
DE ‘SCHELDECOMMISSIES’ IN VOGELVLUCHT

Over de Schelde
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 vormen samen het ‘Schelde-estuarium’ 
dat ongeveer 160 km lang is en onderhevig aan getijden. 
Kortom: een imposante laaglandrivier die in al zijn 
facetten goed moet worden beheerd en onderhouden.

Wie doet wat in het Scheldegebied?
De Schelde en haar stroomgebied zijn één samenhan-
gend geheel over landsgrenzen heen. De coördinatie van 
het beheer is vastgelegd in internationale verdragen en 
overeenkomsten. De Internationale Scheldecommissie, 
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en Permanente 
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart zorgen voor 
de uitvoering van de grensoverschrijdende samenwer-
king. Elke commissie heeft specifieke verantwoordelijkhe-
den en verbindende taken. 

Internationale Scheldecommissie 

Coördineren zorg voor waterkwaliteit en -kwantiteit
De Internationale Scheldecommissie (ISC) is een inter-
gouvernementele organisatie voor het duurzame beheer 
van het internationale stroomgebieddistrict van de 
Schelde (met inbegrip van de zijrivieren van de Schelde, 
de Somme en de IJzer, en de Noordzeekustlijn tussen Ault 
in Frankrijk en Zierikzee in Nederland). De ISC is in 1994 
opgericht door de regeringen van de Franse Republiek, 
het Belgische Koningrijk, het Waalse Gewest, het Vlaamse 
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, die het Verdrag van Charlesville 
Mezières betreffende de bescherming van de Schelde 
hebben ondertekend; en werd verruimd en verkreeg door 
het Verdrag van Gent (03/12/2022) het toezicht op de 
uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000), 
de Overstromingsrichtlijn (2007) en de werking van het 
Schelde Waarschuwings- en Alarmsysteem. Als dusdanig 
is de organisatie rechtstreeks verantwoordelijk voor de 
waterreserves en de waterkwaliteit van bijna 15 miljoen 
mensen.

Daartoe coördineert de ISC de totstandkoming en uit-
voering van overkoepelende beheerplannen. De ISC zorgt 
voor brede afstemming van de aanpak van de gezamen-
lijke uitdagingen voor het hele Scheldestroomgebied: 
de ecologische kwaliteit van oppervlakte wateren door 
moni toring van de waterkwaliteit via het Homogeen 
Meetnet Schelde, met inbegrip van de in de richtlijnen 
genoemde verontreinigende stoffen, maar ook extra 
verontreinigen de stoffen die van belang zijn voor de 
Schelde en op komende verontreinigende stoffen (zoals 
PFAS), vis migratie, ecologische continuïteit van de 
grondwatervoorraden in hun kwalitatieve en kwanti-
tatieve aspecten, hydrologie binnen het stroomgebied 
waaronder de componenten droogte, overstromingen en 
klimaatverandering, grensoverschrijdende communica-

tie over accidentele veront reiniging in het kader van het 
Schelde Waarschuwings-en Alarmsysteem, coördinatie 
en goed bestuur bij grensoverschrijdend oppervlakte- en 
grondwaterbeheer.

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Bescherming tegen overstromingen, toegankelijke Schelde-
havens, een natuurlijk estuarium
In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 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 een gezond, dynamisch en natuur-
lijk ecosysteem heeft. Dit lukt alleen door grensover-
schrijdende samenwerking op verschillende terreinen 
van beleid en beheer. De VNSC doet dit door plannen, 
programma’s en projecten voor te bereiden en te zorgen 
voor gemeenschappelijke fysieke monitoring  
en wetenschappelijk onderzoek. 

Het werkgebied van de VNSC omvat het gedeelte van de 
stroom waar zoet en zout water samenvloeien en getij-
werking is: de Zeeschelde tussen Gent, Antwerpen en de 
Nederlandse grens, en de Westerschelde tussen de Ne-
derlandse grens en de Scheldemonding in de Noordzee. 
Ook het Kanaal Gent-Terneuzen en het Schelde-Rijnka-
naal horen bij het werkgebied van de VNSC.

Advies van de Schelderaad
In 2014 werd de Schelderaad in het leven geroepen als 
het officiële adviesorgaan van de VNSC. De Schelderaad 
draagt proactief bij aan het toekomstig beleid van de 
VNSC. Dat is belangrijk, want zo kunnen de leden van 
de Schelderaad vanaf de start de ontwikkeling van toe-
komstig beleid en beheer kun kennis, kunde en belangen 
inbrengen. 



Dat draagt ook bij aan de versterking van het draagvlak 
voor de verwezenlijking van toekomstige maatregelen. 
De Benelux Unie levert een voorzitter en secretaris. 
Leden van de Schelderaad zijn vertegenwoordigers 
van belangrijke stakeholders in het gebied: lokale en 
regionale overheden, havens, ondernemersgroepen, 
natuur- en milieuorganisaties en de landbouw. De raad 
komt minstens driemaal per jaar samen en buigt zich 
over de thema’s die op de Agenda voor de Toekomst 
van de VNSC staan. Op die manier kan er al een brede 
consensus tussen stakeholders en beleidsmakers 
groeien nog voor de beslissingen worden genomen. 
De Schelderaad kan desgewenst formele adviezen 
uitbrengen aan de VNSC. 

Permanente Commissie van Toezicht op de 
Scheldevaart

Veilige en vlotte scheepvaart
De Permanente Commissie van Toezicht op de 
Scheldevaart (PC) is het hoogste beleidsorgaan waar 
Nederland en Vlaanderen samenwerken binnen de 
organisatie van het Gemeenschappelijk Nautisch 
Beheer (GNB) in het Scheldegebied. De kerntaak van 
de Permanente Commissie is om te zorgen voor een 
veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer 
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 om de nautische keten in het Scheldegebied te 
verwezenlijken. Het doel daarvan is om in samenwerking 
met alle betrokken nautische partijen, de op- en afvaart 
vanaf zee tot aan de kade in de havens zo te organiseren 
dat een schip zijn reis geheel volgens planning en zonder 
oponthoud kan afleggen.

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 

VNSC Uitvoerend Secretariaat
Zuid-Oostsingel 24A, 4611 BB, 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

Schelderaad

Contact verloopt via communicatie@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)88 - 797 46 00

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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