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VERANTWOORDING  

 
 
Dit Memorandum is op verzoek van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn* vervaardigd. 
Deze werkzaamheden zijn verricht door VAN DEN BIESEN ADVOCATEN**, terwijl het belangrij-
ke hoofdstuk met betrekking tot het Internationale recht een coproductie is van dit kantoor 
met de Franse hoogleraar professor Alain Pellet***, die aan dat hoofdstuk ook uitdrukkelijk 
zijn naam verbindt. 
 

Amsterdam, 22 Mei 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Gewest Midden-Limburg, Stichting Milieufederatie Limburg, gemeente Roerdalen, 

gemeente Roermond, gemeente Weert en Kamer van Koophandel Limburg-Noord. 
 
**    Mede-opstellers: Phon van den Biesen (phonvandenbiesen@vandenbiesen.com),  

Ernestine Meijer, Bart Arentz 
 
***  Hoogleraar Volkenrecht, Universiteit van Parijs X-Nanterre; Lid, voormalig Voorzit-

ter, van de ‘International Law Commission’ van de Verenigde Naties; prof. Pellet 
werd bijgestaan door mevrouw mr. Sandrine Barbier, Onderzoeker, ‘Centre de Droit 
International’ (CEDI), Universiteit van Parijs X-Nanterre  
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I INLEIDING 
 
 

1. De Belgische wens om het historische IJzeren Rijn tracé weer in gebruik te ne-
men heeft een aantal belangrijke vragen opgeroepen. De mogelijke schade aan 
het milieu is één van die belangrijke kwesties, terwijl de mogelijke overlast voor 
de bevolking in de omgeving van het tracé minstens zo belangrijk is. Of het weer 
in het gebruik nemen van het tracé in het belang is van de regio en/of de betrok-
ken gemeentes is ook een uiterst belangrijke vraag. 

 
2. Dit Memorandum gaat niet in op de politieke kanten van het IJzeren Rijn-debat. 

Dit Memorandum richt zich op de Belgische stellingname, dat België juridisch 
gezien aanspraak zou kunnen maken op het weer in gebruik nemen van het his-
torische IJzeren Rijn tracé, waartegenover Nederland juridisch gehouden zou 
zijn om een Belgisch verzoek terzake positief te beantwoorden. Verder behan-
delt dit Memorandum de Belgische stelling dat diverse Europese milieurechtelij-
ke voorschriften niet van toepassing zouden zijn op het mogelijk her-
ingebruiknemen van dit tracé. 

 
3. De Belgische stellingname is grotendeels gebaseerd op het Scheidingsverdrag 

van 1839 welk Verdrag ondermeer de eeuwigdurende neutraliteit van de nieuwe 
onafhankelijke Belgische Staat verankerde. Verder is voor de Belgische positie 
het IJzeren Rijn Verdrag van 1873 van belang, welk Verdrag ondermeer bepaal-
de dat Nederland een concessie verleende aan een private Belgische spoorweg-
maatschappij, waarmee deze in staat werd gesteld het tracé op Nederlands 
grondgebied aan te leggen volgens een in dit Verdrag precies aangeduide route. 

 
4. De Nederlandse regering heeft tot nu toe enige sympathie getoond voor de juri-

dische benadering van België, hoewel Nederland zich nog niet op een precies ju-
ridisch standpunt heeft vastgelegd. Wel heeft Nederland inmiddels enig gewicht 
aan de Belgische benadering toegekend door zichzelf te beperken in de reikwijd-
te van het Milieu Effect Rapport, dat is opgesteld in verband met de mogelijke 
her-ingebruikname van het tracé.  

 
5. In dit Memorandum geven wij eerst de feitelijke achtergrond met betrekking tot 

het IJzeren Rijn tracé en beschrijven daarnaast de relevante natuur- en milieu-
waarden (Hoofdstuk II). Daarna beoordelen we de internationaal-rechtelijke 
kwesties die hier een rol spelen (Hoofdstuk III). Omdat onze conclusie is dat al 
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het relevante Europese recht onverkort van toepassing is op een mogelijke her-
ingebruikname van het tracé, besteden wij ook uitgebreid aandacht aan deze Eu-
ropeesrechtelijke dimensie (Hoofdstuk IV). Vervolgens wordt nog stilgestaan bij 
ander internationaal recht dat van belang is voor deze kwestie (Hoofdstuk V). 
Het laatste hoofdstuk van dit Memorandum bevat de Samenvatting en de Alge-
mene Conclusies (Hoofdstuk VI). 

 
6. Heel kort samengevat komt onze beoordeling erop neer dat het internationale 

recht België niet bepaald een stevige basis verleent voor de Belgische stelling-
name. Daarnaast concluderen wij dat in elk geval het Europees recht onverkort 
van toepassing is op de wens het IJzeren Rijn tracé opnieuw in gebruik te nemen 
inclusief de belangrijke natuur- en milieu- Richtlijnen. Dit betekent dat het Mili-
eu Effect Rapport, dat terzake is opgesteld, in strijd met het Europees recht is 
opgezet en alleen al om die reden onvoldoende is om een juridisch gezonde basis 
te kunnen vormen voor de door België gevraagde her-ingebruikname van het 
tracé. Het is zeer goed mogelijk dat een nieuw Milieu Effect Rapport, dat wel in 
overeenstemming met het Europees recht zou worden vervaardigd, tot de con-
clusie moet leiden dat het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé ju-
ridisch gezien onmogelijk is. Zolang deze hindernis niet is genomen, kan er geen 
sprake van zijn dat het IJzeren Rijn tracé weer in gebruik wordt genomen. 
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II FEITEN 
 
 

Feiten m.b.t. spoorweg 
    

7. Zonder enige twijfel was de Belgische overheid in de eerste helft van de 19e 
eeuw veel verder op het gebied van het ontwikkelen van spoorwegen dan de Ne-
derlandse overheid. Terwijl in 1840 het totale spoorwegnet in België 336 kilo-
meter bedroeg, was dit in Nederland slechts 17 kilometer.  

