voor het afvocrcn van pollucntcn naar zee. Het is 
evident dat in beide gevallen de benedenstrooms 
gelegen staten de slachtoffers zijn.

In Agenda 21, aangenomen tijdens de Conferentie 
van de VN inzake milieu en ontwikkeling (UNCED) 
in Rio de Janeiro in juni 1992, wordt in Hoofdstuk 
18 bijzondere aandacht besteed aan het probleem 
van beschikbaarheid van water van voldoende kwa
liteit, via een geïntegreerde benadering van gebruik, 
beheer en ontwikkeling van de waterrijkdommen. 
Op de Millcnniumbijccnkomst van de Algemene

I Vergadering van de VN kwam de Sccrctaris-gcnc- 
raal met de volgende verontrustende cijfers op de 
proppen: de consumptie van zoetwater is verzesvou
digd tussen 1960 en 1995 (meer dan 2 maal het 
groeiritme van de wereldbevolking) en een derde 
van de wereldbevolking leeft in gebieden onderhevig 
aan waterstress. Ais deze consumptictrcnd zich ver
der zet, dan zal in 2025 tweederden van de bevol
king in deze gebieden leven. Een even ernstige nega
tieve evolutie doet zich voor bij de grondwatcrwin- 
ning, waarbij in bepaalde gebieden de grondwaterta- 
tcl jaarlijks een tot drie meter daalt. Er wordt ge
schat dat meer dan 1 miljard mensen geen toegang 
hebben tot voldoende drinkbaar water. Ongeveer 
80% van de ziekten in de ontwikkelingslanden kun
nen gerelateerd worden aan water van onvoldoende 
kwaliteit of aan sanitaire problemen. Dit levert een
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jaarlijkse dodentol van meer dan 5 miljoen mensen 
of 10 maal het aantal doden dat gemiddeld jaarlijks 
sterft in oorlogen.' Zowel in de Millcnniumvcrkla- 
ring van de VN (2000)3, ais in het Plan of Implement 
tation aangenomen tijdens de Rio+10 Conferentie 
over duurzame ontwikkeling in Johannesburg 
(2002), wordt ais doelstelling aangekondigd het aan
tal mensen dat geen toegang heeft tot drinkbaar wa
ter te halveren tegen 2015.4

Verdragsrechtelijke evolutie

Het gebruik en het verdelen van water tussen Staten 
maakte begin vorige eeuw het voorwerp uit van 
voornamelijk bilaterale verdragen. In 1911 aan
vaardde het Instituut voor Internationaal Recht een 
resolutie over het gebruik van internationale water
wegen voor andere doeleinden dan de scheepvaart 
(resolutie van Madrid). Tussen W OI en WOU was 
het vcrdragsrcchtclijk rustig op het waterfront. V an
af de jaren '50 worden opnieuw voornamelijk bilate
rale waterverdragen gesloten. Vanaf de jaren zestig 
worden naast bilaterale verdragen ook verdragen 
gesloten waarbij meer dan twee oeverstaten partij 
zijn. De verdragen zijn niet noodzakclijk beperkt tot 
het gebruik van het water, maar beogen ook de be
scherming van het zoctwatcrmilicu. Sommige ver
dragen zijn milicuvcrdragcn, zoals de bekende ver
dragen van Bonn ter bescherming van de Rijn tegen 
chloriden (1976) en ter bescherming van de Rijn 
tegen chemische verontreiniging (1976). In 1966 
werd door de International Law Association regels 
uitgewerkt betreffende het gebruik van het water 
van internationale rivieren (Helsinki Rules), in 1976 
gevolgd door een resolutie ter bescherming van het 
water en de watcrinstallatics in tijden van gewapen
de conflicten en een resolutie inzake het internatio
naal beheer van waterbronnen (resoluties van M a
drid). In de jaren '80, maar vooral in de jaren '90 
worden een nieuwe generatie regionale waterverdra
gen gesloten, zoals b.v. in Europa voor de Elbe, de 
Schelde, de Maas, de Donau, de Oder en de Rijn 
(1998). Kenmerkend bij deze verdragen is de domi
nante klemtoon op de bescherming van het watcr- 
milicu. Een belangrijk verdrag is het Kadcrvcrdrag
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van Helsinki van 17 maart 1992 over de bescher
ming en het gebruik van grensoverschrijdende wa
terlopen en internationale meren. Dit verdrag staat 
open voor de leden van de Economische Commissie 
voor Europa van de VN. Het verdrag is aangcvuld 
met een Protocol over water en gezondheid (Lon
den, 1999) en een aansprakclijkhcidsprotocol (Kiev, 
2003).

