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1, Inleiding
Het lijkt nuttig een overzicht te geven van de wettelijke grondslagen voor het beheer der Rijntakken. Bij nadere beschouwing
blijkt een gedeelte van deze grondslagen van internationale
aard te zijn. Op de Waal, het Pannerdencch Kanaal, de Neder-FUjn
en de Lek is als scheepvaartwegen ingevolge de vrede van Parijs
van ^S^h en het congres van Wenen van ^S^^/^3

de Herziene Rijn-

vaartakte van Mannheim van 1868 van toepassing. Daardoor zijn
f^^

. . genoemde Rijntakken als scheepvaartwegen onder het toezicht
van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straats.burg
gekomen. Over deze commissie later meer. Aan de Rijnvaart en
de Rijnvaartakte wordt daarom eerst aandacht geschonken. Daarna
passeren die nederlandse wetten de revue die voor het practiache
beheer van de Rijntakken het belangrijkst rijn.
2. De ontwikkeling en omvang van de Rijnvaart.
Pas in de 2e helft van'de 19e eeuw was de Rijnvaart zo belang.

rijk gev/orden dat in de Rijntakken grote werken vrijwel uitsluitend
voor de Rijnvaart werden uitgevoerd. Sedertdien heeft de Rijnvaart
zich steeds verder ontwikkeld, zij het erg afhankelijk van de

(W^

internationale omstandigheden. Oorlogen en'economische crises weerspiegelen zich zeer duidelijk in de omvang van de Rijnvaart. Toch
kan men spreken van een ontwikkeling die tot vandaag toe onafgebroken gaande is.

^ •

Voor de laatste wereld-oorlog was de Rijnvaart gekomen tot een
grootste goederenvervoer per jaar van ca. ^40 millioen ton bij
Lobith. Na de laatste oorlog heeft de duitse industrie zicli snel
hersteld van de enorme schade die in de oorlog werd opgelopen.
Ook de Rijnvaart deelde in dit herstel. In 195'8 passeerden reeds
bijna 60 millioen ton goederen de Rijn bij Lóbith. In de jaren '60
ging de ontwikkeling stormachtig verder. In 196,7 passeerden
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bijna 100 millioen ton goederen Lobith. In 197'f werd

het record

•bereikt, in dat jaar passeerden 128. millioen ton goederen in
217-100 vrachtschepen de duits-nëderlandse grens bij Lobith. .-•
Dit is dus ruim het 3-vpudigé van de grootste omvang van voor
de oorlog. Hoewel na 197^ weer eens een -. kleire - inzinking
is^opgetreden, bedraagt het jaarlijkse vervoer bij Lobith weer
.ruim 120 millioen ton goederen. Voor de.toekomst wordt een
verdere toeneming .van deonivang verwacht.
Ook in de techniek van de Rijnvaart heeft zich> een belangrijke ..
-ontwikkeling voorgedaan. Na 1955 begon men met pogingen de
• ' duwvaart i.p.v. de sleepvaart op'de Rijn toe te passen. Daar-

•Q

door kon een belangrijke besparing aan personeel worden yer' kregen. In de practijk is gebleken dat de duwvaart een goede'
greep is geweest. Men begon met een paar duwboten die ca.
1250 pk sterk waren. Thans bouv/t men 3- schroevige duwboten, die 6000 pk of meer sterk zijn. De afmetingen van de
duv;stellen zijn door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
beperkt tot 185 m lengte en 22,80 m breedte, terwijl de lengte
• van een duwstel , uitsluitend" ten behoeve" van de lengte van
de duwboot, tot 195 niraagworden vergroot.'Een duwstel bevat •
dan h bakken met een laadvermogen van 5OOO ton elk, samen dus >,
12000 ton.

Met deze formatie wordt continue. gevaren,, .dag en

nacht......
' De sleepvaart is in de internationale Rijnvaart dan ook vrijwel .
verdwenen. In ieder geval komen de grote slepen van weleer, bestaande uit een machtige sleepboot, en 6 a 7 sleepschepen van
ca. 2000 ton elk, niet meer voor.. Deze slepen waren l]- tot 2 km
lang, terwijl een duwstel van hetzelfde laadvermogen nog geen
200 m lang is. Het is vooral

aan de duwvaart te danken, dat

het huidige vervoer van zo'n 120 millioenton goederen per jaar
zonder chaos kan plaats vinden.
Naast de duwvaart zal de vaart met motorschepen blijven bestaan.
De grote duwvaart blijft vooral geschikt voor het vervoer van
grote massa's goederen, die in open ruimen, zonder luiken,
kunnen worden vervoerd.
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Door deze opzienbare ontwikkelingen van de Kijnvaart werden üteeda

zwaardere eisen aan de V/aal als scheepvaartweg gesteld. In 19'f7 en 19't
.werd door de Centrale Commissie voor de Kijnvaart aanbevolen
. beneden Keulen te streven naar een vaargeul die bij O.L.R. mini• maal 2,50 mdiep en I50 m breed zou zijn. De aanduiding O.L.K.
•..;;j is afkomstig van £vereengekomen 2i^ge £ivierstand, dat is de
laagwaterstand die gemiddeld per jaar gedurende 20 ijsvrije
-

dagen worden onderschr^den.
Het is bij menig laagwater gebleken dat de Waal hieraan niet
geheel voldoet* In sommige bochten wordt bij O.L.K. de breedte

^.'•

van 150 m (lang) niet gehaald. Daardoor wordt de kans op aan-

(^^^_

varingen-vergroot, wat mede gelet op de aard van sommige vervoerde goederen niet aanvaardbaar is. In sommige andere riviervakken, vooral in enige
• ,

overgangen tussen 2 bochten, is de

diepte van 2,50 ra bij CL.R. niet aanwezig. Dit betekent dat
de schepen minder diep kunnen worden afgeladen en dit kost
geld, veel geld zelfs.

' D e

•

^

belangrijkste vervoercontracten bevatten n.1. een clausule

dat bij onderschrijding van e^eri bepaalde laagwaterstand op de
vrachtprijs een laagv/atertoeslag zal" worden gegeven. Indien
alle contracten voor de vaart langs Lobith een dergelijke clau• Bule zoudé'n hebben, zou sedert 1970 ca. ƒ. 1 milliard aan Inagwatertoeslagen zijn betaald. Het gaat dus om een bedrag van ca.
fW^

,ƒ• 100 millioen per jaar, waarop een duidelijke bezuiniging
door verbetering- van de V/aal zeker mogelijk lijkt.
De gehele omzet aan normale vrachtprijzen, dus zonder de laagwatertoeslagen in de Rijnvaart, die bij Lobith de grens passeert,
gaat deze f.

100 millioen ver te boven, hij bedraagt ca. •ƒ• 1. rail-

lard per jaar. Naast die vrachtprijzen moet ook nog worden gedacht aan de kosten van de- bedrijvigheid in de nederlandse havens
t.g.v. deze Rijnvaart. Voor de nederlandse economie betekont dit
'

'

een niet te verwaarloosbare bron van inkomsten, die de moeite
waard is om daarvoor het nodige te doen

-

^ -

3. De Herziene Rijnvaartakte van Mannheim, 1868
Inleiding
Voor de Rijnvaart is de Eijnvaartakte van grote betekenis. Over
deze akte wordt het volgende ontleend aan het tractntenblad
1955 no. 161.

,

•

"1. Historische gegevens.
a. Vóór 1868.

•

Artikel 5» eerste lid, van het op 30 mei ^S^h te Parijs
# :

gesloten Vredesverdrag bepaalde:
"La navigation sur Ie Rhin, du point oü il devi.ent navigable
jusqu'a la raer et réciproquernent, sera libre, de telle sorte
qu'elle puisse être interdite a personne; et 1'on s'occupera
au futur Congres des principes d'après lesquels on pourra régleiles droits a lever par les Etats riverains, de la maniere la plus
egale et la plus favorable au commerce de toutes les nations."
Het Congres van Wenen heeft enkele algemene beginselen in2.ake
internationale rivieren vastgesteld, welke zijn neergelegd in de ,
artikelen IO8 - 11? van de Slotakte dd. 9 juni 1815, terwijl de
scheepvaart op de Rijn werd geregeld in de 32 "Artikelen betref-

m

fende de Rijnvaart", welke Bijlage XVI B .van de Slotakte ' vormen.
Artikel 10 van de Bijlage stelde de Centrale Commissie voor. de
Rijnvaart in, die in artikel 32 werd belast- met de opstelling
van een reglement voor de Rijnvaart, dat aan de goedkeuring van
de Regeringen der oeverstaten zou.worden onderworpen.
De Centrale Commissie, bestaande uit door Nederland, Baden,
Beieren, Frankrijk, Hessen, Nassau en Pruisen aangewezen commissarissen, kwam op 5 augustus 1816 te Mainz voor de eerste maal
bijeen.-Deze eerste zitting, die langer duurde dan was voorzien,
werd gesloten op 31 januari l832.
Het reglement kwam tot stand door hot tuss'on. de bovengenoemde
Staten gesloten Verdrag van Hainz van 31 maart 1831, in werking
getreden op 1? juli 1831. Tekst en vertaling van de Akte van Hainz
zijn opgenomen in Stb. I83.I1 19»

- 5 ,.••

I

De Akte van Mainz is gedurende de jaren 1832-1851 gewijzigd
door twintig Aanvullende Artikelen, en in 186O door een eenentwintigste Aanvullend Artikel, krachtens hetwelk de zetel van de
Centrale Commissie werd overgebracht naar Mannheim. Sinds 1866
telde de Commissie geen vertegenv/oordiger meer van Nassau, welk
land door. Pruisen was geannexeerd.

o
b. 1868 - Eerste Wereldoorlog.
«

In 1868 vond een algehele herziening van de Akte van Mainz
plaats, welke resulteerde in de thans nog geldende,' op 1? oktober"
1868 ondertekende Herziene Rijnvaartakte van Mannheim.
De Franse commissaris in de Centrale Commissie werd na de
Frans-Duitse oorlog van 187O-1871 vervangen door een commissaris
. voor het van Frankrijk afgescheiden "Reichsland", die werd benoemd'
door de Duitse Keizer. De Akte van Mannheim werd tot het einde
van de Eerste Wereldoorlog twee maal gewijzigd, te weten bp 18.
september l895 en op h juni "1898.