 
8. In dit verband zijn er diverse plannen geweest om Antwerpen met de Rijn te 

verbinden. Zo wilde België aanvankelijk een spoorweg bouwen van Antwerpen, 
over Sittard naar de Rijn. Verder besloot België in december 1830 te onderzoe-
ken of er een kanaal of een spoorweg gebouwd kon worden tussen Antwerpen en 
Maastricht. Daar Maastricht en Sittard hoogstwaarschijnlijk in Nederlandse han-
den zouden blijven, werd de eerste spoorlijn die Antwerpen met de Rijn verbond 
elders gesitueerd: op 1 mei 1834 werd besloten een spoorweg te bouwen van 
Antwerpen (over Mechelen-Leuven-Landen-Verviers-Aken) naar Keulen. Deze 
lijn (ook wel bekend als de Vesdre-lijn, naar de rivier waarlangs die deels is ge-
legen) werd geopend in oktober 1843 en was de eerste spoorwegverbinding tus-
sen Antwerpen en Keulen. De lijn was zeer succesvol en werd geëxploiteerd 
door de Belgische overheid.  

 
9. In 1839 werd het Scheidingsverdrag getekend. Hierin werd (in art. XII) gespro-

ken over een verbinding tussen Antwerpen en Pruisen via het Kanton Sittard.  
 

10. In 1856 werd de Nederlandse spoorlijn Aken – Maastricht (die in 1853 was geo-
pend) verbonden met de spoorlijn uit Hasselt in België, die op zijn beurt was 
verbonden met Antwerpen. Bovendien werd de aldus gecreëerde spoorwegver-
binding in 1861 verbonden met Luik. Deze spoorlijn Antwerpen-Landen-
Hasselt-Maastricht-Aken was een andere route, aanvullend op de al bestaande 
Vesdre-lijn, om goederen van Antwerpen naar Duitsland te vervoeren. Later 
werd het tracé nog verkort tot Antwerpen-Aarschot-Hasselt-Maastricht-Aken.  

 
11. Hoewel de spoorlijn over Maastricht een kortere en "tracégewijs" betere weg 

naar Duitsland bood, werd de groei van het goederenvervoer op deze lijn gehin-
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derd door de tegenwerking die de lijn ondervond van de Belgische overheid. De-
ze verdedigde haar monopolie op de lijn Antwerpen-Keulen met kracht.  

 
12. Naast spoorwegen waren er ook andere vervoersmodaliteiten. Vervoer over wa-

ter bleef heel belangrijk. Toen in 1854/1855 de spoorlijn gereed kwam tussen 
Antwerpen en Moerdijk schiep dit de mogelijkheid om goederen over de rivier 
de Rijn naar Pruisen te vervoeren. Overigens konden goederen vandaar uit ook 
naar Rotterdam worden gevaren om daarna, via Arnhem, met de trein naar 
Duitsland te worden vervoerd.  

 
13. Gedurende een relatief lange tijd werd de nieuwe verbinding waarover in het 

Scheidingsverdrag werd gesproken niet gerealiseerd. Hoewel met betrekking tot 
deze verbinding Nederland in 1842 aan België het recht verleende om zich te 
doen vervangen door een concessiehoudende spoorwegmaatschappij, duurde het 
vele jaren voordat met onderhandelingen begonnen werd. Een en ander hield 
mogelijk verband met de politieke en sociale onrust die er heerste aan het einde 
van de eerste helft van de 19e eeuw.  

 
14. De Belgisch-Nederlandse onderhandelingen leidden tot overeenstemming over 

de aanleg door de Belgische Compagnie du Nord de la Belgique van een nieuwe 
spoorweg (de nu betwiste IJzeren Rijn) op Nederlands grondgebied, die Antwer-
pen met het Duitse Gladbach moest verbinden. De Belgisch Minister van Finan-
ciën, die de onderhandelingen had geleid, informeerde het Belgische Parlement 
dat de overeenkomst voor België veel beter was dan het Scheidingsverdrag uit 
1839; hij had overeenstemming weten te krijgen over een andere locatie voor 
aan de aan te leggen spoorlijn: niet door het Kanton Sittard, maar meer naar het 
Noorden langs Weert en Roermond.  

 
15. The Grand Central Belge werd de concessiehoudende spoorwegmaatschappij die 

uiteindelijk het nieuwe spoor aanlegde en exploiteerde. De lijn werd geopend in 
1879 en werd al spoedig tamelijk succesvol. In 1882 en 1885 werden ongeveer 4 
ritten per dag gemaakt met passagierstreinen tussen Mönchengladbach en Ant-
werpen. De lijn kreeg bovendien de bijnaam Baumwollebahn, vanwege de 
grondstoffen die werden getransporteerd naar de textielfabrikanten in Mönchen-
Gladbach en Krefeld. Overigens werd een enorme diversiteit aan goederen over 
de lijn getransporteerd. In 1906 werd 1.172.000 ton over het spoor vervoerd naar 
Antwerpen, terwijl in hetzelfde jaar Rotterdam over Zevenaar maar 1.385.000 
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ton en over Venlo maar 705.000 ton ontving. Amsterdam moest genoegen ne-
men met 1.125.000 ton die over Winterswijk en Zutphen werden aangevoerd.  