Eind 1970 mandateerde de Algemene Vergadering 
van de VN de Commissie voor International Recht 
(International Law Commission -  ILC) tot codificatie 
van het recht van toepassing op internationale wa
terwegen voor andere gebruiken dan de scheepvaart. 
De codificatie is een wetgevingstechniek om be
staande regels met betrekking tot een bepaald on
derwerp in een logisch gestructureerde tekst onder 
te brengen. Deze regels kunnen vcrdragsrcgcls zijn, 
regels van internationaal gewoonterecht of interna
tionale rechtsbeginselen. N a een mandaat van bijna 
een halve eeuw, wordt op 21 mei 1997 dit VN- Ver
drag door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 
Het verdrag wordt van kracht na 35 ratificaties. Er 
wordt vermoed dat dit verdrag niet snel van kracht 
zal worden.

In augustus 2004 werden de Berlin Rules on Water 
Resources Law goedgekeurd. Deze regels zijn ge
schreven door het Committee on Water Resources 
Law van de International Law Association. De Berlin 
Rules vervangen de Helsinki Rules van 1966 en zijn 
veel progressiever dan het VN-Verdrag. De Rules 
houden niet enkel rekening met de codificatie van 
gewoonterecht, maar ook met de progressieve ont
wikkeling van het watcrrccht. Ze zijn van toepassing 
op internationale en nationale waterlopen en het 
grondwater, ze leggen o.a. ook de relatie met de 
rechten van de mens en het misbruik van water in 
tijden van oorlog, houden rekening met nieuwe mi- 
licubcginsclcn (b.v. het voorzorgsbcginscl, duurzame 
ontwikkeling, ...), met de scheepvaart, ... De Berlin 
Rules zijn regels ter inspiratie van Staten bij het on
derhandelen van waterverdragen. Hoewel ze worden 
gepresenteerd in een verdragstekst, hebben ze niet 
de autoriteit dic het verdrag van de ILC wel heeft na 
de goedkeuring ervan door de Algemene Vergade
ring van de VN.