'

'

De Akte v/erd vervolgens gewijzigd door het Vredesverdrag van
Versailles. Krachtens artiket 355 van dat Verdrag werd de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart uitgebreid met vertegenwoordigers van
B.elgi'è, Frankrijk, Groot-Britannië, Italië en Zwitserland. Nadat
het Verdrag van Versailles op 10 januari 1920 in werking was getreden, ki'/am de- Centrale Commissie op 21 juni 1920 te Straatsburg
'•jj

voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen. Daar de wijzigingen van Versailles echter tot stand waren gekomen zonder medewerking van Nederland, ééh der oorspronkelijke partijen bij de
Akte van Mannheim, zond Nederland naar de zittingen van dé
Centrale Commissie eerst vertegenwoordigers, nadat op 21 januari
1921 door Nederland, België, Frankrijk, Groot-Britannië en
Italië een Protocol was ondertekend, dat nadere wijzigingen behelsde van de bepalingen van Versailles. Nadat nog op 29 maarts
1925 een Aanvullend Protocol was ondertekend, trad Nederland
op 7 september 1923 tot de betreffende bepalingen van het Verdrag van Versailles toe.
c. Tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog.
De Akte van Mannheim is vervolgens gewijzigd door het Verdrag
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van l'l december 1922 met het Aanvullend Protocol van 22 decem- /
iser 1925.

•"

'

-: "

Mede op grond van het bepaalde in artikel 33k,

:: ^
lid 3, van het

Verdrag van Versailles hield de Centrale Commisüie zich bezig met "
het opstellen van~ een herziene Rijnvaartakte. Het 'ontwerp van d e /
Commissie, de z.g. "Akte van Straatsburg", werd op '< mei 19J6
geparafeerd door alle gedelegeerden met uitzondering, van die .'

^" .

van Nederland. Een "Modus Vivendi", met als bijlage de ontworpen nieuwe Akte, werd eveneens op 4 mei 1936 te Straatsburg
voor ondertekening opengesteld, teneinde bepaalde gedeelten
van het ontwerp op 1 januari 1937 in werking te doen treden. De
Modus Vivendi werd vóór 1 juli 1936 ondertekend door België,
Duitsland, Frankrijk, Gr'oot-Britannië, Italië en Zwitserland,
doch op l4 november 1936 opgezegd door Duitsland en op 15•

/

november.1936 door België, en Frankrijk."

; ^

Voorts vermeldt het Tractatenblad:
, "Op, 5 december 1936 deelde de Italiaanse Regering aan de
Voorzitter van de Centrale-Commissie voor de Rijnvaart mede,
dat zij besloten had niet langer aan de werkzaamheden van dé^
Commissie de.el te nemei?.
Op 3 april 1939 werd te Brussel tussen Nederland, België en
Frankrijk een. Overeenkomst gesloten nopens verschillende vraagr ,'.
stukken betreffende het stelsel toepasselijk op de Rijnvaart, met
Protocol yan ondertekening en bijbehorende brieven. Tekst en
•C!

vertaling van Overeenkomst, Protocol en brieven zijn' opgenomen
in Stb. 1939, 22."

\,

"d. Na de Tweede Wereldoorlog.
Ten gevolge van de oorlogsomstandigheden kwam de Centrale
Commissie na april 19'+0 niet. meer bijeen."

,

"De eerste zitting na de Tweede Wereldoorlog van de Centrale
Commissie, thans samengesteld uit vertegenwoordigers vnn Nederland,
België, Frankrijk, Groot-Britannië, de Verenigde Staten van
Amerika en Zwitserland, kwam op 20 november 19'+5 te Straatsburg
bijeen.

•
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. Op 13 en 15 april 1950 werden tussen de Geallieerde Hoge Commissie voor Duitsland en de Duitse Bondsregering nota's gewisseld
inzake het deelnemen van de Bondsrepubliek Duitsland aan de werkzaamheden van de Centrale Commissie."

,

"De eerste zitting van de Centrale Commissie, waarin de
Bondsrepubliek Duitsland was vertegenwoordigd, werd geopend op
. 10 juli 1950."

-

In het begin van de jaren '60 beëindigde de regering van de Verenigde Staten haar lidmaatschap van de Centrale Commissie.
Op 20 november I963 werd te Straatsburg een overeenkomst gesloten
tot wijziging van de Herziene Eijnvaartakte. Deze overeenkomst,
weergegeven in het Tractatenblad 196^ nr. 83, werd blijkens de
wet van 21 januari 196? voor Nederland goedgekeurd en op 15
april 1967 door Nederland bekrachtigd.
. In aansluiting op deze overeenkomst heeft de Centrale Commissie ,
/op 23 oktober 19^9 de procedureregeling van de Kamer van Beroep
in Rijnvaartzaken vastgesteld. Deze regeling, weergegeven in het
Tractatenblad 1970 nr. 69, werd op 1 april 1970 van kracht.
•w

De tekst van de Akte

'

•

•

. . .

.

'

"

.

Alleen de artikelen van de Akte, die voor het beheer van de
Rijntakken van belang zijn, worden vermeld.
Artikel 1. verklaart allereerst:

Ci

"De vaart op de Rijn en zijn uitmondingen van Bazel tot in open
zee is vrij voor de schepen van alle naties voor het vervoer van
goederen en personen, met inachtneming van de in dit Verdrag vervatte bepalingen en van de in het belang van de algemene veiligheid getroffen maatregelen."
Dit is de grondslag van de akte, al het andere is uitwerking daarvan. Het artikel eindigt met de zin:
"De Lek en de V/aal worden beschouwd deel uit te maken van de Rijn."
Dientengevolge worden de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch
Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek als delen va'n de conventionele
Rijn gezien, de uitmondingen in zee en, de IJssel. niet. Wijziging
van delen van de conventionele Rijn, die voor de scheepvaart belangrijk zijn, worden dan ook niet zonder overleg in de Centrale
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Commissie uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor maatregelen die
worden' genomen of voorschriften die worden uitgevaardigd in
het belang van de veiligheid op de Eijn.
/

•

•

•

•

•

Volgens artikel 2 is de internationale vaart vrij in hare keu:ie
van de route door Nederland van de Rijn naar de zee of België
••en omgekeerd.
Als één der waterwegen in het westen van Nederland tussen de
Eijn en de zee onbruikbaar wordt, zal de vervangende vaarweg,
die de Nederlandse vaart wordt aangewezen, ook voor de internationale vaart beschikbaar moeten zijn.
Oorspronkelijk v/erd in dit artikel gesproken over "de tot de
V-

Rijnvaart behorende vaartuigen" resp. "de scheepvaart van de
andere oeverstaten." In .het artikel 356 van het Verdrag van
Versailles werd bepaald dat voortaan artikel 2 zal gelden voor
"de vaartuigen van alle naties". Ten gevolge van de komende
Eijn-Main-Donau verbinding wordt oneerlijke concurrentie gevreesd van de vloten van de Oostbloklanden. Daarom bestaat het
voornemen voornoemde wijziging door het Verdrag van Versailles
ongedaan t.e maken.