 
16. Ondertussen, in de negentiger jaren, veranderde de Belgische overheid haar be-

leid ten aanzien van de private eigendom van spoorwegen en begon, gebruik 
makend van de Belgische wetten, spoorwegconcessies te naasten. België vroeg 
Nederland toestemming om ook de concessie voor het Nederlandse deel van de 
lijn Antwerpen-Gladbach te mogen naasten. Nederland ging hiermee akkoord op 
voorwaarde dat de Belgische overheid de betrokken eigendommen direct zou 
overdragen aan de Nederlandse overheid. De overeenkomst werd vastgelegd in 
het Verdrag van 23 april 1897. 

 
17. De Nederlandse overheid verleende vervolgens, op 29 oktober 1897 concessie 

voor het Nederlandse deel van de lijn aan de Maatschappij tot Exploitatie van de 

Staatsspoorwegen. Op 2 april 1898 werd de wet gepubliceerd waarmee zowel 
het Verdrag van 23 april 1897 als de concessie van 29 oktober 1897 werden 
goedgekeurd  (zie hierna). 

 
18. Terwijl aldus de eigendom en de exploitatie van de lijn in Nederlandse handen 

viel, veranderde er weinig in het feitelijke gebruik van de spoorweg. Hoewel een 
verdubbeling van het spoor was beoogd om in 1893 gereed te zijn, duurde het tot 
1907 tot dit project gereed was. Terwijl in de tijd van de concessie aan de Belgi-
sche maatschappij België betaalde voor de bouw van en het onderhoud aan de 
spoorweg, werden de financiën vanaf 1897 een zuiver Nederlandse aangelegen-
heid.  

 
19. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Om die reden werd de 

internationale verbinding over de IJzeren Rijn gesloten. Een deel van het spoor 
(Weert – Roermond) werd gebruikt voor het vervoer – binnen Nederland – van 
kolen uit Zuid-Limburg naar het Noorden (hetgeen mogelijk was sinds de vol-
tooiing van de lijn Weert – Eindhoven). 

 
20. De Duitsers, die België hadden bezet, bouwden net ten Zuiden van de Neder-

landse grens een hoge-snelheidsspoorlijn tussen Brussel en Aken, via Wezet-
Montzen (een verkorting van de eerste lijn Antwerpen-Keulen).  Deze lijn, de 
Montzen-route, werd in 1917 geopend. Na de Eerste Wereldoorlog werd deze 
bijna uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen.  
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21. Na de Eerste Wereldoorlog werd de IJzeren Rijn van 1873  heropend. België 
ontwikkelde op dit moment echter een voorkeur voor het gebruik van de Mont-
zen-route, die immers voorzag in een directe verbinding met Duitsland zonder 
dat Nederlands grondgebied behoefte te worden doorkruist. Het voordeel was 
duidelijk (en tweeërlei): minder tijdverlies omdat er maar één douane behoefde 
te worden gepasseerd en door deze route te nemen hoefde er geen Nederlandse 
heffingen te worden betaald.  

 

 
 

22. Afgezien van jaren waarin de lijn in het geheel niet werd gebruikt (1923-1925), 
reden er in de jaren '20 en '30 maximaal zes (drie maal twee) treinen per dag tus-
sen Antwerpen en Mönchen-Gladbach. Dit gebeurde echter alleen wanneer er 
genoeg goederen voorhanden waren; normaal gesproken werden er maar vier 
(twee maal twee) treinen gebruikt voor het verkeer tussen Duitsland en België. 
Slechts één passagierstrein van Antwerpen naar Mönchen-Gladbach maakte nog 
gebruik van de lijn. De intensiteit van het gebruik van de IJzeren Rijn nam der-
mate af dat Nederland het tweede spoor verwijderde en er een enkel-sporige ver-
binding van maakte, schijnbaar zonder enig bezwaar van Belgische zijde.  

 
23. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de IJzeren Rijn verwoest. De Amerika-

nen herbouwden op provisorische wijze een dubbel spoor, hetgeen later door 
Nederland weer werd omgevormd tot een enkel spoor. Hetzelfde gebeurde ove-
rigens op Duitse en Belgische delen van het tracé.  
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24. Het gebruik van de lijn nam na de oorlog verder af ten faveure van de Montzen-
route. Afgezien van incidentele militaire transporten met Britse soldaten op ver-
lof, maakten doorgaande passagierstreinen er geen gebruik meer van. Wat goe-
derenvervoer betreft, drongen Nederland en Duitsland er in de jaren '50 en '60 
bij België op aan om te proberen de IJzeren Rijn te reactiveren. Om die reden 
werd in 1954 zelfs een trilateraal congres georganiseerd in Roermond. België 
wilde hier echter niet aan meewerken; omdat het de Montzen-route wilde blijven 
gebruiken had België geen interesse in het reactiveren van de IJzeren Rijn. Deze 
situatie (van interesse aan de Nederlandse en Duitse zijde en een gebrek daaraan 
aan Belgische kant) bleef gedurende ongeveer twintig jaar hetzelfde.  

