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Protocol bij het op 20 juni 1960 gestoten Verdrag met
België betreffende de verbetering van het Kanaal van
Terneuzen naar Gent en de regeling van enige daarmee
verband houdende aangelegenheden;

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE TOELICHTENDE NOTA ZOALS
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD
's-Gravenhage, 5 februari 1985
Artikel 4. In het Protocol is zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de
procedures, zoals overeengekomen in
het Verdrag van 1960. Dit artikel
verklaart enkele bepalingen betreffende de voorbereiding en de uitvoering
van de toenmalige verbeteringswerken
van overeenkomstige toepassing op
de onderhavige werken. Dat artikel 6
van het Verdrag van 1960 anders
wordt gelezen, hangt samen met het
feit, dat van bepaalde maatregelen en
werken de kosten thans volledig voor
rekening van België zullen komen.
Om die reden heeft België onder de
regeling van dit protocol in gelijke
mate als Nederland zeggenschap in
zaken als de levering van materialen
en de uitvoering van werken, alsmede
in de keuze van de uit te nodigen
leveranciers en de gunning van
opdrachten.

België, omdat deze verbeteringen
getroffen worden ten behoeve van
scheepvaart van en naar Gent, dat wil
zeggen voor schepen waarmee
uitsluitend Belgische belangen
worden gediend.
Artikel 7; hierin wordt voor een
aantal bijzondere bepalingen betreffende de kosten, waarop de kostenverdelingsregeling betrekking heeft,
aansluiting gezocht bij het Verdrag
van 1960. Het percentage van 6, voor
de bemoeiingskosten van de betrokken
Nederlandse overheidsdiensten,
genoemd in lid 2, dat in de plaats
komt van de 2% vermeld in het
Verdrag van 1960, vormt een aanpassing in de richting van het huidige
prijsniveau.

Artikel 6 betreft de kostenverdeling.
Voor de werken aan het sluizenconv
plex is hierbij aangesloten bij het
Verdrag van 1960, dat een verdeling
80%-20% (respectievelijk België-Nederland) kende en die een goede
benadering is van het belang dat
België en Nederland hebben bij een
regelmatige vaart van schepen met
een lengte tot 256 meter.
De maatregelen en werken betreffen
de verbetering van de vaart nabij de
bruggen te Sluiskil en Sas van Gent
komen voor 100% voor rekening van
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