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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, 

Partijen bij dit Verdrag inzake de bescherming van de Maas, 

Ernaar strevend de kwaliteit van de Maas te waarborgen, door zich ervoor in te spannen 
verdere verontreiniging te voorkomen en de huidige toestand te verbeteren, 

Ervan overtuigd dat dit een dringende taak is, 

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

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

zijn het volgende overeengekomen: 

 

 

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 

In dit Verdrag wordt verstaan onder: 

a) “Maas”: de Maas vanaf haar bron tot aan haar monding in zee, daarbij inbegrepen de 
Bergsche Maas, de Amer, het Hollands Diep en het Haringvliet; 

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

c) “stroomgebied van de Maas”: het gebied dat afwatert op de Maas of op haar 
zijrivieren; 

d) “Commissie”: de Internationale Commissie voor de bescherming van de Maas tegen 
verontreiniging. 

 

ARTIKEL 2: DOEL VAN HET VERDRAG  

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

 

ARTIKEL 3: BEGINSELEN VAN DE SAMENWERKING 

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

De Verdragsluitende Partij waarvan het grondgebied volledig gelegen is buiten het 
stroomgebied van de Maas, neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de activiteiten 
die worden ondernomen door rechtspersonen waarover zij toezicht kan uitoefenen, 
bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van dit Verdrag, zoals bepaald in artikel 2. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

4. De Verdragsluitende Partijen spannen zich, elk voor zich, ervoor in om met passende 
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maatregelen een integraal beheer van het stroomgebied van de Maas te verwezenlijken. 

 

5. De Verdragsluitende Partijen overleggen gezamenlijk teneinde de voorwaarden voor een 
duurzame ontwikkeling van de Maas en van haar stroomgebied te verzekeren. 

 

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

 

7. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan het recht van de Verdragsluitende 
Partijen om afzonderlijk of gezamenlijk strengere maatregelen aan te nemen en toe te 
passen dan die uit hoofde van dit Verdrag. 

 

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

 

ARTIKEL 4: KWALITEIT VAN DE WATERBODEM 

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

 

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

 

ARTIKEL 5: TAKEN VAN  DE COMMISSIE 

De taken van de Commissie zijn de volgende: 

a) het bepalen, verzamelen en evalueren van de gegevens, te verstrekken door de 
Verdragsluitende Partijen, elk met betrekking tot haar grondgebied, teneinde de bronnen 
van verontreiniging te identificeren die een wezenlijk effect hebben op de kwaliteit van de 
Maas; 
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b) het afstemmen van de programma’s  van de Verdragsluitende Partijen voor de bewaking 
van de waterkwaliteit, teneinde te komen tot een homogeen meetnet; 

 

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

 

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

 

e) het met regelmaat uitvoeren van gecoördineerde evaluaties van de doeltreffendheid van 
het actieprogramma, bedoeld in punt (d) van dit artikel; 

 

f) het dienen als kader voor de uitwisseling van informatie over het waterbeleid van de 
Verdragsluitende Partijen; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

k) het uitbrengen van adviezen of aanbevelingen aan de Verdragsluitende Partijen over de 
in dit Verdrag voorziene samenwerking; 
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l) het organiseren van de samenwerking tussen de verschillende nationale of regionale 
waarschuwings- en alarmnetten en het bevorderen van de uitwisseling van informatie 
met het oog op het voorkomen en het bestrijden van calamiteuze verontreiniging; 

 

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

 

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

 

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

 

ARTIKEL 6: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 

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

 

2. Het voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend door iedere Verdragsluitende 
Partij voor de duur van twee jaar uitgeoefend. De Verdragsluitende Partij die het 
voorzitterschap uitoefent wijst een van de leden van haar delegatie aan als Voorzitter van 
de Commissie. De Voorzitter treedt tijdens de vergaderingen van de Commissie niet op 
als woordvoerder van zijn delegatie. 

 

3. De Commissie vergadert eenmaal per jaar, daartoe bijeengeroepen door de Voorzitter, 
en voorts op verzoek van ten minste twee delegaties. De Commissie kan sommige van 
haar vergaderingen op ministerieel niveau houden. De Commissie stelt naar behoefte 
werkgroepen in om zich bij haar taken te laten bijstaan. Ter regeling van haar 
werkzaamheden neemt de Commissie een huishoudelijk reglement aan. 