 
25. Tussen 1970 en 1973 maakten auto-treinen (voor Opel) gebruik van de IJzeren 

Rijn, terwijl vanaf 1977 een korte opleving kon worden geconstateerd, toen zo-
genaamde "hugepack-treinen" (trucks op treinen) op de lijn konden worden ge-
signaleerd. Om technische redenen kon – op dat moment – dit soort treinen geen 
gebruik maken van de Montzen-route. Nadat de Montzenroute in 1991 was ge-
moderniseerd werd dit type vervoer echter direct weer over de Montzen-route 
geleid. Op dat moment kwam elk treinverkeer over de IJzeren Rijn van België 
naar Duitsland tot stilstand. Sinds 1991 zijn delen van het traject dan ook volle-
dig buiten gebruik gesteld.  
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26. In het voorgaande is uiteraard vooral aandacht besteed aan feiten die verband 
houden met de IJzeren Rijn zelf. Echter, men moet niet uit het oog verliezen dat 
ondertussen andere wijzen van vervoer zijn ontwikkeld, zoals in het bijzonder 
auto- en vrachtwagenverkeer. Dwars door de provincie Limburg zijn verschil-
lende nieuwe wegen aangelegd.  

 
27. In de eerste plaats de A67, die sinds de jaren '60 Antwerpen met Duitsland ver-

bindt (via Turnhout, Eindhoven en Venlo). De A67 kruist de provincie Limburg 
15 à 20 kilometer ten noorden van het tracé van de IJzeren Rijn. Een andere be-
langrijke snelweg is de A76 over Heerlen, die sinds de jaren zeventig een ver-
binding vormt tussen Antwerpen en Duitsland.  

 
28. Naast deze autosnelwegen kruisen ook andere wegen van België naar Duitsland 

de provincie Limburg. Hieronder vallen de N278 (over Maastricht naar Aachen), 
de N296 – N297 (beide net ten noorden van Sittard, waarvan de laatste momen-
teel nog wordt gepland). Van de N296 kan men eenvoudig de A2 en van daaruit 
de reeds genoemde A76 bereiken. De wegen N564 – N280 – N570 en N564-
N280-N68 liggen dicht bij het tracé van de in dispuut zijnde IJzeren Rijn. Er 
wordt momenteel gewerkt aan het opwaarderen van de N280 in de richting van 
Mönchengladbach.  
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Feiten m.b.t. de natuur  
 

 
29. Gezien vanaf de Belgische naar de Duitse grens kruist de IJzeren Rijn van 1873 

drie zeer belangrijke natuurbeschermingsgebieden (de Weerter- and Budelerber-

gen, het Leudal en de Meinweg, welke hieronder worden besproken). Afgezien 
hiervan, zullen vele andere belangrijke gebieden gevolgen ondervinden van het 
re-activeren van de historische IJzeren Rijn.  

 
30. Langs het tracé bevinden zich diverse gebieden waarin delen van de zogenaamde 

Ecologische Hoofdstructuur zijn gelegen (de Nederlandse pendant van Natura 
2000). Deze vormen samen een ecologisch netwerk dat van groot belang is voor 
planten en dieren. Een belangrijk aspect aan een dergelijk netwerk is dat het de 
grotere beschermingsgebieden (zoals de drie hiervoor genoemde gebieden) met 
elkaar verbindt).  

 
31. Tussen Weert en Roermond en ten oosten van Roermond liggen bovendien zo-

genaamde Belvedere-gebieden. Deze gebieden worden beschermd vanwege de 
culturele, historische, archeologische en landschappelijke waarden die ze verte-
genwoordigen.  

 
 

Weerter- en Budelerbergen  

32. Ten westen van Weert liggen de Weerter- en Budelerbergen. In de Weerter- and 

Budelerbergen bevinden zich droge en natte heidegebieden, zandverstuivingen, 
vennen en bossen. Verschillende bedreigde planten en dieren leven in de habitats 
die door deze landschappen worden geboden. Omdat het gebied een van de vijf 
meest belangrijke broedpopulaties van de boomleeuwerik bevat kwalificeert het 
gebied als een Speciale Beschermingszone in het licht van de Vogelrichtlijn. De 
aanmelding bij de Europese Commissie om dit feit te formaliseren volgde in  
maart 2000.  
 

33. De Europese Commissie is ook op de hoogte gebracht van het belang van de 
Weerter- and Budelerbergen op grond van de Habitatrichtlijn. Het gebied bevat 
kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus, een Europese prioritaire habitat 
dat een hoge mate van bescherming verdient. Een ander belangrijk type habitat 
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in het gebied is open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op land-
duinen. Ook dit type habitat wordt in de Habitatrichtlijn genoemd.  

 
34. Naast deze habitats is van belang dat in de Weerter- en Budelerbergen een aantal 

prioritaire soorten leven. Hieronder vallen de zandhagedis en de drijvende wa-
terweegbree. 

 
 

Leudal 

35. Iets ten westen van de stad Roermond passeert de IJzeren Rijn het Leudal, een 
gebied dat op grond van de Habitatrichtlijn bij de Europese Commissie is aan-
gemeld. Het gebied is van belang omdat het een andere prioritaire habitat bevat, 
te weten eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum, overblijvende of relict-
bossen op alluviale grond. Het Leudal is tevens van groot belang omdat de kam-
salamander, een prioritaire soort, er kan worden aangetroffen.  

