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MINISTERIËLE VERKLARING VAN LUIK 
 

 
De voor het waterbeheer in het stroomgebied van de Maas en in het stroomgebied van 
de Schelde verantwoordelijke ministers zijn op 30 november 2001 onder voorzitterschap 
van de heer Michel Foret, minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu van 
Wallonië, in Luik bijeengekomen.  
 
 
Aan de conferentie hebben deelgenomen:  
 
Voor de Franse Republiek, de heer Bernard BAUDOT, namens de heer Yves COCHET, Mi-
nister van Ruimtelijke Ordening en Milieu  
 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden, mevrouw drs. Monique DE VRIES, Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat 
 
Voor het Waals Gewest, de heer Michel FORET, Minister van Ruimtelijke Ordening, Ste-
denbouw en Milieu  
 
Voor het Vlaams Gewest, de heer Chris STEENWEGEN, namens mevrouw Vera DUA, Mi-
nister van Leefmilieu en Landbouw  
 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Sébastien RODESCH, namens de heer 
Didier GOSUIN, Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Net-
heid en Buitenlandse Handel  
 
Voor het Koninkrijk België, mevrouw Annemie VERMEYLEN, namens mevrouw Magda 
AELVOET, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
 
Voor de Bondrepubliek Duitsland, de heer Dr.-Ing. E.h. Dietrich RUCHAY, namens de 
heer Jürgen TRITTIN, Bondsminister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veilig-
heid 
 
Voor het Groothertogdom Luxemburg, de heer Paul HANSEN, namens de heer Michel 
WOLTER, Minister van Binnenlandse Zaken  
 
Als waarnemers, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van gouvernemen-
tele organisaties  
 
Als genodigden, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties  
 
De ministers stellen met genoegen vast dat de samenwerking in de schoot van de Inter-
nationale Commissie voor de Bescherming van de Maas (ICBM) en van de Internationale 
Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) de respectieve acties van de ver-
schillende Partijen heeft bevorderd en heeft bijgedragen tot het nemen van gemeen-
schappelijke initiatieven ter verbetering van de Maas en de Schelde. 
 
De Europese Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (2000/60/EG), die op 22 december 2000 in werking is getre-



den, geeft nieuwe krachtige impulsen aan het waterbeleid en voorziet een ruimere af-
stemming. Deze richtlijn heeft tot doel voor elk stroomgebiedsdistrict een gecoördineerd 
en geïntegreerd waterbeheer te voeren, de kwaliteit van het water en de ecosystemen te 
verbeteren en de raadpleging van het publiek te versterken.  
 
Ten einde de door de Kaderrichtlijn voorziene verplichtingen na te komen besluiten de 
ministers internationale stroomgebiedsdistricten, in de zin van artikel 3 van de Kader-
richtlijn Water, in te stellen voor de Maas, respectievelijk voor de Schelde. De algemene 
geografische afbakening voor het oppervlaktewater van de internationale stroomgebieds-
districten "Maas" en "Schelde" wordt daarbij vastgelegd zoals aangegeven op de hierbij 
gevoegde kaarten (doc. Mconf/01-3 en 4).  
 
De ministers stemmen in met de lijsten van het tot het internationale stroomgebiedsdis-
trict "Maas" en van het tot het internationale stroomgebiedsdistrict "Schelde" behorende 
grensoverschrijdende grondwater (doc. Mconf/01-5 en 6). 
 
De ministers benadrukken dat de EU-lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoe-
ring van de Kaderrichtlijn Water, maar zij beschouwen een gecoördineerde aanpak in het 
stroomgebied van de Maas en van de Schelde als noodzakelijk.  
 
De multilaterale coördinatie voor de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water op het 
niveau van het internationale stroomgebiedsdistrict "Maas" zal plaatsvinden in de schoot 
van de ICBM; op het niveau van het internationale stroomgebiedsdistrict "Schelde" zal 
deze plaatsvinden in de schoot van de ICBS. De ministers spreken af dat ten aanzien van 
grensoverschrijdende deelstroomgebieden (grensoverschrijdend oppervlakte-, grond- en 
kustwater) de coördinatie plaats zal vinden in een passend regionaal kader.  
 
