
De ‘Scheldecommissies’ 
in vogelvlucht

De Schelde…
ontspringt in Noord-Frankrijk en stroomt door 

Wallonië, Vlaanderen en Nederland en mondt 

bij Vlissingen uit in de Noordzee. De rivier die 

grotendeels is gekanaliseerd, is 350 km lang en heeft 

250 stuwen en sluizen maar ook meerdere namen 

zoals: Bovenschelde, Zeeschelde (Vlaanderen) en 

Westerschelde (Nederland). De laatste twee samen 

vormen het ‘Schelde-estuarium’ dat ongeveer 160 

km lang is en onderhevig aan getijden. Kortom, 

het gaat om een imposante laaglandrivier die in 

al zijn facetten goed moet worden beheerd en 

onderhouden.

Wie doet wát in het Scheldegebied
De Schelde en haar stroomgebied zijn één samenhan-
gend geheel over de grenzen heen. De coördinatie van 
het beheer is vastgelegd in internationale verdragen 
en overeenkomsten.
De Internationale Scheldecommissie, Vlaams-Neder-
landse Scheldecommissie en Permanente Commis-
sie van Toezicht op de Scheldevaart zorgen voor de 
uitvoering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. 
Elke commissie heeft speci� eke verantwoordelijkhe-
den en verbindende taken. 

Wilt u weten wie wat doet, lees dan verder... 
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Internationale Scheldecommissie

Commission Internationale de l’Escaut
Italiëlei 124, 2000  Antwerpen, België
telefoon 00 32 (0)3 206 06 80 sec@isc-cie.org
Meer informatie: www.isc-cie.org

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

vlaams nederlandse
commissiechelde

VNSC Uitvoerend Secretariaat
Jacob Obrechtlaan 3, 4611 AP  Bergen op Zoom, NL
Postbus 299, 4600 AG  Bergen op Zoom, Nederland
telefoon 00 31 (0)164 212 800 info@vnsc.eu
Meer informatie: www.vnsc.eu

Permanente Commissie van Toezicht
op de Scheldevaart

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Poelendaelesingel 18, 4335 JA  Middelburg, NL
Postbus 5014, 4330 KA  Middelburg, Nederland
telefoon 00 31 (0)118 622 357, of
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 5, 
1000 Brussel, België, telefoon 00 32 (0)2 553 77 39
Meer informatie: www.vts-scheldt.net
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pelijke fysieke monitoring en wetenschappelijk 
onderzoek. Belangrijke aandachtsgebieden die samen-
hangen met het werkingsgebied van de VNSC zijn 
bijvoorbeeld landbouw, recreatie, visserij,
zoetwatervoorziening en zandwinning. 

Permanente Commissie van Toezicht
op de Scheldevaart

     Veilige en vlotte scheepvaart
 De Permanente Commissie van 
Toezicht op de Schelde vaart (PC) is 

het gemeenschappelijk beleids-
orgaan waar Nederland en 

Vlaanderen samenwerken 
binnen de organisatie van 
het Gemeenschappelijk 

Nautisch Beheer (GNB) in 
het Scheldegebied. 

De kerntaak van de Per-
manente Commissie is zorgen voor een 

veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaart-
verkeer in het Scheldegebied. Een veilige scheepvaart 
is van belang voor zowel de havens en de (bemanning 
van de) schepen als voor de omgeving: omwonenden, 
milieu en infrastructuur. 
Een vlotte scheepvaart draagt bij tot een snelle en 
onbelemmerde vaart naar en van de Vlaamse en 
Nederlandse Scheldehavens Antwerpen, Gent,
Terneuzen en Vlissingen. 
Een belangrijke opdracht van de PC is het verwezen-
lijken van de nautische ketenwerking in het Schelde-
gebied. Doel daarvan is om in samenwerking met alle 
betrokken nautische partijen, de op- en afvaart vanaf 
zee tot aan de kade in de havens zodanig te organise-
ren, dat een schip zijn reis geheel volgens planning en 
zonder oponthoud kan a� eggen.
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Coördineren zorg voor waterkwaliteit en -kwantiteit
In de ISC coördineren Frankrijk, Federaal België en zijn 
drie gewesten Wallonië, Vlaanderen en Brussel, en 
Nederland het integraal waterbeleid op het niveau van 
het hele stroomgebieddistrict van de Schelde. In een 
klimaat van vertrouwen wordt er gestreefd naar e�  -
ciënte en coherente maatregelen. De kerntaak van de 
ISC is formeel invulling geven aan twee Europese richt-
lijnen, namelijk de internationale coördinatie bij de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) en 
de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR, 2007) rekening 
houdende met hun onderlinge afstemming 
door het opstellen van overkoepelende 
beheerplannen. Naast de bredere 
coördinatie van de gezamenlijke 
uitdagingen voor het hele Schel-
dedistrict (ecologische kwaliteit 
oppervlaktewater, speci� eke veront-
reinigende sto� en, kwetsbaarheid 
grondwater, economische aspec-
ten, droogte, overstromingen en 
klimaatswijziging, data en goed 
bestuur) is er een diepgaan-
dere samenwerking gestart 
inzake de maatregelen voor 
het terugdringen van nitraten vanuit 
de landbouw en de vrije vismigratie. 
De ISC beheert een Homogeen Meetnet 
Schelde (HMS), waarmee de waterkwa-
liteit van het hele stroomgebied wordt 
opgevolgd, en het grensoverschrijdend 
Waarschuwings- en Alarmsysteem Schelde 
(WASS) voor het grensoverschrijdend melden van 
accidentele verontreinigingen. 
De ISC werkt nauw samen met het EU Interregproject 
ScaldWIN (http://www.scaldwin.org).

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Bescherming tegen overstromingen, toegankelijke
Scheldehavens, een natuurlijk estuarium  
In de Vlaams-Nederlandse Schelde-
commissie werken Vlaanderen en 
Nederland samen om van
het Schelde-estuarium
een gebied te maken
dat

 

goed beschermd
wordt tegen

overstromingen, 
optimaal toegankelijk is 

voor schepen én waar de 
natuur volop kansen krijgt. 

Dit lukt alleen door grensoverschrij-
dende samenwerking op verschillende terreinen van 

beleid en beheer. 
De VNSC doet dit door plannen, programma’s en projec-
ten voor te bereiden en te zorgen voor gemeenschap-


