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Preambule 

(1) De ministers van de staten in het Rijnstroomgebied hebben in januari 2001 het 
informele Coördineringscomité Rijn (CC) gevormd, teneinde de bij de implementatie 
van de Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) vereiste coördinatie te kunnen 
garanderen in het internationaal Rijndistrict. 

(2) De ministers van de staten in het Rijnstroomgebied hebben de ICBR (PLEN-CC) in 
oktober 2007 daarenboven de opdracht gegeven om de bij de implementatie van 
de Richtlijn over overstromingsrisico’s (richtlijn 2007/60/EG) vereiste coördinatie in 
het internationaal Rijndistrict te verzorgen. 

(3) Omdat niet alle staten in het Rijnstroomgebied tevens partij zijn bij het Verdrag 
inzake de Bescherming van de Rijn wordt de samenwerking tussen de ICBR en het 
Coördineringscomité Rijn (CC) vastgelegd in het onderhavige huishoudelijk 
reglement. 

(4) De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft conform 
artikel 7, lid 4 van het Verdrag inzake de Bescherming van de Rijn een 
huishoudelijk en financieel reglement vastgesteld dat geldt voor alle 
werkzaamheden van de Commissie en het secretariaat.  

 

1. Samenstelling van het Coördineringscomité Rijn (CC) 

In het Coördineringscomité Rijn (CC) zijn naast de regeringen van de verdragsstaten van 
de ICBR (Bondsrepubliek Duitsland, Franse Republiek, Groothertogdom Luxemburg, 
Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserse Bondsstaat) de regeringen van de Republiek 
Oostenrijk, het Vorstendom Liechtenstein, het Waals Gewest en de Italiaanse Republiek1 
vertegenwoordigd. 

 

                                          
1  De Italiaanse Republiek hoort formeel gezien tot het internationaal stroomgebieddistrict Rijn, maar 

neemt in de praktijk niet deel aan de werkzaamheden van het Coördineringscomité Rijn, omdat het 
geografische aandeel in het stroomgebied zo klein is. 
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2.  Inrichting van de samenwerking 

2.1 Voor een gecoördineerde implementatie van EU-richtlijnen in het 
stroomgebieddistrict Rijn stelt de ICBR in samenspraak met de Republiek Oostenrijk, het 
Vorstendom Liechtenstein en het Waals Gewest, die geheel of gedeeltelijk in het 
stroomgebied van de Rijn liggen, maar geen verdragspartij van de ICBR zijn, regels voor 
de samenwerking op.2 

2.2 De jaarlijkse Plenaire Vergadering van de ICBR, het hoogste besluitvormende orgaan 
van de ICBR, en het Coördineringscomité Rijn komen samen bijeen (PLEN-CC). Besluiten 
van de gemeenschappelijke PLEN-CC-bijeenkomst worden met eenparigheid van 
stemmen genomen, voor zover ze betrekking hebben op de gecoördineerde 
implementatie van EU-richtlijnen in het stroomgebieddistrict Rijn en op het deel van de 
begroting dat daarvoor wordt uitgetrokken. Onthouding van een of meer delegaties staat 
eenparigheid van stemmen niet in de weg.  

2.3 De samenwerking is gebaseerd op een afgestemde organisatie van de 
werkzaamheden uitgaande van gezamenlijk uitgewerkte mandaten voor alle ingestelde 
overleggroepen.  

2.4 Conform paragraaf 6.4 van het huishoudelijk en financieel reglement van de ICBR 
geeft de ICBR het secretariaat de opdracht om de werkzaamheden van het 
Coördineringscomité Rijn (CC) te ondersteunen.  

2.5  De werktalen van de samenwerking zijn Nederlands, Duits en Frans. 

2.6 De voorzitter van de ICBR leidt de bijeenkomst van PLEN-CC samen met de 
vertegenwoordiger van het gastland van de PLEN-CC die optreedt als covoorzitter. 

2.7 De voorzitter van de ICBR en de voorzitter van het CC (die telkens voor een 
kalenderjaar wordt aangesteld) bekleden samen respectievelijk het voorzitterschap en 
het covoorzitterschap van de Strategiegroep. De Zwitserse delegatie wordt, vanwege 
haar bijzondere situatie met betrekking tot de EU-richtlijnen, op informeel niveau 
betrokken bij de voorbereiding. 

 

3. Deelname in de kosten 

3.1 De kosten voor de werkzaamheden in de ICBR ter ondersteuning van EU-
gerelateerde, specifieke producten en activiteiten worden beheerd als bijzondere 
begroting in de ICBR-begroting conform paragraaf 10.9 van het huishoudelijk en 
financieel reglement van de ICBR en worden gedragen door de EU-lidstaten, gewesten 
en leden van de EER die zijn vertegenwoordigd in het Coördineringscomité Rijn (CC). 

3.2  Het gebruik van de structuren van het ICBR-secretariaat (materiële en personele 
uitgaven) voor de ondersteuning van het Coördineringscomité Rijn (CC) wordt om 
praktische redenen globaal bepaald op jaarlijks 30 % van de basisbegroting van de 
ICBR en opgeteld bij de bijzondere begroting. De Zwitserse Bondsstaat is geen lid van 
de EU en draagt niet bij aan deze 30% van de ICBR-begroting. 

 

4. Verdeelsleutel  

De financiering van de bijzondere begroting en van de 30% van de ICBR-
basisbegroting geschiedt door bijdragen van de verdragsluitende staten bij het Verdrag 
inzake de Bescherming van de Rijn die tevens EU-lidstaat zijn, alsmede door bijdragen 
op vrijwillige basis van de Republiek Oostenrijk, het Vorstendom Liechtenstein en het 
Waals Gewest. Daarbij dragen 

(i) de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Koninkrijk der 
Nederlanden elk 32,0%; 

                                          
2  Vgl. paragraaf 7 van het huishoudelijk en financieel reglement van de ICBR in verband met artikel 2.1. 
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(ii) het Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Oostenrijk elk 1,5%;  

(iii) het Vorstendom Liechtenstein en het Waals Gewest elk 0,5%. 

 

5. Algemene bepalingen  

Voor zover in het onderhavige huishoudelijk reglement niets anders is vastgelegd, dient 
het huishoudelijk en financieel reglement van de ICBR als richtsnoer bij kwesties in 
verband met de samenwerking tussen de ICBR en het Coördineringscomité Rijn (CC).  

 

6. Inwerkingtreding  

Het onderhavige huishoudelijk en financieel reglement treedt per 1 juli 2010 in werking. 
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