Internationale rechtspraak betreffende 
het gebruik van het water

In de zaak over de afleiding van het Maaswater tus
sen België en Nederland worden de eisen van beide
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landen in 1937 door het Permanent Hot van Inter
nationale Justitie verworpen.5 Het Permanent Hot 
kwam tot de vaststelling dat de voorziene werken 
geen inbreuk waren op het Verdrag van 12 mei 1863 
to t regeling van watcrattapping uit de Maas. Ook in 
andere waterzaken werd vooral de vcrdragsuitvoc- 
ring beoordeeld. In de Lae Lanoux zaak was het Ar- 
bitragccollcgc van oordeel dat het atlcidcn van het 
water van het meer van Lanoux via de rivier de Ar- 
ricgc naar de Atlantische oceaan ten koste van de 
voeding van de rivier Carol in Spanje naar de Mid
dellandse Zee, geen inbreuk betekende op het Ver
drag van Bayonne van 1866 en de bijbehorende ak
te. Niettemin was Frankrijk op basis van de Akte 
verplicht om de Spaanse autoriteiten te informeren 
over de geplande werken en de Spaanse overheid te 
consulteren, rekening houdende met de belangen 
van Spanje. Frankrijk behield het ultieme beslis
singsrecht over de geplande werken.0 In de zaak van 
het Gabcikovo-Nagymaros project tussen Hongarije 
en Slovakijc (1997), valt het Internationaal Ge
rechtshof voornamelijk terug op de interpretatie van 
het Verdrag van 1977 houdende uitvoering van het 
sluizcnprojcct op de rivier de Donau en het nemen 
van unilaterale tegenmaatregelen door Slovakijc 
wegens de nict-uitvocring van de aangegane vcr- 
dragsvcrbintcnisscn door Hongarije. Luidens het 
Hot was Hongarije niet gerechtigd unilateraal het 
verdrag van 1977 op te zeggen en de werken te stop
pen op basis van een ecologische noodzaak en was 
Tsjccho-Slowakijc niet gerechtigd in 1991-1992 uni
lateraal voorlopige maatregelen te nemen door het 
bouwen van een niet voorziene dam in Cunovo. Bei
de partijen moeten opnieuw ondcrhandclingcn aan
knopen en aan elkaar de geleden schade betalen, 
tenzij ze anders overeenkomen.'

Het Verdrag van de VN inzake bet 
recht van gebruik van internationale 
waterwegen, anders dan voor de 
scheepvaart (1997)

Het VN-Verdrag is een kaderverdrag van toepassing 
op internationale waterlopen, in de zin van het op
pervlaktewater en het grondwater dic een fysische 
eenheid met elkaar vormen en normaal afwatcrcn in 
een gemeenschappelijk eindpunt. Het verdrag is niet 
enkel van toepassing op stromen of rivieren dic een 
grens vormen of grensoverschrijdend zijn, maar ook 
op de bijrivieren, de grensoverschrijdende meren en 
het grondwater dat verbonden is met deze waterlo
pen, ongeacht of het grondwater grcnsovcrschrij-



dcnd is ot niet. Het verdrag is niet van toepassing op 
grondwatcrlagcn dic nict afwatcrcn in de waterloop 
(ingcslotcn grondwatcrlagcn). Het VN-Vcrdrag vi
seert zowel het gebruik van het water, ais de be
scherming, het behoud en het beheer van de water
lopen, in tegenstelling tot het verdrag van Helsinki 
van 1992 dat voornamelijk geconcentreerd is op de 
kwalitatieve bescherming van grensoverschrijdende 
waterlopen. W c mogen ook nict uit het oog verlie
zen dat het VN-Vcrdrag een universele toepassing 
nastrcclt, waarbij rekening wordt gehouden met de 
speciale situatie en noden van de ontwikkelingslan
den. Het VN-Vcrdrag is bijgevolg het resultaat van 
een consensus tussen landen met sterk uiteenlopen
de belangen en aspiraties.

De oeverstaten worden opgcrocpcn overeenkomsten 
te sluiten over internationale waterlopen op basis 
van de beginselen van het verdrag, zonder dat het 
verdrag voorrang heelt op reeds gesloten watcrvcr- 
dragen. Bestaande waterverdragen blijven onver
minderd van kracht. Deze overeenkomsten kunnen 
van toepassing zijn op de gehele waterloop ot op een 
gedeelte ervan ot op een bepaald project ot op een 
bepaald gebruik. Indien de overeenkomst een signifi
cante nadelige invloed kan hebben op de andere 
oeverstaten, kan geen akkoord worden gesloten zon
der de uitdrukkelijke toestemming van deze oever
staten. Indien door een project ot door een program
ma het gebruik van de waterloop voor een derde 
oeverstaat nadelig wordt beïnvloed wegens de uit
voering van een overeenkomst dic nict de gehele 
waterloop betreft, is deze derde oeverstaat gerech
tigd te participeren in het overleg en de onderhan- 
dclingcn met het oog op de deelname bij deze over
eenkomst. Bijgevolg wordt aan derde staten, onder 
de voorwaardc dat hun gebruik van de waterloop

I wordt aangetast, de mogelijkheid geboden deel te 
nemen aan overleg, ondcrhandclingcn en de sluiting 
van een overeenkomst, waarbij het initieel nict de 
bedoeling was om de derde oeverstaat ais partij in de 
overeenkomst op te nemen. De voorwaardc is dat de 
betrokken oeverstaat partij is bij het VN-Vcrdrag.