Duitsland en Luxemburg, op dit moment nog geen Partij in de ICBM, nemen op gelijkbe-
rechtigde wijze deel aan het overleg en de besluitvorming over deze coördinatie.  
 
De ministers van Duitsland en Luxemburg verklaren dat hun land het voornemen heeft 
toe te treden tot het Verdrag inzake de Bescherming van de Maas en, vooruitlopend op 
de formele toetreding, reeds zoveel mogelijk zijn medewerking zal geven aan de werk-
zaamheden van de ICBM. 
 
De Minister van de Federale regering van België verklaart dat haar land eveneens het 
voornemen heeft tot het Verdrag inzake de Bescherming van de Maas en tot het Verdrag 
inzake de Bescherming van de Schelde toe te treden, in het kader van de eigen be-
voegdheden en in overeenstemming met de hiertoe bestaande bepalingen in genoemde 
Verdragen. In afwachting van haar formele toetreding zal de Federale regering zoveel 
mogelijk haar medewerking verlenen aan de werkzaamheden van de ICBM en de ICBS. 
In het perspectief van de coördinatie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de Ka-
derrichtlijn zal de Belgische Federale Staat zijn bijdrage leveren, onder andere voor wat 
betreft zijn bevoegdheden over de kustwateren onder Belgische rechtsmacht.  
 
De ministers beslissen om één enkel internationaal stroomgebiedsbeheersplan voor de 
Maas en één enkel internationaal stroomgebiedsbeheersplan voor de Schelde op te stel-
len en er de coördinatie van te verzekeren in de schoot van de ICBM, respectievelijk van 
de ICBS. Zij nemen kennis van de grote lijnen van de structuur van deze beheersplan-
nen, zoals door deze beide Commissies voorgesteld (doc. Mconf/01-7).  
 
De ministers verheugen er zich over dat overeenstemming bestaat over de inhoud en de 
aard van de coördinatie (doc. Mconf/01-8) alsook over het werkplan voor de kortetermijn 
coördinatieacties met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (doc. Mconf/01-9), zoals 
opgesteld door de ICBM en de ICBS.  
 
De planning zal in de schoot van de ICBM en de ICBS worden uitgewerkt, getoetst en 



aangepast met het oog op het voldoen aan de uitvoeringstermijnen van de Kaderrichtlijn.  
 
Ten einde zich in te spannen om met passende maatregelen een integraal waterbeheer te 
verwezenlijken, dragen de ministers van de Verdragspartijen bij het Verdrag inzake de 
Bescherming van de Maas en bij het Verdrag inzake de Bescherming van de Schelde de 
ICBM en de ICBS op in haar schoot het multilateraal overleg te voeren met het oog op de 
noodzakelijke maatregelen, daarbij inbegrepen preventieve maatregelen, om bij te dra-
gen aan het afzwakken van de effecten van overstromingen en perioden van droogte. De 
transnationale werkgroep «hoogwater Maas» zal met dat doel in de ICBM worden geïnte-
greerd. 
 
Zij keuren het tussentijds evaluatierapport van het Maas Actieprogramma en van het 
Schelde Actieprogramma goed en dragen de ICBM en de ICBS op om in 2003 een voor-
stel te doen voor de tweede fase van hun Actieprogramma, dat rekening houdt met de 
implicaties van de Kaderrichtlijn Water en de nieuwe opdrachten die aan hen zijn toever-
trouwd.  
 
De ministers geven opdracht aan de ICBM en de ICBS om de noodzakelijke middelen te 
evalueren voor de uitvoering van deze taken, zowel wat organisatie betreft als voor de 
noodzakelijke personele en financiële middelen.  
 
Zij dragen eveneens de ICBM en de ICBS op aanpassingen van het Verdrag inzake de 
Bescherming van de Maas en het Verdrag inzake de Bescherming van de Schelde voor te 
stellen, ingevolge de huidige beslissingen. 
 