 
 

Meinweg 

36. Ten oosten van Roermond ligt de Meinweg, het belangrijkste natuurbescher-
mingsgebied langs de IJzeren Rijn. De Meinweg kenmerkt zich door een terras-
senlandschap met tal van in hoogte verschilllende delen, afgegrensd met steile 
randen (variërend van enkele meters tot 30 meter hoogte). Het gebied maakt deel 
uit van het grensoverschrijdende natuurpark Maas-Schwalm-Nette, dat in 1976 
werd geformeerd als gevolg van een nauwe samenwerking tussen Nederland en 
Duitsland. In april 1990 werd de eerste stap gezet om van de Meinweg een – Ne-
derlands – Nationaal Park te maken.  

 
37. In mei 1994 werd de Meinweg in het licht van de Vogelrichtlijn aangewezen als 

Speciale Beschermingszone. Het gebied is speciaal van belang voor de blauw-
borst, de boomleeuwerik, de grauwe klauwier, de kraanvogel, de nachtzwaluw, 
de ortolaan, de wespendief, de zwarte specht, de ijsvogel en de blauwe kieken-
dief. 

 
38. In juni 1995 werd de Meinweg een Nationaal Park. In 1998 werd het gebied 

(voorlopig) voorgedragen als Speciale Beschermingszone onder de Habitatricht-
lijn. Deze aanmelding bij de Europese Commissie werd definitief in februari 
1999.  



VAN DEN BIESEN 
 

ADVOCATEN 
 
 
  Pagina 16 van 61   
Memorandum inzake de IJzeren Rijn 
22 mei 2002 
 
 
 

39. Het gebied bevat de prioritaire habitat Alluviale bossen met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae en Salicion albae) en de van 
iets minder belang zijnde, maar eveneens beschermde, habitats: psammofiele 
heide met Calluna en Genista, droge Europese heide, Noord-Atlantische vochti-
ge heide met Erica tetralix en dystrofe natuurlijke poelen en meren. Wat de die-
ren en planten betreft is de Meinweg van groot belang voor de gevlekte witsnuit-
libel, de beekprik, de grote modderkruiper, de kamsalamander, de vale vleermuis 
en de drijvende waterweegbree.  

 
40. Ook hier leven, afgezien van deze prioritaire diersoorten, vele andere bedreigde 

dieren in het gebied. Te noemen zijn de rugstreeppad, de knoflookpad, de hei-
kikker, de middelste groene kikker, de poelkikker, de bruine kikker, de gladde 
slang, de zandhagedis, de bunzing, de watervleermuis, de bosvleermuis, de rosse 
vleermuis, de dwergvleermuis,  de grootoorvleermuis en de moeraswolfsklauw. 

  
41. Van belang om nog te vermelden is dat het beheer van alle drie de genoemde 

gebieden is gericht op de verbetering van alle betrokken natuurwaarden. Zowel 
de Vogel- als de Habitatrichtlijn verplichten hiertoe. Als één van de plannen om 
de kwaliteit van de aanwezige natuur te verbeteren heeft de provincie Limburg 
het voornemen om het edelhert in de Meinweg te reïntroduceren.  
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III BRONNEN VAN RECHT MET BETREKKING TOT DE IJZEREN  RIJN  
 
 
Scheidingsverdrag 1839 (Staatsblad 1839, 26; Tractatenblad 1955, nr. 157) 
 

Tekst 

42. In feite werd het Scheidingsverdrag tussen België en Nederland gesloten in sa-
menhang en gelijktijdig met drie andere verdragen: 

a) Een verdrag tussen Nederland enerzijds en Oostenrijk, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland anderzijds, door middel van welk 
verdrag Nederland zich verbond om het eigenlijke Scheidingsverdrag 
met België tot stand te brengen, terwijl de andere Staten verklaarden als 
borg op te treden met betrekking tot het Nederlands-Belgische Verdrag. 

b) Een verdrag tussen België enerzijds en Oostenrijk, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Pruisen en Rusland anderzijds, in welk verdrag de vijf Sta-
ten verklaarden als borg op te treden met betrekking tot het Neder-
lands- Belgische Verdrag; 

c) De Akte van Toetreding van de Duitse Confederatie, door middel 
waarvan deze toetrad tot de artikelen I-VII van het Scheidingsverdrag, 
welke artikelen betrekking hebben op de status van het GrootHertog-
dom Luxemburg (artikelen I-VI) en de bepaling met betrekking tot de 
neutraliteit van België (artikel VII); 

Al deze Verdragen zijn op 19 april 1839 in Londen gesloten. 
 

43. In het Scheidingsverdrag ging het vooral om artikel VII, welke bepaling de neu-
traliteit van Belgie vastlegt: 

“Belgie zal binnen de in de artikelen I, II en IV aangewezen grenzen eenen onafhan-
kelijken en voortdurend onzijdigen Staat uitmaken. Het zal gehouden zijn, dezelfde 
onzijdigheid jegens alle andere Staten in acht te nemen.” 
 
“La Belgique dans les limites indiquées aux articles I, II en IV formera un Etat indé-
pendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité 
envers tous les autres Etats.”  

 
44. Artikel IX van het Scheidingsverdrag heeft betrekking op het gebruik van de na-

tuurlijke waterwegen, voorzover deze op enigerlei wijze gemeenschappelijk zijn 
voor Nederland en België. Artikel X heeft dezelfde functie met betrekking tot 
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gemeenschappelijke kanalen, terwijl artikel XI deze functie vervult met betrek-
king tot wegen die door Maastricht en Sittard liepen. 