In deel II van het verdrag worden de algemene be
ginselen inzake het gebruik van een waterloop voor
opgesteld. Een eerste beginsel is het BILLIJK EN RELT- 

LIJK GEBRUIK. Dit beginsel is het meest tocgcpastc 
beginsel in verdragen betreffende internationale wa
terwegen. Billijk gebruik verwijst naar gelijke rech
ten over het gebruik van een waterloop en mag nict 
worden verward met een gelijke opdeling van de 
waterweg. In de Lae Lanoux zaak kwam het Arbitra- 
gccollcgc tot de vaststelling dat Frankrijk door het

uitvocrcn van watcraflcidingswcrkcn aan het meer 
op zijn grondgebied, een verplichting tot overleg had 
met Spanje, om ook de rechten van Spanje te vrij
waren. Dit betekent nict dat voor alle werken aan 
een internationale waterweg de toestemming nodig 
is van de benedenstrooms gelegen Staten, maar wel 
dat de soevereiniteit van een Staat over de waterlo
pen op zijn grondgebied moet worden beoordeeld 
door de erkenning van een gelijkaardig recht van 
gebruik door de andere oeverstaten. Een eenduidige 
definitie van een billijk en redelijk gebruik is bijzon
der moeilijk en zal moeten worden beoordeeld van 
geval tot geval. In het VN-Vcrdrag wordt het billijk 
en redelijk gebruik gerelateerd aan een optimaal en 
duurzaam gebruik, met inbegrip van een samenwer
kingsverplichting bij de bescherming van de water
loop. In artikel 6 worden de factoren en omstandig
heden dic relevant zijn bij een kwalificatie van een 
billijk en redelijk gebruik op een nict-limitaticvc wij
ze opgesomd. Alle factoren en omstandigheden moe
ten in overweging worden genomen, met inbegrip 
van natuurlijke (geografisch, hydrografisch, hydrolo
gisch, klimatologisch, ecologisch ot andere natuurlij
ke factoren), socio-cconomischc (socio-cconomischc 
noden en de afhankelijkheid van de bevolking van 
de waterloop), bepaalde gebruiken van de waterloop, 
beschermingsfactoren (behoud, bescherming, ont
wikkeling en het economisch gebruik van de water
loop) en de beschikbaarheid van alternatieven van 
vergelijkbare waarde ten aanzicn van een bepaald 
gebruik ot een gepland gebruik. Bij een bestaand ot 
gepland gebruik moeten zowel de voordelen ais de 
negatieve gevolgen ten opzichte van elkaar worden 
afgewogen. In de opsomming wordt geen prioriteit 
gegeven aan de een ot andere tactor ten nadele van 
de andere factoren ot omstandigheden, behoudens 
het tcit dat speciale aandacht moet worden besteed 
aan vitale mcnsclijkc noden (art. 10), zijnde het 
voorzien van voldoende drinkwater en water nodig 
voor de voedselproductie ten einde hongersnood te 
voorkomen.