 

4. De Commissie neemt haar beslissingen in aanwezigheid van alle delegaties van de 
Verdragsluitende Partijen en met eenparigheid van stemmen. Stemonthouding van een 
enkele delegatie staat eenparigheid niet in de weg. Elk der Verdragsluitende Partijen 
beschikt over één stem. 

De Verdragsluitende Partij waarvan het grondgebied volledig gelegen is buiten het 
stroomgebied van de Maas, beschikt over stemrecht wat de beslissingen betreft die een 



 7

weerslag kunnen hebben op haar rechtmatige belangen als gebruiker van het Maaswater 
voor de onttrekking van water bestemd voor de produktie van drinkwater of op haar 
financiële verplichtingen krachtens artikel 8 van dit Verdrag. 

Indien de Regering van het Koninkrijk België later toetreedt tot dit Verdrag, beschikt zij 
over stemrecht wat de beslissingen betreft die betrekking hebben op aangelegenheden 
die tot de bevoegdheid van de federale Staat behoren krachtens de Belgische Grondwet. 
In dit geval beschikken de Regeringen van de Belgische Gewesten bij deze beslissingen 
niet over stemrecht. 

 

5. De werktalen van de Commissie zijn het Frans en het Nederlands. In geval van een 
latere toetreding tot dit Verdrag beslist de Commissie over het eventuele gebruik van een 
bijkomende werktaal. 

 

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

 

7. Ten einde de taken uit te oefenen die haar in dit Verdrag zijn toebedeeld, bezit de 
Commissie rechtspersoonlijkheid. Zij geniet op het grondgebied van elk der 
Verdragsluitende Partijen de handelingsbevoegdheid die noodzakelijk is voor de 
vervulling van haar taken. De Commissie wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter. 

De Commissie beslist over de aanwerving en het ontslag van personeel en beschikt in 
het bijzonder over de bevoegdheid om contracten af te sluiten in het kader van de 
uitoefening van haar taken, roerende en onroerende goederen te verwerven en te 
vervreemden, alsook in rechte op te treden. 

 

ARTIKEL 7: WAARNEMERS 

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

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

b) de Europese Gemeenschap. 

 

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

 

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

 

ARTIKEL 8: KOSTEN VAN DE COMMISSIE 

1. Elke Verdragsluitende Partij draagt de kosten van haar vertegenwoordiging in de 
Commissie en in de werkgroepen. 

 

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

- Koninkrijk der Nederlanden   : 35% 
- Franse Republiek      : 16% 
- Waals Gewest      : 35% 
- Vlaams Gewest      :  7% 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest  :  7% 
 
De Commissie kan, in geval van latere toetreding of uittreding van een Verdragsluitende 
Partij of van naar haar oordeel bijzondere activiteiten,  een andere verdeelsleutel 
bepalen. 

 

ARTIKEL 9: INWERKINGTREDING 

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

 

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

 

ARTIKEL 10: LATERE TOETREDING 

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

 

2. De akten van toetreding worden neergelegd bij de depositaris die onmiddellijk de datum 
van hun ontvangst bevestigt en de andere Verdragsluitende Partijen in kennis stelt. 
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3. Dit Verdrag treedt in werking ten aanzien van elke Staat bedoeld in lid 1 van dit artikel op 
de eerste dag van de tweede maand die volgt op de neerlegging van zijn akte van 
toetreding 

 

ARTIKEL 11: OPZEGGING 

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

 

ARTIKEL 12: AUTHENTIEKE TEKSTEN 

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Franse en de Nederlandse taal, waarbij beide 
teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden neergelegd in de archieven van de depositaris 
die daarvan een gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan elk der Ondertekende 
Partijen. 
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Opgemaakt te Charleville-Mézières, op 26 april 1994. 

 

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 

 

Voor de Regering van het Vlaams Gewest 

 

 

 

Voor de Regering van de Franse Republiek 

 

 

 

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 

 

 

 

Voor de Regering van het Waals Gewest 


