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19296 Protocol bij het op 20 juni 1960 gesloten Verdrag met 
België betreffende de verbetering van het Kanaal van 
Terneuzen naar Gent en de regeling van enige daarmee 
verband houdende aangelegenheden; 

Bij Kabinetsmissive van 6 novem-
ber 1984, no. 68, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, mede namens 
de Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
Protocol bij het op 20 juni 1960 
gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk 
België en het Koninkrijk der Nederlan-
den betreffende de verbetering van 
het Kanaal van Terneuzen naar Gent 
en de regeling van enige daarmede 
verband houdende aangelegenheden, 
met toelichtende nota. 

1. In artikel 3 van het verdrag wordt 
bepaald dat de Nederlandse regering 
zorg zal dragen voor de aankoop van 
materialen en de aanbesteding. Het 
protocol behelst evenwel in artikel 4, 
tweede lid, een wijziging van artikel 6 
van het verdrag. Daardoor wordt in 
het eerste lid van artikel 6 gelezen dat 
de levering van materialen en de 
uitvoering van werken na openbare 
aanbesteding worden opgedragen in 
gemeenschappelijk akkoord tussen de 
Belgischeen de Nederlandse minister. 

Naar het oordeel van de Raad van 
State ware daarom in de toelichtende 
nota in te gaan op de verhouding van 
de nieuwe tekst van artikel 6 tot artikel 
3 van het verdrag. 

2. De bijkomende kosten van 
administratie, opstelling der plannen 
en bestedingsstukken, toezicht op 
uitvoering en dergelijke, voor zover zij 
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door de Nederlandse Rijkswaterstaat 
worden gemaakt, worden ingevolge 
het bepaalde in artikel 16 van het 
verdrag geacht 2,5% van alle overige 
kosten van voorbereiding en uitvoe-
ring te bedragen. 

In het tweede lid van artikel 7 van 
het protocol wordt dit percentage 
gewijzigd in 6%. De toelichtende nota 
noemt als redengeving voor deze 
wijziging in de kostenverdelingsrege-
ling een aanpassing in de richting van 
het huidige prijsniveau. Het college 
meent hieromtrent een nadere 
toelichting te moeten aanbevelen, nu 
prijsstijgingen, naar het voorkomt, 
eveneens van invloed zijn op de 
overige kosten van voorbereiding en 
uitvoering. 

3. In de toelichtende nota ware een 
raming van de kosten voor Nederland 
op te nemen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging goed te vinden dat 
bedoeld Protocol wordt overgelegd 
aan de beide Kamers der Staten-Ge-
neraal nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 
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