Een tweede beginsel is de verplichting om bij het 
gebruik van de waterloop vanat het eigen territorium 
GEEN SIGNIFICANTE SCH A LT TE VEROORZAKEN aan 
de andere oeverstaten. Het probleem met dit artikel 
ligt in de afgezwakte verplichting om schade aan 
andere oeverstaten te voorkomen, aangezien oever
staten slechts alle passende middelen moeten gebrui
ken en geen duidelijke resultaatsverbintenis hebben. 
Significante schade wordt in het verdrag nict verder 
gedefinieerd, hoewel in een bijbehorende verklaring 
wordt verduidelijkt dat dit nict substantiële (substan
tial) schade impliceert. Er wordt in het verdrag van



uitgegaan dat een Staat significante schade kan ver
oorzaken ais een gevolg van een billijk en redelijk 
gebruik van de waterloop. Van belang is dat in geval 
van significante schade en zonder een voorafgaande 
overeenkomst, de schadcvcroorzakcndc oeverstaat 
in overleg zal moeten treden met de getroffen oever
staat met het oog op het teniet doen van de schade. 
Indien het nict mogclijk is de schade uit te schake
len ot te verzachten, kan een passende compensatie 
voor de schade het voorwerp worden van verdere 
discussie. Dit betekent uiteraard nict dat er automa
tisch schadevergoeding moet worden betaald. Het 
verdrag vóórziet ook dat in geval van significante 
schade aan natuurlijke- ot rechtspersonen, de scha
dcvcroorzakcndc oeverstaat deze personen op een 
nict-discriminatoirc wijze toegang moet verlenen tot 
de juridische en administratieve procedures van de 
oeverstaat ot het recht om schadevergoeding te ei
sen ot elke andere voldoening, tenzij de oeverstaten 
anders zijn overeengekomen.

Een derde beginsel is de verplichting tot samenwer
king met het oog op de optimalisering van het ge
bruik en de passende bescherming van de internatio
nale waterloop. Deze samenwerking is gebaseerd op 
de soevereine gelijkheid van Staten, de territoriale 
integriteit, het wederzijds voordeel en op de goede 
trouw. Bij de meeste waterverdragen wordt hierbij 
overgegaan tot het instellen van een ot andere vorm 
van beheerscommissie, hetzij permanent, hetzij ad 
hoe. Een VORM  VAN GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER is 
een evident uitvloeisel van het principe van billijk 
en redelijk gebruik en het beginsel om geen signifi
cante schade aan de andere oeverstaten te berokke
nen. Dit beheer ot geïnstitutionaliseerd overleg is 
een gevolg van de verplichting tot samenwerking en 
krijgt overwegend een uitvoering via Commissies ot 
Comités waarin de oeverstaten zijn vertegenwoor
digd. Het verdrag haalt deze mogelijkheid aan zon
der harde verplichting. Oeverstaten kunnen ais sa
menwerkingsvorm gemeenschappelijke mechanis
men ot commissies overwegen, voor zover ze dit no
dig achten. Op verzoek van een verdragspartij zal 
worden overgegaan tot overleg met betrekking tot 
het beheer van de waterloop, zonder dat dit noodza
kelijkerwijze aanleiding moet geven tot de oprich
ting van een gemeenschappelijk bchccrsmcchanis- 
mc. Dit overleg zal vooral het plannen van duurza
me ontwikkeling en de implementatie van eerder 
goedgekeurde plannen tot voorwerp hebben, alsook 
het aanmoedigen van een rationeel en optimaal ge
bruik, de bescherming en de controle van de water
loop. Het ware betere geweest dat oeverstaten een 
uitdrukkelijke verplichting kregen tot institutionali

sering van de samenwerking.

Ais vierde beginsel wordt de regelmatige uitwisseling 
van gegevens en informatie over de toestand van de 
waterloop vooropgezet. Deze uitwisseling van gege
vens is doorgaans een logische exponent van de ver
plichting tot samenwerking en beperkt zich tot de 
informatie dic vlot ter beschikking kan worden ge
steld. Indien informatie wordt gevraagd dic nict on- 
middcllijk ot nict vlot beschikbaar is, zal er een in
spanning worden geleverd om vooralsnog de ge
vraagde informatie ter beschikking te stellen, des
noods tegen betaling van de redelijke kosten ge
maakt om de informatie te verzamelen. Zoals in an
dere verdragen is er geen informatieverplichting in
dien het gegevens betreft dic van vitaal belang zijn 
voor de nationale veiligheid ot de defensie van de 
informaticvcrstrckkcndc oeverstaat.