N

In artikel 3 wordt gesteld dat van de vaart op de Rijn "geen
rechten die uitsluitend op het uitoefenen van de scheepvaart
zijn gegrond" mogen worden geheven. Boei- en bakengelden zijn
eveneens verboden. Dit artikel maakt het de E.G. niet gemakkelijker de.kosten van de weg te laten toerekenen.
Artikel 7 vermeldt.nog eens uitdrukkelijk dat de doorvoer van
alle goederen langs de Rijn tot in zee vrij is, behoudens gezondheidsmaatregelen. Van (feze doorvoer, rechtstreeks'of niet,
mogen geen rechten worden geheven.
De artikelen 13 t/m 21 bevatten een regeling van de patenten
der Rijnschippers. Door het verdrag van ^^ december 1922 zijn
zij vervangen door 5 andere artikelen.
Volgens artikel 1 van dit verdrag mag slechts de bezitter van
een Rijnschipperspatent een schip op de Rijn boven de brug van
Duisburg-Hochfeld besturen. Dit geldt niet voor schepen kleiner
dan 15 ton, voorzover het geen sleepboten zijn. Het patent moot
door de bevoegde autoriteit van één der verdragsluitende partijen
zijn verleend.
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;

Voor Nederland is nog steeds geen echipperspatent nodig.
In artikel 2 staat dat het patent moet vermelden voor v;elke
gedeelten van de Kijn het geldig is en voor welk soort schip.
In artikel 3 wordt bepaald dat een reglement, in gemeen overleg vastgesteld, d.w.z. door de Centrale Commissie, de vöor:;'.waarden moet bevatten, waaronder de autoriteiten een patent
verlenen.
Artikel k stelt dat misbruik van het patent kan worden.gestraft
door al of niet tijdelijke intrekking. Ook bij gebleken onbe-

.-

kwaamheid of ongeschiktheid (herhaaldelijk gepleegde smokkel
,g^

rw

of diefstal) kan intrekking volgen.

"<-> . .

Artikel 22- van de akte regelt het scheepspatént. Voor de eerste
reis op de Rijn moet elk schip op zijn deugdelijkheid worden
'

.

onderzocht, waarna een scheepspatént door het bevoegd gezag
van één der oeverstaten wordt afgegeven.
Het Reglement van Onderzoek, • laatstelijk door de Centrale Commissie
vastgesteld in november 1975; geeft t^e voorwaarden, waaronder het
patent wordt verleend, wanneer het moet worden verlengd of'v/anneer
het kan worden ingetrokken. X
Volgens artikel 23 behoeven schepen met een laadvermogen kleiner

,

dan 15 ton geen scheepspatént te hebben. Deze uitzondering geldt
alléén voor vrachtschepen (artikel 1.02 van het r e g l e m e n t ) .
' ::

('^P

Artikel 2k

luidt:

"De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op ver• .

voer van de ene oever naar de andere, • behoudens dé bepaling van
•artikel 3 2 . "

' '

- Gezien de overleggingen die leidden tot de tekst van dit artikel
wordt met het "vervoor van de ene oever naar de andere" niet uit- ,
sluitend een veerdienst bedoeld, doch al het verkeer dat de Rijn
kruist b.v. de vaart naar of van de noordelijke, oostelijke of
zuidelijke provincies. De bepaling van artikel 32 gaat óver de
politie-voorschriften uitgevaardigd door de Centrale Commissie.
In artikel 29 worden de oeverstaten verplicht zich tegenover
een naburige oeverstaat als goede nabuur te gedragen door de
ander in te lichten over plannen waarvan de verwerkelijking de
omstandigheden op of langs de rivier bij. de ander onmiddellijk
zullen beïnvloeden. Het beginsel van een dergelijke vcrplicliting
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komt ook voor in het grenstractaat van Kleef.
•'• ,

Artikel 358 van het Verdrag van Versailles wijzigt dit artikel
door aan Frankrijk t.a.v. het gedeelte van de Eijn dat de grens
vormt tussen Duitsland en Frankrijk het recht toe te kennen
.

.

aan de Rijn water te ontlenen ter winning van waterkracht en
daartoe ook op de duitse oever de nodige werken te mogen aan-

•• -

leggen, gebruiken en onderhouden.

.1

De scheepvaart mag daarvan echter geen hinder of schade ondervinden. Dit zal door .de Centrale' Commissie beoordeeld moeten
worden.
Indien Zwitserland zulks wenst kan het overeenkomstige rechten

^;-

• '

krijgen, aan Duitsland" worden dergelijke rechten ontzegd.

/'^

Aan België wordt het recht toegekend aan de Kijn water te ontlenen tot voeding van een eventueel aan te leggen

Kijn-Haaskanaal

ter hoogte van Ruhrort.
Volgens artikel 30 mag de vaart op de Rijn niet dooi' bruggen of
• andere-kunstwerken worden belemmerd. Dit voorschrift heeft er toe
•geleid dat de bouw van elke brug over de Rijn en van elke stuw
in de Rijn van tevoren aan de Centrale Commissie wordt voorgelegd.
Artikel 31 voorziet in het van tijd tot tijd houden van inspectie. •.

reizen door waterbouwkundige ingenie'urs. De Centrale Commissie
bepaalt het tijdstip van de reis en het gedeelte van de Rijn
,

döt bezocht zal worden. Aan haar moeten de ingenieurs verslag
uitbrengen.

'

Artikel 32 bepaalt:
"Overtreding van de gemeenschappelijk door de Regeringen der
Oeverstaten voor de Rijn vastgestelde politie voorschriften
wordt gestraft met een boete van 10 tot 6OO goudfranken."

^

Op dit artikel berust het Reglement van Politie voor de Rijnvaart, voor het laatst door de Centrale Commissie vastgesteld in
oktober 1970. Ook het z.g. Rijnkruisende -verkeer moet volgens
artikel 2h

aan dit reglement voldoen. Het ligt in de bedoeling

dat het grootste bedrag van de boete fors wordt verhoogd. Hiertoe
heeft de Centrale Commissie reeds een besluit genomen. Voor de
van krachtwording is in.Nederland een wet noodzakelijkArtikel 33 verplicht tot het instellen van Rijnvaart-rechtb.'inken.
In Nederland zijn de gewone
verklaard.

rechtscollege's terzake bevoegd
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De artikelen 3^ t/m hO geven aan waartoe de rechtbanken bevoegd zijn. Tevens wordt bepaald dat men ook bij de Centrale
Commissie in beroep kan gaan. De instantie bij wie de zaak het
eerst is voorgebracht behandelt het beroep.
Na de vervallen artikelen Al en k2 vermeldt artikel ^3 dat elke
staat die' de akte ondertekend heeft 1 a '+ commissarissen kan
benoemen, die gezamenlijk de Centrale Commissie vormen. ledere
staat kan ten hoogste 2 plaatsvervangers aanwijzen, die mogen
deelnemen aan.de werkzaamheden van de Centrale Commissie. De
Centrale Commissie heeft Straatsburg als zetel. In artikel 355
van het Verdrag van Versailles werd Straatsburg voor het eerst
als zodanig aangewezen.
De artikelen kh tot AA quinquies geven voorschriften over de'
interne werkwijze van de Centrale Commissie. Hiervan v/ordt
slechts vermeld:
dat elke staat bij tv/eejaarlijkse toerbeurt een commissaris als voorzitter mag aanwijzen;

';

dat de Centrale Commissie per jaar 2 zittingen houdt, buitengewone zittingen kunnen op verzoek van één of meer- commissarissen
door de voorzitter bijeen geroepen worden;
dat de Centrale Commissie de noodzakelijke werkgroepen - al of
niet permanent - instelt, waarvan het voorzitterschap door een .
commissaris of een plaatsvervangend commissaris wordt vervuld
volgens een tweejaarlijkse toerbeurt.
, #

Artikel A5 vermeldt dat de Centrale Commissie:
alle klachten onderzoekt over de toepassing van de akte en over
de uitvoering van in gemeen overleg vastgestelde reglementen_
opgenomen maatregelen;

,

beraadslaagt over voorstellen der regeringen betreffende de bloei
van de Rijnvaart en over voorstellen tot wijziging of aanvulling
van de akte of van de reglementen;
uitspraken doet in gevallen van beroep.
Volgens artikel A5 bis wordt voor het doen van uitspi'o'^en in
gevallen van beroep een Kamer van.Beroep ingesteld, die is samengesteld uit een rechter en een plaatsvervanger voor iedereen
Verdragsstaat. Zij, worden voor 6 jaren aangewezen, zijn geheel
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onafhankelijk en door geen enkele instructie gebonden. Dé kamer
. kiest zijn eigen voorzitter, die een jurist moet zijn, voor
een periode van 3 jaren, welke,periode verlengd mag worden.
Artikel h^ ter bepaalt dat de Centrale Commissie de procedure
regeling van de kamer vaststelt.
. Artikel ^6 bepaalt dat:
iedere partij over 1 stem in de Centrale Commissie beschikt,
die onder voorbehoud van latere bevestiging kan worden uitgebracht , ;
de met eenparigheid van stemmen genomen besluiten bindend zijn,
tenzij een'staat binnen een maand laat weten dat hij geen goedkeuring kan geven of pas na toestemming van zijn wetgevende
lichamen;
de met meerderheid van stemmen genomen besluiten aanbevelingen
zijn;
besluiten betreffende interne aangelegenheden slechts de meerderheid van stemmen behoeven;

.

onthoudingen niet worden meegeteld bij het tellen der stemmen.
Tenslotte zegt artikel ^7 dat iedere staat in de kosten van zijn
commissarissen en hun plaatsvervangers voorziet, terwijl voor
elk jaar een begroting moet worden gemaakt, waarvan de kosten^
gelijkelijk over de staten worden verdeeld.