 
45. Voor ons onderwerp is artikel XII de belangrijkste bepaling. In dat artikel is 

vastgelegd dat Nederland, als België daarom vraagt, aan België moet toestaan 
een nieuwe weg of een nieuw kanaal aan te leggen op Nederlands grondgebied, 
welke weg of welk kanaal door het Kanton Sittard richting Duitsland zou lopen. 
Zo’n nieuwe weg of zo’n nieuw kanaal zou aangelegd moeten worden door Ne-
derlandse of Belgische ingenieurs en werklieden (afhankelijk van wat Nederland 
terzake zou wensen), terwijl België alle met een en ander samenhangende kosten 
zou dragen. De tekst van artikel XII luidt alsvolgt:  

“Ingeval er in België eene nieuwe weg mogt zijn aangelegd, of een nieuw kanaal zijn 
gegraven, tegen over het Hollandsche kanton Sittard, aan de Maas uitkomende, zoude 
het aan België vrijstaan, om aan Holland te vragen, hetwelk zulks in deze veronder-
stelling niet zoude weigeren, dat gezegde weg of vaart, in overeenkomst met hetzelfde 
plan, geheel en al op kosten en voor rekening van België door het kanton Sittard heen, 
tot aan de grenzen van Duitsland verlengd wierden. Deze weg of dit kanaal, die alleen 
tot het onderhouden van handels-gemeenschap zouden kunnen dienen, zouden, ter 
keuze van Holland, aangelegd worden, hetzij door ingenieurs en werklieden welke 
België gemagtigd zoude worden daarvoor in het kanton Sittard te gebruiken, hetzij 
door ingenieurs en werklieden die Holland zoude leveren, en die op kosten van België 
de bepaalde werken zouden aanleggen, alles zonder eenig bezwaar voor Holland en 
zonder benadeeling der uitsluitende regten van souvereiniteit op het grondgebied, 
hetwelk de bedoelde weg of kanaal zoude doorsnijen.  
De beide partijen zouden met gemeen overleg het bedrag en de wijze van heffing der 
regten en tolgelden regelen, die op zoodanigen weg of kanaal zouden worden gehe-
ven”. 
 
“Dans le cas, où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un 
nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton Hollandais de Sittard, 
alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s’y refuserait 
pas dans cette supposition, que la dite route, ou le dit canal fussent prolongés d’après 
le même plan entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard 
jusqu’aux frontières de l’Allemagne. Cette route ou ce canal qui ne pourraient servir 
que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit 
par des ingénieurs et ouvriers, que la Belgique obtiendrait l’autorisation d’employer à 
cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers, que la Hollande 
fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout 
sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté 
exclusifs sur le territoire, que traverserait la route ou le canal en question.  
Les deux parties fixeraient d’un commun accord le montant et le mode de perception 

des droits en péages, que seraient prélevés sur cette même route ou canal.”  
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46. Voordat België op 19 april 1839 het Verdrag ondertekende, heeft België uit-
drukkelijk verklaard dat onder het begrip “een nieuwe weg” ook “een nieuwe 
spoorweg” diende te worden begrepen; de Waarborg-Staten zouden met die Bel-
gische interpretatie uitdrukkelijk hebben ingestemd, en wel eveneens vóór 19 
april 1839. Wat daar ook van moge zijn, tussen de twee partijen (Nederland en 
België) bestaat omtrent deze interpretatie geen verschil van mening. 

 
Rol van de Waarborg-Staten  

47. Het tussen België en Nederland overeengekomen Scheidingsverdrag van 1839 is 
tot stand gekomen onder de auspiciën van Oostenrijk, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Pruisen en Rusland. In 1839 sloten laatstgenoemde Staten een ver-
drag met Nederland en een afzonderlijk verdrag met België (welk laatstbedoelde 
verdrag een soortgelijk verdrag van 1831 verving), waarin Nederland respectie-
velijk België zichzelf verbonden om het eigenlijke Scheidingsverdrag tot stand 
te brengen. 

 
48. In het algemeen is het niet onmiddellijk helder wat nu de eigenlijke betekenis 

van een waarborg is: 
“The effect of a guarantee treaty depends upon its terms, but in general they will be 

such as to impose a duty upon the guarantors to do what is in their power to secure the 
guaranteed objects.” (Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim’s Interna-
tional Law, 9th edition (1992), p. 1324).” 

 
49. In de onderhavige zaak moet nog onderscheid worden gemaakt tussen de twee 

waarborg-Verdragen. De hierna genoemde bepalingen komen uit het Verdrag 
van 1839 tussen Nederland en de vijf Staten. De exacte inhoud en de nummering 
van de twee hier bedoelde verdragen zijn niet identiek, ook al dienen ze in alge-
mene zin hetzelfde doel. Uit de tekst van de twee onderscheiden verdragen is 
duidelijk dat daarin voor Nederland, respectievelijk België, de verplichting is 
vastgelegd om een specifiek aangeduid verdrag te sluiten met België, respectie-
velijk Nederland (zie Artikel II van het Verdrag met Nederland). Artikel IV be-
vat een termijn voor het nakomen van deze verplichting. Artikel II van het Ver-
drag tussen Nederland en de Staten (Artikel I van het Verdrag met België) bevat 
de eigenlijke waarborgbepaling. Deze bepaling maakt de bepalingen van het Ne-
derlands-Belgische Verdrag tot integraal onderdeel van de onderscheiden ver-
dragen met de Waarborgstaten, zodat “ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de 
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leurs dites Majestés” / “en dat zij derhalve gesteld worden onder den waarborg van gezegde 
Hunne Majesteiten”. 
  