Deel III van het verdrag is vernieuwend en spitst 
zich toe op geplande maatregelen door een oever
staat met mogclijkc nadelige effecten voor de andere 
oeverstaten. O t geplande maatregelen mogclijkc na
delige effecten hebben, zal het voorwerp uitmaken 
van informatic-uitwisscling en overleg, desnoods van 
ondcrhandclingcn tussen de oeverstaten. Het belang 
van dit deel ligt in de bevestiging dat geen enkele 
oeverstaat het recht hcctt maatregelen uit te voeren 
dic nadelig zouden kunnen zijn voor de andere ver
dragsluitende oeverstaten. Ook wordt voorzien in 
een duidelijke procedure binnen welk tijdstip de in
formatieverstrekking moet plaatsgrijpen en wanneer 
overleg noodzakclijk is. Vooraleer de werken worden 
uitgevoerd, wordt de betrokken oeverstaat ot de be
trokken oeverstaten hiervan tijdig op de hoogte ge
bracht. Ofwel gebeurt dit op eigen initiatief van de 
oeverstaat dic maatregelen plant, ofwel op verzoek 
van oeverstaten dic op basis van redelijke gronden 
menen dat de geplande maatregelen mogclijkc nade
lige effecten kunnen hebben. Indien in dit laatste 
geval de aangesproken oeverstaat op basis van ge
gronde redenen de andere oeverstaten in kennis 
stelt dat de informatieprocedure nict van toepassing 
is, kunnen de anderen verzoeken onmiddcllijk tot 
overleg en ondcrhandclingcn over te gaan. Het op 
de hoogte brengen ot de notificatie van de geplande 
maatregelen op eigen initiatief van de Staat dic de 
werken plant omvat het verstrekken van de beschik
bare technische gegevens, met inbegrip van de resul
taten van een milicucfifcctcnrapportagc, waardoor de 
andere oeverstaten de mogclijkc nadelige effecten 
van het project kunnen beoordelen. Zij krijgen hier
voor 6 maanden de tijd om te reageren, met een mo
gclijkc verlenging van nog cens 6 maanden in het
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geval de beoordeling bijzondere moeilijkheden oplc- 
vert. Deze verlenging moet worden aangevraagd 
door de genotificeerde Staten. Gedurende deze 
periode zal de notificerende Staat samenwerken om 
op verzoek van de genotificeerde Staat bijkomende 
beschikbare en relevante informatie te leveren. In 
ieder geval kunnen tijdens deze periode de geplande 
werken nict doorgaan zonder de instemming van de 
genotificeerde Staten. Indien de genotificeerde Sta
ten binnen de voorziene termijn nict reageren, kun
nen de geplande werken doorgaan voor zover ze nict 
afwijken van de verstrekte informatie. Deze proce
dure kan worden omzeild in het geval de geplande 
maatregelen een uiterst dringend karakter hebben 
ter bescherming van de publieke gezondheid, de 
openbare veiligheid ot enig ander evenredig belang
rijk belang. Het dringende karakter ontslaat de 
Staat dic de werken plant nict van de verplichting 
tot informatieverstrekking, overleg en desnoods on
dcrhandclingcn. In het geval de genotificeerde Sta
ten vinden dat de uitvoering van de maatregelen in 
tegenstrijd zijn met de factoren van belang voor de 
beoordeling van een billijk en redelijk gebruik van 
de waterloop, moeten ze dit op een gemotiveerde 
wijze zo snel ais mogclijk binnen de voorziene ter
mijn kenbaar maken aan de notificerende Staat. De 
betrokken Staten dienen over te gaan tot overleg en 
indien nodig ondcrhandclingcn met het oog op het 
bereiken van een billijke oplossing. Hiervoor zijn 
geen termijnen voorzien zoals bij de informatic-uit- 
wisscling. Gedurende het overleg ot de ondcrhandc
lingcn zal de Staat dic de werken plande op verzoek 
van de Staten dic hebben gereageerd, nict overgaan 
tot de uitvoering van de maatregelen gedurende een 
periode van 6 maanden, tenzij anders wordt over
eengekomen. Deze termijn begint te lopen vanat de 
melding dat de geplande maatregelen onverenigbaar