#

h. De Centrale Commissie.
De werkwijze van de Centrale Commissie.
De Centrale Commissie heeft haar secretariaat in Straatsburg.
Dit wordt geleid door de secretaris-generaal. Hij wordt bijgestaan
door een adjunct-secretaris-genei'aal en, voor de technische problemen, door een hoofdingenieur. Zij worden telkens, voor een
periode van 6 jaren benoemd. Bij de benoeming wordt ook gelot
op de nationaliteit. Thans zijn het respectievelijk een franiunnn,
een duitser en een belg.
De Central-e Commissie vergadert normaal 2 x poi- jaar, meestal
(laat) in het voorjaar en in het najaar. In de tussentijd vergaderen de werkgroepen, die comite's worden genoemd. Deze comito's
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worden gevormd door één of meer commissarissen of plaatsvervangende
commissarissen en door deskundigen van de verschillende staten.
Een (plaatsvervangende)-commissaris vervult het voorzitterschfip.,
.Bij elke vergadering is uiteraard het secretariaat vertegenwoordigd door 1 der 3 voornaamste functionarissen van het secretariaat.
Voor elk belangrijk gedeelte van het werk bestaat er een afzonder-: .
lijk comité. Zo is er o.ml:

,

•

een comité ad hóe, gevormd door de leiders der delegaties, in
velk comité b.v. problemen betreffende de akte aan. de orde komen;
;.een comité voor de begroting;

m

een comité voor de economische problemen waarmede de Rijnvaart
worstelt;
." een comité voor technische problemen, v;aarin elk werk-in, langs
of over de rivier dat de scheepvaart op de Rijn kan hinderen
wordt beoordeeld. Zo komt b.v. elke te bouwen brug over de Rijn
niet het oog op de belangen van de Rijnvaart uitvoerig ter sprake.
Ook voor elk reglement bestaat er een afzonderlijk comité,-waarin
de wijzigingen, aanvullingen of vernieuv;ingen van'de reglementen
worden voorbereid.

. .

^

.

. .De resultaten van het overleg in een comité wordt door de voorzitter in de vergadering van de Centrale Commissie te

berde

gebracht en daar wordt dan zo mogelijk beslist. Als er besluiten

m

zijn genomen en zij betreffen aanvullingen (of) wijziging van
de akte of van de reglementen, dan moeten zij in de diverse
staten van kracht worden verklaard. Voor de akte kost dit in
Nederland jaren, want daartoe is een wet nodig. Voor een reglement kan in Nederland met een K(oninklijk) B(esïuit) worden volstaan, dit kos't vaak meer dan een jaar. Voor de Rijnvaart is
deze duur van een reglementswijziging te lang. Daarom is-in verschillende reglementen een bepaling opgenomen dat in elke stant
de autoriteit, die' in die staat bevoegd is verklaard, tijdelijke
voorschriften van kracht kan verklaren. Zij mogen, behoudenis •
verlenging, niet langer dan 3 jaren van kracht zijn, terwijl
zij vooruit moeten lopen op een reglementswijziging of in verband moeten staan met het nemen van proeven. In haar besluit
ruimt dan de Centrale Commissie meestal een tormijn van een

-

^k

-

half jaar in om de bevoegde autoriteiten hun van kracht verklaringen te laten geven. De meeste besluiten worden daarom
per 1 maart of per 1 november van kracht.

.

Reglementen door de Centrale Commissie vastgesteld.
De Centrale Commissie.heeft tal van reglementen vastgesteld. De
Rijnvaart moet deze reglementen naleven. Op de naleving moeten'
ook de ambtenaren van de Rijkswaterstaat als bijzondere opsporingsambtenaren toezien. Alle reglementen worden hierna opgesomd.
Het Reglement van Politie voor de Rijnvaart (R.P.R.) Dit reglement
. _

werd in de jaren '60 door het betreffende comité geheel herzien.

iP.

Het werd door de Centrale Commissie in oktober 1970 vastgesteld.
Het reglement wordt in artikel 32 van de acte genoemd.
Het reglement bestaat uit 2 delen, het Ie deel bevat voorschriften
die overal op de Rijn gelden', het 2e deel bevat voorschriften
die slechts op bepaalde gedeelten van de Rijn gelden. Het- regie- •

'ment bevat voorschriften voor het gebruik van de Rijn, voor de
seinen, lichten en tekens die de vaart moet gebruiken, geeft aan
'

welke tekens en lichten op, boven, en langs de rivier kunnen voor-r
komen en welke verkeersregels tijdens de vaart moeten worden na-

,

geleefd.
Een afzonderlijke bijlage bij dit reglement vormen:
De voorschriften betreffende de reden op de Rijn. Zij v/ijzen de

'IfÊÊk

vaart valdc'en van de rivier aan waar op stroom ligplaats kan worden'
gekozen en v/elke bijzondere gedragregels er 9p de rede gelden.
De enige nederlandse rede is die bij Lobith en wordt gebruikt
voor de douane-behandeling der schepen. Deze redevoorschriften
zijn afzonderlijk gehouden omdat hierin vrijwel"elk jaar enige
wijzigingen worden aangebracht.
Het Reglement betreffende het onderzoek van schepen op do Rijn. Dit
reglement is een gevolg van artikel 22 van de akte. Het comité
voor dit reglement heeft het geheel herzien, waarna liet door do
Centrale Commissie in november 1975 werd vastgesteld.
Het reglement bestaat uit '+ delen. Deel 1 geeft o.m. de procedurele voorschriften over het onderzoek der schepen ter verlirijging •
van een scheepspatent (in afwijking

van de akte spreekt het
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reglement over certificaat). Deel 2 vermeldt de eisen over de
bouw, inrichting en uitrusting der schepen. Deel 3 schrijft
voor v,'elke bemanning tijdens de vaart aan boord moet zijn. Deel 'f
, bevat enkele overgangs- én slotbepalingen.
Om tot vaststelling van de bemanning te komen belegt de Centrale
s Commissie af en toe een tripartite conferentie. De laatste v/as
in':1966, binnenkort zal er weer één volgen. De conferentie wordt
voorgezeten, door de voorzitter van het comité voor het regleincnt
van onderzoek of door de voorzitter van het comité voor sociale
kwesties. Voor elke staat worden vertegenwoordigers van de
regering, van de werkgevers en van de werknemers uitgenodigd
.aan zo'n conferentie deel te nemen. De conferentie-pleegt 2 a
3 dagen te duren. Tijdens de conferentie treden nogal wat tegen- .
stellingen aan de dag, vooral tussen werkgevers en werknemers,
de verschillen tussen werkgevers onderling vooral tussen reders
. en particulieren, schippers die met een eigen schip varen, zijn
ook vaak niét gering.
Men kan zich afvragen in hoeverre dit reglement- een politiereglement is, althans ppliti^ voorschriften bevat,,als bedoeld
in artikel 32 van de akte. Artikel 1.08 van het regl'ement van
politie stelt echter dat schepen dusdanig gebouwd, ingericht,
uitgerust en bemand moeten zijn dat de veiligheid verzekerd is
en dat geacht wordt dat deze voorwaarde vervuld is als het schip
een-patent heeft en alles met dit patent overeenkomt.
Het Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten.
bestaat ingevolge artikel 3 van het Verdrag van 1923, dat voor
de oude artikelen 15 t/m 21 van de akte 5 nieuwe artikelen gaf.
Dit reglement werd door het comité voor sociale problemen gelicel
herzien en door de Centrale Commissie in mei 1975 vastgesteld. Dit
reglement stelt een patent verplicht tussen de Mittlere Klicinbr-ucké
van Basel en het Spijkse Veer, de grens tussen Duitnland en Nedex'land. Ter verkrijging van een patent moet een examen worden afgelegd. In Nederland neemt het K(oninklijk) O(ndorwijs) FConds)
voor de scheepvaart de examens af.
Het reglement onderscheidt naast n9rmale patenten enkele "lichtere"
patenten, als een sportpatent voor plcziei'vaartuigen of speciale
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patenten voor dienstvaartuigen (politie,' douane- of brandweerboten). Alle patenten gelden voor met name genoemde riviergedeelten. _
;

.

Uiteraard verlangt het reglement dat tevens een onderzoek naar de
lichamelijke geschiktheid wordt verricht, waarbij minimum eisen
..•'laan het gezichtsvermogen en aan het gehoor worden gesteld.
Het Reglement Radardiploma Rijn. Enkele jaren nadat de vaax't met
behulp van radar op de-Rijn in zwang is gekomen heeft de Centrale
Commissie hiervoor een reglement" uitgevaardigd. Di't reglement
werd het laatst door de Centrale Commissie in mei 1975 vastgesteld:
Er wordt een afzonderlijk examen verlangd. In Nederland wordt

v(|p. .

ook dit examen door het K.O.F, afgenomen, v/aarbij van een simulator wordt gebruik gemaakt.

'' ' ,

'.' Voor veren kan met een bijzonder, lichter diploma (het woord
patent zou beter zijn geweest) worden volstaan.
Het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
Rijn (A.D.N.R.) Oorspronkelijk had de Centrale Commissie een

/

'

•

.

.

.

drietal reglementen uitgevaardigd. In de jaren '60 werden zij
door het comité voor het verv;oer van gevaarlijke stoffen ver- '
vangen, door het huidige. reglement, dat v/erd afgeleid van het
,.