50. De eigenlijke betekenis van deze waarborg wordt er niet duidelijker op als men 
zich realiseert dat het Scheidingsverdrag van 1839 een veelheid van onderling 
zeer verschillende verplichtingen bevat: Artikel VII bevat de verplichting voor 
België om zich als neutrale Staat te gedragen en ook neutraal te blijven tegen-
over alle andere Staten; Artikel XIII bevat diverse financiële verplichtingen van 
België ten opzichte van Nederland. De eigenlijke betekenis van de waarborg is 
bovendien niet duidelijk nu de precieze aard en reikwijdte daarvan in de verdra-
gen niet worden gespecificeerd. Het heeft de schijn van een soort van algemene 
waarborg met betrekking tot alle bepalingen van het Scheidingsverdrag; tegelij-
kertijd blijkt het Verdrag vooral te gaan over de neutraliteit van België en dat 
geldt zeker voor de waarborg. Hall waardeert deze specifieke waarborg als volgt: 

“(…) a form of assuring the observance of an arrangement entered into for the general 

benefit of the contracting parties, as in the treaties of 1831 and 1839, by which Bel-
gium was constituted an independent and neutral state in the common interests of the 
contracting powers, and while placed under an obligation to maintain neutrality re-
ceived a guarantee that it should be enabled to do so…” (W.E. Hall, A Treatise on In-

ternational Law, 8th edition, 1979, p. 398). 

Volgens deze interpretatie vormen de onafhankelijkheid en de neutraliteit van 
België de kern van het Scheidingsverdrag, terwijl de overige verdragsbepalingen 
uitsluitend dienen om België in staat te stellen daadwerkelijk die onafhankelijke 
en neutrale Staat te zijn. 
 

51. Bij de mogelijke –indien al aanwezige- relevantie van de Waarborg-Staten met 
betrekking tot de hedendaagse betekenis van het Scheidingsverdrag van 1839 
kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst. In dit verband moet bedacht 
worden dat er substantiële veranderingen zijn opgetreden in de status van de di-
verse Staten die partij waren bij de verdragen van 1839. Duitsland, Oostenrijk en 
Hongarije hebben in 1990 expliciet van de waarborgverdragen van 1839 (zie ar-
tikel 31 van het Verdrag van Versailles, artikel 37 van het Verdrag van Trianon 
(Hongarije) en artikel 83 van het Verdragen van Saint Germain (Oostenrijk)). 
Verder heeft Rusland in 1917 uitdrukkelijk verklaard zich niet gebonden te ach-
ten aan enig verdrag dat door het (tsaristische) regime was gesloten (zie de uit-
spraak van Ambassadeur Francis, de Minister van Buitenlandse Zaken, 27 no-
vember 1917, U.S. Foreign Relations 1918, Russia, I, p. 249). Deze verklaring is 
tot nu toe nimmer herroepen. Aldus blijven alleen Frankrijk en Groot-Brittannië 
als Waarborg-Staten over, welke staten eventueel destijds of nu nog bestaande 
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verplichtingen voortvloeiend uit de Verdragen van 1839 niet met zoveel woor-
den hebben beëindigd. 

 
52. De vraag of de waarborgverdragen van 1839 voor Frankrijk en Groot-Brittannië 

nog altijd van kracht zijn, voorzover het om de IJzeren Rijn gaat, laat zich een-
voudig beantwoorden. Nederland en België hebben het IJzeren Rijn Verdrag van 
1873 bilateraal, zonder enige betrokkenheid (of zonder enig bezwaar) van de 
Waarborg-Staten gesloten; daarbij hebben Nederland en België expliciet ver-
klaard dat de in het Verdrag van 1873 vastgelegde concessie de algehele en vol-
ledige tenuitvoerlegging behelsde van Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 
1839. Op grond daarvan moet de conclusie dan ook zijn dat, welke de huidige 
juridische status van het IJzeren Rijn tracé ook moge zijn, de overblijvende 
Waarborg-Staten (Frankrijk en Groot-Brittannië) geen enkele rol  spelen bij de 
beoordeling van de huidige juridische status van het IJzeren Rijn tracé. Met de 
tenuitvoerlegging van Artikel XII in het Verdrag van 1873 is de waarborg met 
betrekking tot deze bepaling automatisch tot een einde gekomen. 