I zij n met het billijk en redelijk gebruik van de watcr- 
loop. Bij de aanvaarding van het verdrag in de Alge
mene Vergadering van de VN hadden Ethiopië, 
Rwanda en Turkije bezwaren tegen deze procedure. 
Voor Turkije staat de voorziene procedure gelijk aan 
een veto. Dit is nict het geval. Hoogstens wordt de 
voorziene uitvoering van de geplande werken tijdc- 
lijk opgeschort.

Verder bevat Deel IV nog een aantal verplichtingen 
met betrekking tot het uitvocrcn van werken aan de 
waterloop met het oog op de controle op ot wijzi
gingen aan de stroming van de waterloop (b.v. hy
draulische werken, stuwdammen) en het onderhoud 
en de bescherming van installaties van toepassing op 
de waterloop. Voor wat de controle over ot wijziging 
van de stroming van het water betreft, moeten de

oeverstaten samenwerken bij de noden ot de oppor
tuniteit dic zich terzake voordoen en de kans krijgen 
om op een billijke basis te participeren in de con
structie en het onderhoud van deze werken ot in de 
financiering van de kosten voor deze werken, zoals 
overeengekomen. Deze verdeling van de werken en 
de kosten is geen automatisme, maar afhankelijk 
van een overeenkomst tussen de betrokken oever
staten.

Deel IV handelt verder over de bescherming en het 
behoud van de ecosystemen van een internationale 
waterloop. De bescherming en het behoud van de 
ecosystemen van een internationale waterloop is een 
individuele en, indien passend, een collectieve ver
plichting voor de verdragspartijen. De verwijzing 
naar ecosystemen is van belang omdat dit impliceert 
dat rekening moet worden gehouden met de bioti- 
schc (fauna, flora, ...) en de a-biotischc (sedimen
ten) componenten van de waterloop. De klemtoon 
ligt vooral op het voorkomen, het verminderen van 
en de controle op verontreiniging. Verontreiniging is 
elke nadelige verandering in de samenstelling ot de 
kwaliteit van het water van een internationale wa
terloop ais gevolg van mcnsclijk handelen, hetzij 
direct, hetzij indirect. Natuurlijke veranderingen, 
zoals overstromingen, vallen nict onder verontreini
ging indien de overstroming nict het gevolg is van 
mcnsclijkc ingrepen. Hoewel het de bedoeling is om 
ook de a-biotischc componenten te beschermen, is 
er enkel sprake van verontreiniging indien deze a- 
biotischc componenten een effect hebben op de sa
menstelling ot de kwaliteit van het water.

De verdragspartijen hebben de verplichting veront
reiniging te voorkomen, te verminderen en te con
troleren voor zover deze aanleiding gcctt tot signifi
cante schade voor andere verdragspartijen ot hun 
milieu, met inbegrip van gezondheidsschade, schade 
aan het nuttig gebruik ot schade aan de levende rijk
dommen van de waterloop. Dit is een zorgvuldig- 
hcidsvcrplichting. In deze verplichting is elk aan
knopingspunt naar ecologische schade in de ruime 
betekenis zoek en gereduceerd tot schade aan de 
voor de mens bruikbare elementen van de water
loop. Nergens in het verdrag is er sprake van maat
regelen tot herstel van de ecosystemen. Schade aan 
het milieu van andere oeverstaten moet beperkt 
worden geïnterpreteerd ais zijnde schade gerelateerd 
aan het water en nict aan de bodem, de lucht en het 
klimaat. W el moet bijzondere aandacht worden be
steed aan de introductie van vreemde ot nieuwe or
ganismen in de waterloop. Het inbrengen moet wor
den voorkomen in geval van nadelige gevolgen voor