A^ccord europeen relatif au transport international des marchandises

'

d_angereuses par voi de n_avigatioh intérieure. In de wandeling
•. wordt het reglement het A.D.N.R. genoemd. De letter R is afkomstig

r/-"^^'

van de _Rijn. Het reglement werd door de Centrale Commissie in
mei 1976 vastgesteld..
. -

,

"

Het reglement bestaat uit een heel korte tekst en 2 zeer uitvoerige bijlagen, die "een wezenlijk deel vormen" van het reglement,
Bijlage A verdeelt de gevaarlijke stoffen in een aantal klassen .
en 'vermeldt ook welke stoffen niet mojgen worden vervoerd.
Bijlage B geeft voorschriften over het vervoer der 'stoffen. Ann
het vervoer in tankschepen wordt een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd. De schepen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer
. van gevaarlijke stoffen, zoals de tankschepen, moeten naast
hun normaal scheepspatent (certificaat) nog een.aanvullend certificaat hebben, dat slechts door die instanties mag worden
uitgereikt, die daarvoor zijn aangewezen.
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In Nederland bestaat er een speciaal corps van controleurs die
met het toezicht op de naleving van dit reglement zijn belast. Dit
corps ressorteert onder het directoraat-generaal voor het verkeer.
Het Rerclement'betref f endo douane-nluiting van Ri inscheupn. Ken' '
herziene tekst van dit reglement werd door de Centrale Commissie
...vastgesteld in november 1963;. In een bijlage worden technische
bepalingen gegeven waaraan de schepen en met name de afsluiting
der ruimen, moeten voldoen.

'

. .

Behoudens voornoemde reglementen heeft de Centrale Commissie o.m.
ook nog eisen vastgesteld waaraan de radartoestellen moeten vol.

doen en gidsen uitgegeven om een.juist gebruik van de radar en
van de radiotelefonie te bevord.eren. Bij het samenstellen van
deze bescheiden hebben deskundigen van de P.T.T. een grote rol
gespeeld.

5. Het beheer in verband met de natuurlijke'functie der Rijntakken.
Inleiding

/

-

'

In het voorgaande werd een ov.erzicht gegeven van de wettelijke . grondslagen van het beheer der Rijntakken met het oog op de

•,

Rijn-vaart. De grondslagen van dit beheer blijken van internationale aard te zijn. De Rijnvaart is slechts één der gebruiksvormen van de Rijntakken. Het beheer van de Rijntakken heeft
ook nog met andere gebruiksvormen te maken, waarvopr de Rijn-

(i

takken een functie vervullen. Ook daarvoor bestaan wetten en
reglementen. .Zij zijn echter van nationale aard. De belangrijksten
'

daarvan worden hierna genoemd.
De natuurlijke functie der Rijntakken. Dé natuurlijke functie is
wel debelangrijkse die de Rijntakken vervullen. Vannature dienen
de Rijntakken voor de afvoer van water, ijs, zand en slib.
Als elke rivier is elke Rijntak een geul in een naar zee afbellend
landschap, waardoor de overtollige neerslag naar zee wordt afgevoerd. Door klimaatsomstandigheden kan dit soms in de vorm van •
water en ijs plaats vinden. Het stromende water voert de producten van de vei-wering mee, zand en slib.
De hoeve el heden water zijn meestal relatief gesproken niet groot, doch
soms zeer groot .Daardoor is er van nature een laagwater- en een hoogwater
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bed onstaan. Aangezien bij ons de laagv/nters meestal in het
zomerhalfjaar voorkomen - vooral in de herfst -' en de hoogwaters
, in het v/interhalf jaar, v/ordt bij ons het laagwaterbed zomerbed
genoemd on het hoógwaterbed winterbed.
De mens heeft ter bescherming van zijn belangen de vorming van .
dit samengestelde bed sterk bevorderd. Ter weerszijden van het
totale rivierbed heeft hij hoogwaterkerende dijken aangelegd, en
ter weerszijden van het zomerbed zomerkaden. Daarmede is de
huidige situatie verkregen: behoudens uitzonderlijke grote afvoeren stroomt de rivier in het zomerhalfjaar tussen de zomerkaden, in het winterhalfjaar komt het nog al eens voor dat de
afvoer zo groot is dat de rivier ook door het winterbed stroomt.
Over de. narigheden die met de afvoer van water, ijs, zand en slib
samenhangen is in het verleden het nodige gebleken. Di jksdoorbraken
en overstromingen kv/amen vooral in het winterseizoen herhaaldelijk voor. Het is vooral de combinatie van v/ater, ijs en zand
die in het verleden tot rampen heeft geleid.' De oorzaak werd
reeds door Brunings aangev/ezen ,toen hij in l80^ zei, dat elke
rivier die weinig verval heef^t vanzelf gaat verwilderen, tenzij
dit door onophoudelijke en gerichte maatregelen wordt voorkomen.
De Rijntakken, hoe keurig genormaliseerd ook,zijn en blijven natuurverschijnselen die bij ons door hun gering en zeev/aarts
afnemend verval steeds weer neigen tot verv/ildering...Op de IJssel
is dat na-de oorlog bij de aantasting van de stroomgeleidingswerken

\W

en de oevers duidelijk gebleken. Onophoudelijke en gerichte maatregelen blijven steeds nodig. Dergelijke maatregelen zijn temeer
nodig omdat de mens met het oog op zijn eigen, particulier belang
het niet kan

laten in de rivierbeddingen maatregelen te nemen

die op zijn belang zijn gericht en daardoor de toestand voor het
algemeen belang erger kan maken.
De overheid heeft dit onderkend

en heeft in de vorm van con

wet voorschriften uitgevaardigd, die een verdergaand bederf van
de rivieren moeten voorkomen en zo no'dig terugdringen.
De Rivicrenwct van 9 november IQOS. Bij deze wet werd o.m. ingetrokken do Publicatie van 2h februari l806, houdende bepalingen
omtrent een algemeen rivier- of waterregt over de rivieren on
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"stroomen dezer Republiek. Deze publicatie kan worden beschouwd
.'•

als de voorgangster van de Rivierenwet.
De bedoeling van de wet wordt in de preambule

duidelijk gesteld:

"dat het noodzakelijk is voorschriften vast te stellen tot ver- '
. zekering van den goeden staat der voorname rivieren en stroomen
des Rijks".

'

Volgens artikel h is het tenzij met vergunning verboden enige
•

. hindernis voor de stroom aan te brengen of te wijzigen in het
zomerbed van de rivier.
. Volgens artikel 3 geldt hetzelfde zij het met geringere gestrengheid voor het winterbed. Opslag, dat is van nature groeiend hout-

zijl^

gév/as, afheiningen of noodkeringen mag men in het zomerhalfjaar
laten staan.
;•'•;

Artikel 7 verbiedt, tenzij met vergunning, aan enig gedeelte van

. ,

de rivier een nieuwe stro'ombaan te geven.
Artikel 9 bepaalt dat aan de vergunning'"geen andere voorwaarden .
worden verbonden dan die strekken tot bescherming van het openbaar rivier- en stroombelang".
Bij de Rivierenwet draait dus. alles om het. openbaar rivier- en
stroombelang. Dit is volgens de verklaringen, die de Minister
•

. destijds bij de behandeling in de Staten-Generaal heeft gedaan,
de vlotte afvoer van opperv/ater en ijs, alsmede het belang dat
•'

• dé scheepvaart bij een doorgaande geul heeft.

^^

Tegen beslissingen over een vergunningsaanvraag kan volgens

^^.

artikel 1^

beroep bij de Kroon worden aangetekend. Ton opzichte

van de - meestal particuliere - gronden in het rivierbed is
volgens artikel 1$ "het Rijk bevoegd tot bescherming van het
openbaar rivier- of stroombelang" daaraan rijksrivierwerken of
door anderen aangelegde werken "aan te sluiten, daarover door
te trekken, daarop te onderhouden of te veranderen" en tot uitvoering van rijksriviemverken specie en bouwstoffen "daarover ....
te vervoeren of tijdelijk daarop neder te leggen of te verwerken".
Uiteraard moeten de gebruikers der gronden tijdig worden ingelicht en later schadeloos gesteld.

,

-

Tenslotte bevat de rivierenwet in artikel 19 e.v. nog een regclijg ten aanzien van het recht van aanwas van gronden, dat iedere
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oevereigenaar heeft.
Volgens deze wet is voor de geringste ophoging in het rivierbed
een vergunning nodig doch kan elke ontgronding hoe groot ook en
hoe sterk in strijd met het openbaar rivier- en stroombelang
worden verricht. In deze leemte is voorzien door de totstandkoming van

.

