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// abstract:

Dit verdrag regelt de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen om te komen tot een gemeenschappelijk beleid en een daarop 
afgestemd gemeenschappelijk beheer van het Schelde-estuarium (zoals afgebakend in het toepassingsgebied van het verdrag). De 
samenwerking is gericht op een maximale beveiliging tegen overstromingen, een optimale toegankelijkheid van de Scheldehavens en 
een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem. Om deze doelstellingen te realiseren werd de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC) opgericht die bestaat uit een politiek college, een ambtelijk college en een secretariaat. Het verdrag stipuleert onder meer de 
door de VNSC te volgen regelgeving bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van plannen, programma’s en projecten. Daarnaast 
behandelt het verdrag eveneens het opzetten en het uitvoeren van gemeenschappelijk fysieke monitoring en gemeenschappelijk 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt bepaald dat de bevoegdheden van de Technische Scheldecommissie worden overgenomen 
door de VNSC. Bij de externe betrekkingen staat de VNSC in voor de externe communicatie met betrekking tot de uitvoering van 
dit verdrag en dient ze contacten te onderhouden met de Internationale Scheldecommissie. Verder komt de regelgeving in verband 
met de evaluatie en de rapportage in het kader van dit verdrag aan bod, alsook de geschillenregeling. De samenstelling en werkwijze 
van het politiek (bevoegde bewindslieden) en ambtelijk college (hoge Nederlandse en Vlaamse ambtenaren) en de taken van het 
secretariaat van de VNSC worden vastgelegd. Ten slotte komt de financiering aan bod.

Verdrag beleid en beheer Schelde-
estuarium
Officiële verwijzing Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest enerzijds en het 

Koninkrijk der Nederlanden anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van 
het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium, ondertekend in Middelburg op 21 
december 2005

Officiële website www.vnsc.eu

Relevante data Document 21/12/2005

Inwerkingtreding 1/10/2008

Instemming door Vlaanderen 9/03/2007

Beleidsniveau Internationaal (bilateraal)

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Schelde-estuarium

Internationaal aanspreekpunt Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)

Vlaams instemmingsdecreet Decreet van 9 maart 2007 houdende instemming met het verdrag tussen het Vlaams 
Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge 
koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december 
2005, het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden 
betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, en 
de bijlagen A, B, C, D en E, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, het 
verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het 
gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, ondertekend in Middelburg 
op 21 december 2005, en het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden, anderzijds inzake de 
samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium, 
ondertekend in Middelburg op 21 december 2005
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