het ecosysteem van de waterloop en voorzover dit 
resulteert in significante schade voor andere oever- 
staten. Dit impliceert dat de introductie van vreem
de ot nieuwe organismen in de waterloop op zich 
nict verboden is en dat het preventieve optreden 
gekoppeld is aan de vaststelling van de schadelijke 
effecten.

Een oeverstaat zal op verzoek van een andere oever
staat overgaan tot overleg met de bedoeling om tot 
gemeenschappelijke maatregelen en methodes te 
komen ter voorkoming, beperking en controle van 
verontreiniging, zoals: 1. gemeenschappelijke watcr- 
kwalitcitsobjccticvcn en criteria; 2. technieken en 
praktijken dic de aandacht vestigen op punt- en dif
fuse bronnen; en 3. een lijst van stoffen waarvan de 
lozing in het water verboden ot beperkt is, dan wel 
het voorwerp uitmaakt van onderzoek en bemonste
ring.

Deel V handelt over schadelijke omstandigheden en 
noodsituaties. Oeverstaten hebben de verplichting 
alle passende maatregelen te nemen met het oog op 
het voorkomen ot het verzachten van omstandighe
den, zoals vloed, ijsconditics, watergebonden ziektes, 
vcrzilting, erosie, verzanding, droogte ot woestijnvor
ming, dic schadelijk kunnen zijn voor andere oever
staten, onatgezien ot deze worden veroorzaakt door 
mcnsclijkc ingrepen ot door natuurlijke oorzaken. 
Indien een noodtoestand zich voordoct op het terri
torium van een oeverstaat hcctt deze oeverstaat een 
waarschuwingsvcrplichting naar andere oeverstaten 
dic potentieel kunnen worden getroffen. Deze oever
staat hcctt ook de plicht om in samenwerking met 
potentieel getroffen oeverstaten onmiddcllijk alle 
praktische maatregelen te treffen ter voorkoming, 
ter verzachting ot ter uitschakeling van deze nood
toestand. Een noodtoestand wordt aanzicn ais een 
situatie dic een gevaar is ot dreigend gevaar uit
maakt tot ernstige schade voor de andere oeversta
ten en het gevolg is van mcnsclijk handelen, zoals 
industriële ongevallen, ot het gevolg is van een na
tuurverschijnsel, zoals een vloed, smeltijs, een land- 
aanslibbing ot een aardbeving. Indien noodzakclijk 
zullen de oeverstaten gemeenschappelijke rampen
plannen ontwikkelen.

Besluit

EIct VN-W aterverdrag is de codificatie van de basis
regels bij het beheer van grensoverschrijdende wa
terlopen. Het is het enige multilaterale verdrag, dat 
enerzijds voor landen dic al regionale waterverdra-
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gen ot rivicrcnvcrdragcn sloten doorgaans nict ver 
genoeg gaat, en anderzijds voor landen waar dcrgc- 
lijkc verdragen nict bestaan, te ver gaat. Het verdrag 
poogt een evenwicht te brengen in het gebruik van 
het water versus de bescherming van het watermi- 
licu. Vanuit een milicubcschcrmingpcrspcctict is er 
echter een oncvcnwicht tussen enerzijds het billijk 
en redelijk gebruik en anderzijds de verplichting om 
geen significante schade te veroorzaken. In het geval 
beiden met elkaar in conflict komen, zal er voorrang 
worden verleend aan het billijke en redelijke ge
bruik. Deze optie leunt waarschijnlijk het dichtst 
aan bij de statenpraktijk, maar is vanuit het stand
punt van de milieubescherming bekeken nict echt 
een vooruitgang te noemen.
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