'

"de Ontgrondingenwet van 27 oktober 1963" en de wijziging van de'
rivierenwet die daarmede samenhing.
Door een toevoeging aan artikel ^ van de rivierenwet.is het
verrichten van een.ontgronding in het zomerbed van de rivier
slechts met vergunning mogelijk.
. Voor het verrichten van een ontgronding iri het winterbed is een
vergunning nodig te verlenen door Gedeputeerde Staten in overeenstemming met de Minister van Verkeer en V/aterstaat.
Tegen de beslissingen is beroepi op de Kroon mogelijk.
-Aldus zou het rivierbeheer voldoende bevoegdheden hebben tot verzekering van de goede staat der rivieren ware het niet dat andere
overheden op grond van de wet Ruimtelijke Ordening bij het vast-.
stellen van streek- of bestem^mingsplannen aan gronden in het •
rivierbed een bestemmin-g kunnen geven die in strijd kunnen zijn
met het algemeen rivier- en stroombelang.
Slechts door het plegen van overleg of door het tijdig indienen
van bezwaarschriften kan dit worden voorkomen. Zo nodig moet
. , de weg van- het beroep op de Kroon worden gevolgd om het rivierbelang veilig te stellen.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het rivierbelang ook
wel eens botst met het natuurbelang. V/aardevolle • beplanting kan
hinderlijk zijn voor de afvoer van opperwater. Het onstaan van
dergelijke beplantingen, die ook in de vorm van opslag kan ontstaan bij verwaarloosde gedeelten van het rivierbed;.moet worden
voorkomen.

6. Het beheer in verband met het gebruik der.Rijntakken.
Inleiding

-

Elk g e b r u i k behoeft nog n i e t n a d e l i g t e z i j n voor h e t v e r v u l l e n
y

van de n a t u u r l i j k e f u n c t i e . v a n de R i j n t a k k e n , doch kan wel i n
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andere opzichten nadelig zijn. Daarom moet worden aangegeven
wat nog toelaatbaar wordt geacht.. Uit het voorgaande is gebleken
welke regels er gesteld zijn ten aanzien van het gebruik van dé
conventionele Rijntakken door d.e internationale Rijnvaart. Voor
het overige gebruik bestaan er enige wetten en daarop gebaseerde
reglementen die aan dit gebruik grenzen stellen. Het zijn evenwel niet alleen de Rijntakken die tegen misbruik moeten worden •
..beschermd. Het geldt voor alle werken van openbaar nut. Er werd
een wet uitgevaardigd waardoor het Rijk zijn waterstaatswerken
wil beschermen.

.

. ' '

De wetten van 1891.
De. wet tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Ri.jkswaterstaatswerken van 28 februari 189I.
Uit de preambule blijkt weer dé bedoeling van de wet: "dat het
,noodzakelijk is wettelijke bepalingen vast te stellen ter be- •
scherming van 's Rijkswaterstaatsv;erken, alsmede ter verzekering van het doelmatig en veilig 'gebruik dier werken".. Volgens
artikel 1 zullen reglementen worden uitgevaardigd, voorzover daarin
niet door een wet of krachtens een wet is voorzien, betreffende:
-het met vaartuigen of andere voorwerpen gebruik maken van openbare wateren onder beheer van het Rijk;
-hét gebruik maken van kribben, dammen, steigers en andere werken
• in over of onder voornoemde wateren;
-het veranderen of belemmeren van de loop van voornoemde wateren;
-het baggeren, graven, vissen in die wateren;

;

-het werpen of nederleggen van vaste stoffen-in vermelde wateren
en op of in waterstaatswerken onder beheer.van het Rijk of op
gronden die van die werken deel uitmaken;
-het maken van werken tot het afleiden van water uit kanalen onder
beheer van het Rijk.

.

Volgens artikel h kan de schade toegebracht aan' de werken onmiddellijk worden verhaald, waarbij een zekerheidsstelling tot betaling
voldoende is.
Met. uitzondering van artikel h kan op grond van deze wet alleen
maar,worden opgetreden voorzover de reglementen dat toelaten en
dan uitsluitend t.a.v. 's Rijkswatcrstaatswerken.
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Van de reglementen die op grond van deze wet zijn uitgevaardigd
.worden genoemd:

'

het Alj^emecn Reglement van Politie voor rivieren en Ri.jkskanalen (A.R.P.)
het Baggerreglcment en

'

,

:• -

het Ri.-iksrivierdi jkenreglemcnt.
Alvorens iets over deze reglementen wordt opgemerkt wordt eerst
nog vermeld dat in het voorjaar van 1891 nog een 2e wet van
kracht v>rerd:

. .

•

.

De wet van 15-april 1891 tot voorkoming van aanvaring of aan- '
drijving op de openbare wateren in het Rijk.

"

In de preambule van deze wet staat: "dat het noodzakelijk is,
maatregelen te nemen tot voorkoming van aanvaring of aandrijving
op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart open
staan",. Hiertoe zal volgens artikel 1 der wet reglementen worden
vastgesteld. Het M n n e n A^anvarings R^eglement dat op grond van
deze wet in ^^ZG werd vastgesteld, werd in 1965 vervangen door
het Vaarreglement.

'

-

Ook voor deze wet geldt dat s;;lechts kan worden opgetreden voorzover de reglementen dit mogelijk maken. Deze wet geldt voor
alle openbare wateren en niet uitsluitend voor 's Rijkswateren.
Het A.R.P., voorzover dat na de invoering van' het Vaarreglement
nog van kracht is, en dit Vaarreglement vervullen voor de IJssel
de functie die het Reglement van Politie voor de Rijnvaart (R.P.R.)
Ï^-J'

voor de conventionele Rijntakken vervult: zij regelen het gebruik
van de IJssel als Rijkswater, zij schrijven de seinen, lichten
en tekens voor die de vaart moet gebruiken, zij vermelden de tekens
.. en lichten die op, boven en langs de rivier kunnen voorkomen en
.stellende onderlinge verkeersregels vast.
Voor de Rijntakken is het van belang dat het Baggerreglemcnt
voorschriften geeft ten aanzien van het- baggeren nabij rijkswerken, zoals oeververdedigingen en stroomgeleidingswerken.

, >

Het Rijksrivierdijkcnreglement regelt het graven in of nabij
met name genoemde Rijksdijken in of langs de rivierbeddingen.
Dat kunnen ook dijken zijn die ten aanzien van de stroomgeleidihg
of de afvoerverdeling een functie vervullen.
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De V/rakkenwct van 9 .i"^i ^93^
In de Preambule van deze v/et staat: "dat het nodig is wettelijke
bepalingen vast te stellen omtrent de opruiming van- vaartuigen
en andere voorwerpen, in openbare wateren gestrand, gezonken
of aan den grond geraakt of op of in v;aterkeeringen of andere
A>raterstaatsv/erken vastgeraakt".
Artikel 1 herhaalt de zeer ruime tekst van de preambule. Het'
gaat dus niet uitsluitend om vaartuigen en het gaat niet alleen
om openbare wateren doch om alle waterstaatswerken.
Bovendien stelt dit artikel dat alle vastgeraakte voorwerpen

w

door de beheerder kunnen "worden opgeruimd, zonder dat deze door
belanghebbenden bij het vaartuig, de lading of het opgeruimde"
voorwerp aansprakelijk kan worden gesteld voor door die opruiming aan hen toegebrachte schade". De beheerder heeft dus een
zeer ruime bevoegdheid om vastgeraakte voorv/erpen te verwijderen
en het water of werk weer zijn functie te laten vervullen v/aarvoor het bestemd is.
Artikel 2 biedt de mogelijkheid het vastgeraakte voorwerp door
belanghebbenden te laten verwijderen. Zij moeten dan voldoende.
zekerheid' stellen.
Volgens artikel 6 moet bij verwijdering door de beheerder het
geborgene aan de burgemeester worden overgedragen , om in het openbaar te worden verkocht. De beheerder kan de burgemeester kiezen.
. Tot het ogenblik van verkoop door de burgemeester moet overeenkomstig artikel 7 aan belanghebbenden het geborgene v/orden gegeven als hij alle kosten betaalt.
Indien volgens artikel 9 bij verkoop door de burgemeester een
batig saldo overblijft moet dit in de consignatiekas 3 jaren
bewaard blijven voor rechthebbenden. Daarna vervalt het batig
saldo aan de beheerder.
Het nadelig saldo komt volgens artikel 10 ten laste van de beheerder, "onverminderd diens bevoegdheid om de krachtons dit
artikel te zijnen laste komende kosten te verhalen op degene,
die volgens de wet daarvoor-aansprakelijk is". Hierbij, moet
niet worden vergeten dat volgens het \Vetboek v^an ](oophandel
voor vaartuigen een beperkte aansprakelijklieid geldt, "behoudens
in geval van opzet of grove scliuld" (WvK, artikel 9'^'^).

2h -.

7. Het beheer in verband met de verontreiniging.
Inleiding
De verontreiniging van de Rijntakken, een misbruik van de rivieren
dat afzonderlijke aandacht verdient, dateert niet van enkele •
jaren geleden. Reeds in I768 merkte C. Velsen, hoogleraar te
Franekcr ten aanzien van de rivieren o.m. op: "....waren ze
maar geagt als vuilnisgoten, waarin elk mogt. morsen zoals het '
hem behaagde". Dit misbruik heef t yooral'na de laatste oorlog grote vormè
aangenomen. Het zijn alle oppervlaktewateren, niet alleen de
rivieren, die daaronder lijden. De mens loost maar wat hij
kwijt wil. Om dit misbruik te kunnen bestrijden werd de volgende
wet uitgevaardigd.

