
A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest
inzake de beeïndiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeld-

tarieven;
Middelburg, 21 december 2005

B. TEKST

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams
Gewest inzake de beeïndiging van de onderlinge koppeling van de

loodsgeldtarieven

Het Koninkrijk der Nederlanden
en
Het Vlaams Gewest,
hierna te noemen ,,de Verdragsluitende Partijen’’,
Gelet op het op 19 april 1839 te Londen totstandgekomen Tractaat

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België (hierna
te noemen ‘het Tractaat’),

Verwijzend naar de lange en hechte samenwerking op basis van het
Tractaat tussen enerzijds het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest
en anderzijds het Koninkrijk der Nederlanden, die onder meer gestalte
heeft gekregen in de in het Tractaat opgerichte Permanente Commissie
van Toezicht op de Scheldevaart,

Overeenkomend dat, op basis van dit Verdrag, de loodsgelden en
loodsvergoedingen voor de Scheldevaart in het vervolg worden vastge-
steld door het Vlaams Gewest,

Overwegend dat tevens de voorwaarde vervalt, vervat in het op
12 mei 1863 te Brussel totstandgekomen Tractaat tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens de afkoop van de
Scheldetol, dat de loodsgelden op de Schelde nimmer hoger zullen zijn
dan de loodsgelden die geheven worden op de mondingen van de Maas;
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komen het volgende overeen:

Artikel 1

In Artikel IX, § 2, van het op 19 april 1839 te Londen totstand-
gekomen Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Konink-
rijk België worden in de volzin ,,Des droits de pilotage modérés sont
fixés d’un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les na-
vires de toutes les nations.’’ de woorden ,,d’un commun accord’’ ge-
schrapt en wordt, na deze volzin, de volgende volzin ingevoegd: ,,De
bevoegdheid tot het vaststellen van deze loodsgelden komt uitsluitend
toe aan het Vlaams Gewest.’’.

Artikel 2

Artikel 24, eerste lid, van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot-
standgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Ko-
ninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement
ter uitvoering van Artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en
hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842,
zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschap-
pelijk toezicht daarop (Scheldereglement) komt als volgt te luiden:

1. De Vlaamse minister die de loodsdienst in zijn bevoegdheid heeft,
stelt de loodsgeldtarieven, de loodsvergoedingen en de maatstaven daar-
voor vast, alsmede de regels voor de toepassingen daarvan. De Vlaamse
minister doet de commissarissen mededeling van zijn besluiten.

Artikel 3

In Artikel 5 van het op 12 mei 1863 te Brussel totstandgekomen Trac-
taat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België
nopens de afkoop van de Scheldetol vervalt de volgende volzin: ,,Il reste
d’ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l’Escaut ne pourront
jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchu-
res de la Meuse.’’

Artikel 4

1. Overeenkomstig Artikel 24, eerste lid, van het in Artikel 2 van dit
Verdrag genoemde Scheldereglement zullen de Vlaamse en Nederlandse
ministers die de loodsdiensten in hun bevoegdheid hebben, in 2007 in
onderlinge overeenstemming de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart
binnen de marges in het tweede lid van deze bepaling vaststellen.

2. De loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart kunnen, in afwijking
van Artikel 5 van het Tractaat tussen Nederland en België van 12 mei
1863 nopens de afkoop van de Scheldetol, in de periode van 1 januari
2007 tot en met 31 december 2007 maximaal 7% hoger zijn dan die voor
de vaart op Rotterdam.
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Artikel 5

De in de Artikelen 1, 2 en 3 genoemde maatregelen worden van kracht
op 1 januari 2008 dan wel, indien dit Verdrag in werking treedt na deze
datum, op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin dit verdrag
in werking treedt.

Artikel 6

Dit Verdrag treedt in werking op de laatste dag van de eerste maand
volgend op de dag waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar hebben
medegedeeld dat aan hun onderscheidenlijke constitutionele vereisten
voor de inwerkingtreding is voldaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden van de Regeringen
der Verdragsluitende Partijen dit Verdrag hebben ondertekend.

ONDERTEKEND te Middelburg, op 21 december 2005, in tweevoud
in de Nederlandse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

K. M. H. PEIJS

Voor het Vlaams Gewest,

K. PEETERS

D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goed-
keuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag
kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 6 in werking
treden op de laatste dag van de eerste maand volgend op de dag waarop
de Verdragsluitende Partijen elkaar hebben medegedeeld dat aan hun
onderscheidenlijke constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is
voldaan.

Ingevolge artikel 5 zullen de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde maat-
regelen van kracht worden op 1 januari 2008 dan wel, indien dit Verdrag
in werking treedt na deze datum, op 1 januari van het jaar volgend op
het jaar waarin dit Verdrag in werking treedt.
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J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Het Verdrag dient ter wijziging van:

Titel : Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
het Koninkrijk België nopens de afkoop van de
Scheldetol;
’s Gravenhage, 12 mei 1863

Tekst : Stb. 1863, 117 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. : Trb. 1955, 157

Titel : Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
het Koninkrijk België betreffende de scheiding der
wederzijdse grondgebieden;
Londen, 19 april 1839

Tekst : Stb. 1839, 26 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. : Trb. 2003, 25

Titel : Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het
Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herzie-
ning van het Reglement ter uitvoering van artikel IX
van het Tractaat van 19 april 1839 en van Hoofdstuk
II, Afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van
5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft
het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht
daarop (Scheldereglement);
Middelburg, 11 januari 1995

Tekst : Trb. 1995, 48 (Nederlands)
Laatste Trb. : Trb. 2002, 168

Overige verwijzigingen

Titel : Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
het Koninkrijk België ter uitvoering van het tractaat
van 19 april 1839 en tot definitieve regeling der
wederzijdse rechten en belangen;
’s-Gravenhage, 5 november 1842

Tekst : Stb. 1843, 3 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. : Trb. 2003, 25

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2005.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT
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