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Leon Dhaene wordt nieuwe   
Secretaris-generaal van de Internationale 

Scheldecommissie  
  
Vertegenwoordigers van de Franse, Belgische, en Nederlandse regering, en van Wallonië, 
het Vlaams Gewest, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de heer Leon Dhaene 
aangesteld als de nieuwe Secretaris-generaal  van de Internationale Scheldecommissie.  
 
Het doel van de Internationale Scheldecommissie is de samenwerking tussen de oeverstaten 
en –gewesten van de Schelde te versterken, en een duurzaam en integraal waterbeheer van 
het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken.  Dit doel wordt 
gerealiseerd door de Europese Kaderrichtlijn Water uit te voeren in het internationaal 
stroomgebiedsdistrict van de Schelde, een internationaal beheerplan in overeenkomst met 
de Kaderrichtlijn Water op te stellen, maatregelen die de effecten van overstromingen en 
droogtes verzachten op elkaar af te stemmen, en maatregelen te nemen ter voorkoming en 
bestrijding van calamiteuze waterverontreinigingen.    
 
De Internationale Scheldecommissie werd opgericht bij het Verdrag van Gent op 3 december 
2002, en was de opvolger van de in 1994 opgerichte Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde.  
 
“Voor de selectie van de nieuwe Secretaris-generaal werd een jury samengesteld bestaande 
uit de de voorzitter van de Scheldecommissie en verschillende afgevaardigden van de 
delegaties. Via een transparante procedure werden een aantal kandidaten weerhouden en 
uitgenodigd voor een solicitatiegesprek. De jury was in het algemeen opgetogen over de 
uitstekende kwaliteit van de kandidaten. De jury weerhield uiteindelijk zonder enige 
reservatie Leon Dhaene als de meest geschikt kandidaat die prompt werd uitgenodigd om 
de functie op te nemen. Zijn eerdere ervaring, zijn motivatie en de bijzonder vlotte indruk 
die hij naliet tijdens het gesprek dat in 3 talen werd gevoerd, droegen hier in belangrijke 
mate aan bij”, zegt Patrick Roose, Voorzitter van de Internationale Scheldecommissie. “Het 
is onze hoop dat Leon een vlotte overgang kan realiseren bij de overdracht van de 
bevoegdheden van zijn voorganger en dat hij in de komende jaren vanuit zijn eerdere 
ervaring, een impuls kan geven aan de organisatie van het werk en de Scheldecommissie in 
het algemeen. Ik kijk er alvast naar uit om nauw met hem samen te werken.” 
  
Leon Dhaene heeft meer dan 35 jaar executive management ervaring in grote multinationals 
zoals MasterCard, Europay, Eurocard, en IBM, en was ook Algemeen Directeur van 
Leaseurope (de Europese Leasing en Car Rental federatie), Eurofinas (de Europese federatie 
van de gespecialiseerde bedrijven in consumentenkrediet), en N2FINANCE (een Europees 
network van consultants in betaalsystemen en financiële technologie).  Als serial 
entrepreneur heeft hij verschillende bedrijven opgericht.  Hij was tevens adviseur voor de 
Europese Commissie, voor de Europese consumentenorganisatie, en verscheidene grote 
financiële groepen en investeerders.   Als gepassioneerd verdediger van het milieu heeft hij 
in 1996 een bio-ecologisch project gerealiseerd, een combinatie van ecologisch 
verantwoorde bouwmaterialen met passieve en actieve zone-energie, op de principes van 
Feng Shui.  Leon Dhaene is historicus van opleiding, waar hij de impact van de 
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industrialisatie bestudeerde op de verhouding tussen stad en platteland, en woonachtig te 
Kruisem, aan de Schelde.  Zijn expertise betreft het leiden en beheren van ondernemingen 
en organisaties, het voeren van complexe internationale onderhandelingen, en het 
ontwikkelen van oplossingen in teamverband. 
 
“De problematiek van milieu en klimaat nam de laatste jaren een steeds prominenter plaats 
in op de maatschappelijke agenda. De Internationale Scheldecommissie, en voordien de 
Internationale Commissie voor de Bescherming van de  Schelde, heeft sinds meer dan twee 
decennia hard gewerkt om een homogeen meetnetwerk in het stroomgebied uit te rollen, de 
waterkwaliteit te verbeteren, en de biodiversiteit te herstellen.”, zegt Leon Dhaene.  ”De 
toekomstige uitdagingen zijn echter immens.  Het is immers uiterst moeilijk om een specifiek 
milieuprobleem te isoleren en  aldus op te lossen.  In een ecosysteem zijn elementen zoals 
lucht, water, en aarde, onlosmatig met elkaar verbonden.  Bodemvervuiling kan doorsijpelen 
in grond- en oppervlaktewateren.  De klimatologische veranderingen zorgen voor meer en 
langere periodes van hittegolven, gevolgd door zware onweders met massale regenval en 
overstromingen tot gevolg.  Het inkrimpen van de volumes oppervlaktewateren heeft een 
directe invloed op het aantal, de lengte en de hevigheid van lokale hittegolven.  Tegen deze 
achtergrond is het cruciaal de rivieren en watereserves te beschermen.  Naast lucht is water 
immers essentiëel voor het overleven van mens en dier”.    
 
In de functie van Secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie, volgt Leon 
Dhaene de Fransman Arnould Lefébure op, die terugkeert naar Frankrijk. Arnould richtte in 
1995 de Schelde- en de Maascommissie op, respectievelijk in Antwerpen en in Luik, naar 
aanleiding van de verdragen van Charleville-Mézières voor de bescherming van de Schelde 
en de Maas, en werd daarna, in 1998, Secretaris-generaal van de ISC tot de dag van 
vandaag. Hij ijverde onophoudelijk voor het samenbrengen van de oeverstaten van die 
stromen rond het thema water, dit na eeuwen van aan water gerelateerde conflicten en om 
de schoonheid van de Schelde en de culturele en ecologische rijkdom van het ganse 
stroomgebieden beter bekend te maken. Doordat hij met name de internationale uitvoering 
van de kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico’s afstemde via de verdragen 
van Gent, streefde hij naar meer samenhang om te komen tot een meer integraal en 
gedeeld waterbeheer door alle Partijen, van bron tot monding, waarbij het beginsel van 
subsidiariteit wordt nageleefd. Verder zorgde hij ook voor publieke participatie, in het 
bijzonder voor wetenschappers en jongeren, en betrok hij externe waarnemers zoals een 
aantal internationale organen en NGO’s bij de werkzaamheden van de Commissie. Hij was 
medestichter van het Scheldejongerenparlement en van het Wereldjongerenparlement voor 
water evenals van GoodPlanet Belgium, dit alles om jongeren samen te brengen en bewust 
te maken van ecologie, de schoonheid van de natuur en duurzame ontwikkeling.   
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NOTA VOOR DE REDACTIE 
Federale en gewestelijke overheden uit Frankrijk, België en Nederland werken in de 
Internationale Scheldecommissie nauw samen aan het waterbeheer in het Scheldegebied. 
Zij bewaken onder meer de waterkwaliteit, stemmen maatregelen op elkaar af die 
overstromingen en droogtes van de rivier verzachten en overleggen hoe ze het best 
verontreinigingen kunnen voorkomen of bestrijden, gebaseerd op de Europese ‘Kaderrichtlijn 
Water’, die sinds 2000 van toepassing is. 
 
MEDIA CONTACT : 
Voor bijkomende informatie of interviews, contacteer : 
Julia van der Hoeven  
Mail : julia.vanderhoeven@isc-cie.org 
Tel. +32 3206 0680 
 
 
 