.

De v/ét verontreiniging oppervlaktev/ateren van 13 november 1969
De bedoeling van.de wet is "dat regelen.... worden- gesteld tot
het tegengaan en tot het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren".
Volgens artikel 1, lid 1, van^deze wet is het verboden "zonder
vergunning met -behulp Van een daarvoor bestemd v;erk afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te
brengen in oppervlaktewateren".

'

• Verder bepaalt lid J> van dit artikel dat bij algemene maatregel

m

van bestuur bepaald kan wordendat het zonder vergunning lozen
van genoemde stoffen op andere wijze dan door middel van een
werk eveneens verboden is. Ook kan bij algemene maatregel van
bestuur het lozen van te noemen soorten van stoffen in oppervlaktewater worden verboden.
Tenslotte luidt het 5e lid van dit artikel:"aan een vergunning
mogen voorschriften worden verbonden tot bescherming van de
belangen waarvoor het vereiste van een vergunning is gesteld".
Vergunningen moeten vooraf gedurende 30 dagen ter inzage worden .
gelegd (artikel 10).
Tegen vergunningen kan beroep worden aangetekend door belanghebbenden zo nodig bij de Kroon (artikelen 11 t/m 16).
Volgens artikel 1? is de instantie die vergunning verleend, .
"bevoegd ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het
tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlakto-

wateren heffingen in te stellen".

•
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Voor de heffingen- geldt als grondslag de hoeveelheid en (of)
de hoedanigheid van.de geloosde stoffen (_artikel 18) . Het Jaar-.
, •

lijks voor een eenheid verschuldigde bedrag wordt bij algemene"
maatregel van bestuur vastgesteld (artikel 19)
.Het gezag dat de bedragen invordert moet ze besteden aan de bestrijding van de verontreiniging, ter betaling van door andere
opgelegde heffingen of tot het uitkeren van tegemoetkomingen
in de kosten die anderen moeten maken bij de bestrijding van
de verontreiniging (artikel 23)
Volgens artikel 33

moet elke 5 jaat" een'indicatief meerjaren-

...

programma worden vastgesteld voor de' bestrijding van de waterver-

"•

ontreiniging.

.

'

Het K.B, van 3 nov'ember •)970 maakt het mogelijk de wet op lozingen
. door middel van een werk toe te passen.'
Het K.B, van 28 november 197^ maakt het mogelijk de wet toe te
passen op lozingen die niet door middel van een v/erk plaats vindenDeze wet werd van kracht

in omstandigheden waarbij vrijwel

iedereen zijn afvalwater op oppervlaktewater loosde. Met name
. .
.
'.

op de v_ers.chillende—Ri-jn-takkeh—werd—op—vele—plaatsen—afvalwat-er. geloosd vooral afkomstig van woonkernen of bedrijven. Per Rijn-

•

tak werd daarom een saneringsplan opgesteld om ervoor te zorgen..
dat in 1985 de lozingen op de Rijntakken in overeenstemming met
de. bedoeling van de wet zouden zijn. Voor de IJssel is het

'(mÊ'

'- saneringsplan vrijwel verwezenlijkt. Voor de Neder-Rijn en Lek
zijn goede vorderingen gemaakt.. Voor de V/aal zal dit ook het
«
geval zijn als binnen afzienbare tijd het gebied van Nijmegen
gesaneerd is.

. . .

Een bijzonder probleem vormt het gebruik van het rivierwater als
koelwater voor bedrijven. Het zijn vooral de electriciteitscentrales die grote hoeveelheden afvalwarmte lozen. In werkgroepen
wordt aan de oplossing van dit probleem gewerkt•
De bestrijding van de verontreiniging van de Rijn in Intcrnntio-nnal verband

•

In internationaal verband wordt allang samengewerkt ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn. Het begin van deze
• samenwerking was in 1950. In 1953 begon de Internationale
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Commissie ter bescherming van de Rijn tegen,verontreiniging '
haar werkzaamheden.
Op ?9 april 1963 werd te Bern gesloten de Internationale Overeen- '
komst ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging. De be• doeling van de overeenkomst blijkt uit de preambule, waarin
o.m. het volgende voorkomt:
"het v/ater van de Rijn zuiver, te houden",
"verdere verontreiniging van de Rijn te verhinderen en zijn
Huidige toestand te verbeteren" en'
"de reeds sinds 1950 op dit gebied bestaande samenwerking der
ondertekenende Regeringen te verstevigen".
De ondertekenende Regeringen zijn die van:
de Bondsrepubliek Duisland;
de Franse republiek;
het Groothertogdom Luxemburg;

;

het Koninkrijk der Nederlanden en
de Zwitserse Bondstaat.

'-

Volgens artikel 1 zetten de regeringen ,hun samenwerking tegen
de verontreiniging van de Rijn stroomafv;aarts van het Bodenmeer
voort in het kader van de I_nternationale ^ommissie.
D-eze; I.C. dient overeenkomstig artikel 2:
alle onderzoekingen te verrichten'noodzakelijk ter vaststelling
van aard,_omvang en herkomst van de verontreiniging;
de Regeringen passende maatregelen tegen verontreiniging voor
te stellen; .
de grondslagen voor te bereiden voor é.v. regelingen tussen de.
Regeringen.
De artikelen 3 t/m 6 regelt de samenstelling van de I.C. en het
stemrecht in deze commissie. Elke regering heeft in de I.C. een
delegatie van ten hoogste '+ afgevaardigden. Het voorzitterschap
wordt bij 3-jaarlijkse toerboert door, 1 der delegaties vervuld.
De I.C. komt eens per jaar in gewone vergadering bijeen. Buitengewone vergaderingen op verzoek van 2 delegaties. Elke delegatie
heeft 1 stem.
De artikelen 8 en 9 geven de I.C. het recht zich van deskundige •
hulp te voorzien.
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Volgens artikel 10 moet de I.C. samenwerken met internationale
commissies voor de Rijn en zijn rivieren..
In artikel 11 wordt de I.C. de plicht opgelegd elk jaar aan de
regeringen verslag uit te brengen, "in welk. verslag in het bijzonder de resultaten der onderzoekingen, en beschouwingen dien
••'aangaande, dienen te worden opgenomen".,
Op 3 december 1976 werd te Bonn een Aanvullende Overeenkomst gesloten, waarbij de Europese Economische Gemeenschap tot de Overeenkomst van 29 april 19^3 toetrad.
Eveneens op 3 december 1976 werd te Bonn een Overeenkomst inzake
'/^^

•

de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging gesloten.
In de preambule stellen de ondertekenende partijen o.m.:

• ,

•

''dat de chemische verontreiniging van het water van de Rijn, de

^

flora en de fauna hiervan bedreigt en tevens ongev/enste uitwerkingen heeft op het zeewater".
Volgens artikel 1 nemen'tie Overeenkomst sluitende Partijen "....
"alle passende maatregelen om:"

'/ •• T

>

•'

a. de veförrt"r^iTrilgiffg^van^^d'e~^öppervïaktewateren^van^het^stroomge-

\

bied van de Rijn door de gevaarlijke stoffen van Bijlage I (de

-

z-.g. zwarte lijst) te be'éindigen en
; b. de verontreiniging.van .het water van de Rijn door de gevaarlijke
:^^

stoffen van Bijlage Il(de z.g-, grijze lijst) te verminderen.

^•^7

Hierbij moet rekening worden gehouden- met een aantal doeleinden
waarvoor het water van de Rijn wordt gebruikt:
drinkv/ater voor mens en dire;
behoud van de natuurlijke flora en fauna;
visvangst;

' .

recreatie;
agrarische doeleinden;
industrieel gebruik.

-

Bijlage A van de Overeenkomst geeft aan wat ónder "Rijn" wordt
' •

.

verstaan:
.De Rijn begint' "bij de uitstroming uit het Bodenmecr en omvat de .
rivierarmen door welke hij vrijelijk in 'de Noordzee uitr.troc:nt
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:tot aan de kustlijn, met inbegrip van de IJssel tot aan Kampen".
Overeenkomstig artikel g moeten de Regeringen "een nationale
lijst opstellen van de lozingen in de oppervlaktev;ateren van
.het stroomgebied van de Rijn, die stoffen kunnen bevatten,
welke vallen onder Bijlage I, en waarop emissienormen van toepassing zijn".
De gegevens van de "ten minste eenmaal per drie-jaar bijgcv;erkte
lijst" worden door de regeringen aan de I.C. medegedeeld.
Artikel 3 schrijft het volgende voor:

:

.,

Voor elke lozing in oppervlaktewateren in het stroomgebied van
de Rijn- die stoffen van bijlage I kan bevatten is vooraf vergunning- nodig-, te verlenen door de bevoegde autoriteit van de
desbetreffende Regering. •
Voor lozingen van deze stoffen worden in de vergunning emissienormen vastgesteld, die vastgestelde grenswaarden niet mogen
overschrijden.
Voor bestaande lozingen wordt een termijn gesteld waarna de ver-- •
gunningsvoorwaarden moet worden nageleefd. Deze termijn mag vastng^s t-éTdé^t^rmi^jn gr enz en~ni"et~ov er schrijden^.
I" artikel 4 staat o .m. ; Indien de emissienormen niet in acht
worden genomen kan, zo nodig, de lozing worden verboden.

