INTERNATIONALE SCHELDECOMMISSIE
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ESCAUT

Bernard De Potter
benoemd tot Voorzitter van de
Internationale Scheldecommissie
Antwerpen, 1 januari 2021
In uitvoering van Artikel 5 – lid 2 van het Verdrag
van Gent wordt het Voorzitterschap van de
Internationale Scheldecommissie afwisselend door
iedere Verdragsluitende Partij uitgeoefend voor een
periode van twee jaar.
Voor
de
periode
2021-2022
wordt
het
Voorzitterschap waargenomen door de Vlaamse
delegatie.
Per ministerieel besluit van 21 december 2020 werd
de heer Bernard De Potter als Voorzitter van de
Internationale Scheldecommissie aangesteld voor
de periode 2021-2022.
Bernard De Potter is sinds 2018 administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en Voorzitter van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Voorheen was hij
administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
“Waterlopen zoals de Schelde zijn blauwe aders in ons Europees landschap. Ze zijn cruciaal

om verschillende functies te vervullen : sociaaleconomisch als hub in een multimodale
logistieke keten, ecologisch als basis voor een bonte biodiversiteit. De uitdagingen zijn groot,
nog versterkt door klimaatverandering. We strijden tegen waterschaarste en droogte,
overstromingsrisico’s en waterkwaliteitsproblemen. Daarenboven wordt waterbeleving
maatschappelijk gezien meer en meer een belangrijke vraag.”, verklaart Bernard De Potter.
“Door het grensoverschrijdend karakter van de Schelde is samenwerken over de lands- en
regiogrenzen heen intrinsiek noodzakelijk. De kern van iedere samenwerking is een
gemeenschappelijke visie hebben, luisteren naar de verwachtingen van elke partner en een
context creëren om de bijdragen van elkeen te faciliteren en te ondersteunen. Het is dan ook
mijn ambitie als voorzitter om te investeren in de verdere uitrol van die gemeenschappelijke
visie, een open dialoog tussen de partners te stimuleren en samen met het secretariaat de
partners daadwerkelijk te ondersteunen in hun concrete acties om de gemeenschappelijke
visie te realiseren: de Schelde, een rivier waar integraal waterbeleid daadwerkelijk centraal
staat, als voorbeeld voor de andere (internationale) stroomgebieden in Europa.”
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“Het waterbeheer wordt bepaald door een veelheid aan stakeholders.

Een integraal
waterbeleid dat deze stakeholders verenigt, is daarom noodzakelijk willen we de doelen van
de Kaderrichtlijn Water einde 2027 behalen. Op Vlaams niveau werd een overlegplatform van
de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn
opgericht teneinde een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en
waterbeheer in Vlaanderen te realiseren.”, zegt Leon Dhaene, secretaris-generaal van de
Internationale Scheldecommissie.

“Met het finaliseren van het volgende zesjarenplan water voor het stroomgebied van de

Schelde in 2021 en het ten uitvoer brengen daarvan vanaf 2022 gaan de delegaties de
uitdaging aan om de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn te halen.
Als Voorzitter van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en met zijn algemene
ervaring inzake milieuproblematiek en -beheersing zal Bernard De Potter een grote steun zijn
voor de verwezenlijking daarvan. De Internationale Scheldecommissie is dan ook uitermate
verheugd met de komst van Bernard De Potter als haar Voorzitter voor 2021-2022”.

NOOT VAN DE REDACTIE :
Federale en gewestelijke overheden uit Frankrijk, België en Nederland werken in de
Internationale Scheldecommissie (ISC) nauw samen aan het waterbeheer in het
Scheldestroomgebied. De ISC bewaakt onder meer de waterkwaliteit, stemt maatregelen op
elkaar af die de gevolgen van overstromingen en droogtes milderen en overlegt hoe ze het
best verontreinigingen kunnen voorkomen of bestrijden, gebaseerd op de Europese
‘Kaderrichtlijn Water’, die sinds 2000 van toepassing is, en de Overstromingsrichtlijn, ten
uitvoer vanaf 2007.
Voor meer informatie betreffende de Internationale Scheldecommissie, website Internationale
Scheldecommissie - ISC CIE (isc-cie.org) .

MEDIA CONTACT :
Voor bijkomende informatie of interviews, contacteer :
Tinneke Marien
Mail : tinneke.marien@isc-cie.org
Tel. +32 (0)486 60 61 47
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