-^

Volgens artikel,^.stelt de I.C. de grenswaarden van de emissienormen voor. Na vaststelling van deze grenswaarden worden zij
opgenomen in Bijlage IV.
Eveneens stelt de I.C. termijngrenzen voor t.a.v. bestaande
lozingen.
De I.C. gebruikt de resultaten van de internationale meetpunten
om vast te stellen in hoeverre het gehalte aan stoffen vnn Bijlage
in het water van de Rijn dientengevolge ..verandert.
Artikel 6 gaat over de lozing van stoffen van bijlage II.
Binnen 2 jaren na de inwerkingtreding van de Overeenkomst moeten
nationale programma's worden vastgesteld tot beperking van de
lozing van deze stoffen.
Voor de vaststelling dezer programma's wordt'in de I.C. overJeg
gepleegd. Terzake kan de I.C. voorstellen doen.

- 29 -^

Voor iedere lozing van deze stoffen is vergunning nodig, waarin
emissienormen worden vastgesteld.
"In de programma's worden de termijnen vastgesteld voor de tenuitvoerlegging hiervan."
"De programma's en de resultaten.van de toepassing hiervan worden
in beknopte vorm aan de I.C. medegedeeld."
Volgens artikel 8 moet controle op de lozingen worden uitgeoefend.
De daarbij opgedane ervaringen moeten aan de I.C. worden medegedeeld.
Controle op het gehalte aan stoffen van Bijlage I en II in het
water van de Rijn moet volgens artikel '10 ge.beuren op de over-

Qè

eengekomen meetstations, die iedere betrokken Regering in bedrijf
móet houden. De resultaten van deze controle moeten jaarlijks
aan de I.C. worden medegedeeld. Hierover brengt de I.G. een
beknopt verslag uit.
Ingevolge artikel 11 moet bij een plotselingen en aanzienlijke
toeneming van het gehalte of bij een voor de.gehalten belangrijk •
ongeval de I.C. onverwijld worden gewaarschuv/d evenals Partijen
die hierdoor kunnen worden getroffen.
Artikel 1^ bepaalt dat'de I.C. ten aanzien van de Bijlagen I tot'
en met IX wijzigingen of aanvullingen kan aanbevelen die haar
nuttig lijken om ze aan te passen aan de v/etenschappelijke en
technische ontwikkeling of om de doeltreffendheid te verbeteren
van de bestrijding van de chemische verontreiniging.
"De gewijzigde of aangevulde teksten treden in v/erking nadat zij
met eenparigheid van stemmen zijn aangenomen door de Overeenkomst
sluitende Partijen."
In artikel 1^ staat vermeld dat elk geschil tussen de Partijen
over de uitlegging of toepassing van de Overeenkomst dat niet
door onderhandeling kan worden beslecht aan een scheidsgerecht
kan worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van Bijlage B
bij de Overeenkomst.

.

'

Volgens artikel l8 is de Overeenkomst voor Z> jaren na de inwerkingtreding bindend, daarna kan zij worden opgezegd, door middel
van een mededeling aan de Regering van Zwitserland. Do opzegging
wordt 6 maanden later van kracht.

/
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Tenslotte werd ook op 3 december 1976 te Bonn een Overeenkomst
inzake de bescherming van de Kijn tegen verohtreiniging door
chloriden gesloten.

•

Bij deze overeenkomst is de E.E.G. niet betrokken.
Artikel 1,'lid 1 luidt: "De Overeenkomstsluitende Partijen ver,

sterken hun samenwerking met het oog op de bestrijding-van de
verontreiniging van de Rijn door chloride-ionen in een eerste
etap op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst."
De Rijn omvat volgens deze Overeenkomst de rivierarmen door
welke hij vrijelijk in de Noordzee uitstroomt, tot aan de zoetwatergrens, voor de Nieuwe Maas bij Rijnkilometer 1000 (nagenoeg

v.^^

de Maasbruggen van' Rotterdam), met inbegrip van de IJssel tot
,aan Kampen.
Volgens artikel 2 v/orden de lozingen van chloride-ionen in de
Rijn verminderd met ten minste 60 kg chloride-ionen per seconde •
(jaargemiddelde), v/elk doel op frans gebied in fasen worden ver• wezenlijkt.

•; .

Als eerste fase zal. de Franse Regering in de Elzas een inrichting
ten behoeve van de injectie in de diepe ondergrond doen oprichten,
-opdat~d"e~l"o'zl"ng~vair~d~é'"karimijnen gedurende 10 jaar met eén,.
eerste hoeveelheid van 20 kg chloor-ionen per seconde wordt verminderd. De inrichting wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen l8 maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst .

Ü4

geïnstalleerd.
Voorts zal Frankrijk de nodige maatregelen moeten nemen om vóór
1 januari 198O tot een .vermindering van 60 kg chloride-ionen
per seconde te geraken, onder voorbehoud van overeenstemming
over de technische modaliteiten van het project en de financiering
van de kosten.

,

•

^^ artikel 3 nemen de Partijen op zich een toename van de lozing
van chloride-ionen te voorkomen.
ledere Partij zend de I.C. eens per js:ar een verslag van de ontwikkeling van de chloride-ionenvracht van het Rijnwater.
Volgens artikel k mag de Franse Regering de injectie of het
terughouden van chloride-ionen doen onderbreken als hot milieu
daardoor ernstig in gevaar komt. Als het gevaar geweken is moet
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de injectie of het terughouden onmiddellijk worden hervut.
Indien, alsdus artikel 3i de injectie of de inhouding schade
veroorzaakt, die niet geheel op de stichters vain het werk of
op derden kan worden verhaald, kan overleg worden gepleegd
/—

over een eventuele bijdrage te verlenen aan de Franse Regering. .
De I.C. moet volgens artikel 6 binnen h jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst voorstellen doen voor een verdergaande beperking van de chloride-ionenvracht over de gehele
loop van de Rijn.
In artikel 7 wordt vastgelegd dat.in de kosten van de injectie
in de Elzas door Duitsland, Nederland en Zwitserland wordt bijgedragen voor resp.i 30,3'+ en 6 procent.
Over de financiering van de.verdere plannen die door de Franse
Regering moeten worden verv/ezenlijkt zal overleg worden gepleegd.'
Artikel 9 geeft de I.C. het recht, nadat op één van haar meetpunten is geconstateerd dat de chloride-ionenvracht en -concentratie blijft stijgen, de Partij op wier grondgebied zich de
oorzaak van de stijging bevindt te.verzoeken maatregelen te némén.Zo nodig kan zij volgens artikel 10 do hulp van een onafhankelijk
deskundige inroepen.
Artikel 11 handelt over een plotselinge en aanzienlijke toeneming .
van de chloride-ionen in het Rijnwater. Als één der Partijen.dat
merkt of als zij op grond van een ongeval dat vermoedt moeten
de I.C. en de andere .Partijen- die daardoor kunnen worden getroffen
onverwijld worden ingelicht.
Volgens artikel 12 moet elke Partij op de overeengekomen meetstations apparaten in bedrijf hebben waarmede de concentratie
van chloride-ionen in het Rijnwater wordt gecontroleerd.
De I.C. wordt elk half jaar op de hoogte gebracht van do resultaten der controles.
In artikel 13 wordt weer in een scheidsgerecht voorzien nis een
geschil over de uitlegging of de toepassing van de Overeenkomst.
niet. door onderhandelingen kan worden beslecht. Bijlage D stelt
de procedure van het scheidsgerecht vast.
Ook deze overeenkomst heeft volgens artikel 1^ een geldigheidsduur van 3 jaar na de inwerkingtreding. Opzegging van de Overeen-

- 32 -

komst moet aan de Regering van Zwitserland worden gericht en
gaat 6 maanden daarna in.

:

De laatste overeenkomst, die. bijna 3 jaar geleden werd gesloten,
.

is nog steeds niet van kracht. Binnen enkele weken zal.zij in
Frankrijk aan het parlement worden voorgelegd. Het is lang niet
uitgesloten dat dit parlement zijn goedkeuring zal weigeren. Men
zal dan moeten bezien wat te doen staat.
Uit het voorgaande kan wel de conclusie worden getrokken dat men
reeds vele jaren lang zich internationaal zeer beijverd in de

^^

verontreiniging van 'de Rijn een duidelijke verbetering kan ver-

\'.^F:

krijgen. Vooral ten aanzien van het biochemisch zuurstofverbruik
werden resultaten geboekt.
In onderscheidt met hét internationale regime van de Rijnvaart
heeft de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn
tegen verontreiniging geen dwingende bevoegdheden. Door haar
.

positie als informatie-centrum en door haar periodieke verslaggeving heeft zij evenwel een duidelijke invloed ten goede.

De hoofdingenieur-directeur,

^

• ;•

ir. K. van Til.