 
53. Ook als zou worden aangenomen dat het tussen Nederland en België gesloten 

Verdrag van 1873 niet tot de beëindiging van de verplichting uit Artikel XII van 
het Scheidingsverdrag zou hebben geleid, dan zijn er nog andere redenen waar-
om het Scheidingsverdrag, inclusief de desbetreffende bepaling, als feitelijk en 
juridisch uitgewerkt moet worden beschouwd. In de eerste plaats kan worden ge-
steld dat het Scheidingsverdrag geëindigd is omdat het onderwerp en de doelstel-
ling van het Verdrag  (en daarmee het onderwerp van de waarborgverdragen), 
zijnde de neutraliteit van België, niet meer bestaan. België is, in elk geval sinds 
1919 niet langer een neutrale Staat. Een verdrag, zoals het Scheidingsverdrag, 
dat deze neutraliteit beoogt vast te leggen en verdragen die deze neutraliteit ga-
randeren, hebben alleen al om die reden alle praktische en juridische betekenis 
verloren. In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat de waarborgverdragen 
met betrekking tot het Scheidingsverdrag als achterhaald beschouwd kunnen 
worden en ten gevolge van tijdsverloop hebben opgehouden te bestaan nu het 
Scheidingsverdrag en de waarborgverdragen gedurende een zeer groot aantal ja-
ren niet zijn ingeroepen of zijn toegepast en omdat de omstandigheden met be-
trekking tot België fundamenteel gewijzigd zijn sinds 1839, onder andere door 
het gegeven dat België niet langer neutraal is, inmiddels lidstaat van de Europese 
Unie is, etcetera. Om die reden kan worden geconcludeerd dat, ook aldus bezien, 
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de overblijvende Waarborgstaten geen enkele rol spelen bij de beoordeling van 
de huidige juridische status van het IJzeren Rijn tracé.  

 
Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 1839 

54. Wat zou nu de precieze aard kunnen zijn van het recht dat in het genoemde Arti-
kel XII ten behoeve van België is vastgelegd? Zou dit een soort servituut (erf-
dienstbaarheid) kunnen zijn? 

 
55. Volgens het nationale recht is een erfdienstbaarheid een last waarmee een onroe-

rende zaak ten behoeve van een aanpalende onroerende zaak is bezwaard. De 
daarmee gecreëerde aanspraken en verplichtingen zijn verbonden aan de beide 
onroerende zaken, wat betekent dat de overdracht van de eigendom van één van 
beide onroerende zaken geen gevolg heeft voor het bestaan van de erfdienst-
baarheid. In het internationaal recht is de status van erfdienstbaarheid (servituut) 
omstreden en is de betekenis daarvan in elk geval zeer onduidelijk: 

“The title ‘servitude’ denotes only an area of problems and its use as a legal category  
is a matter of controversy.” (Brownlie, Principles of Public International Law, fifth 
edition, 1998, p. 377; see also Daillier et Pellet, Droit international public (Nguyen 
Quoc Dinh), sixth edition, 1999, p 482). 
 
“The notion of servitude is not a happy one politically. Moreover its use nurtures the 
temptation to argue from the concept, even though this imports an analogy between 
territorial sovereignty and landownership, which is outmoded.” (Sir Robert Jennings 
and Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, ninth edition, 1992, p. 671). 

 
56. Los hiervan is de in Artikel II gehanteerde formulering niet in overeenstemming 

met de algemene opvatting omtrent erfdienstbaarheden. Het artikel verschaft 
België uitsluitend het recht om –op eigen kosten- een weg of een kanaal op Ne-
derlands grondgebied aan te leggen. Deze weg of dit kanaal mag dan vervolgens 
voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De formulering van het Artikel 
verschaft België niet enige exclusieve status met betrekking tot het gebruik. Te-
gelijkertijd bepaalt het Artikel uitdrukkelijk dat het terzake aan België verleende 
recht op geen enkele wijze afbreuk doet aan de exclusieve Nederlandse aanspra-
ken op soevereiniteit over het desbetreffende gebied. 

 
57.  Met andere woorden: België heeft geen enkele vorm van exclusiviteit verwor-

ven met betrekking tot het gebruik van de nieuwe weg of het nieuwe kanaal ter-
wijl Nederland geen enkel onderdeel van zijn soevereine rechten met betrekking 
tot het desbetreffende gebied heeft prijsgegeven. Het Permanente Hof van Arbi-
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trage heeft in de North Atlantic Fisheries case (1910) uitdrukkelijk het standpunt 
van de Verenigde Staten verworpen, dat zij op basis van de Conventie van 20 
oktober 1818 een recht hadden verworven gelijk aan “an international servitude in 

their favour over the territory of Great Britain, thereby involving a derogation from the sove-
reignty of Great Britain, the serviant State” (11 Reports of International Arbitral Awards 167; 

Hague Courts Reports, 141). Met andere woorden: in deze zaak werd beslist dat het 
mogelijke bestaan van een erfdienstbaarheid niet kan worden afgeleid uit een 
verleend recht op visserij in een bepaald gebied, maar dat de vestiging van een 
erfdienstbaarheid die inbreuk maakt op de soevereiniteit met zoveel woorden 
dient te worden vastgelegd; in weer andere woorden: 

 “[i]l n’y a de servitude territoriale que si un État doit accepter de confier à un autre 
État certaines compétences qui normalement lui reviennent  an tant que souwerain ter-
ritorial” (Daillier et Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), sixth edi-

tion, 1999, p. 482).  
In onze zaak doet de tegengestelde situatie zich voor nu met zoveel woorden is 
vastgelegd dat Artikel XII op geen enkele wijze een inbreuk maakt op de soeve-
reiniteit van Nederland met betrekking tot het desbetreffende gebied. 
 

58. De conclusie moet dan ook zijn dat Artikel XII niets anders heeft gedaan dan het 
creëren van de mogelijkheid voor België om een nieuwe weg of een nieuw ka-
naal (of een spoorweg) op eigen kosten op Nederlands grondgebied aan te (doen) 
leggen. België zou deze nieuwe weg of dit nieuwe kanaal voor commerciële ver-
keersdoeleinden mogen gebruiken. De expliciete bevestiging van Nederland’s 
exclusieve soevereiniteit  met betrekking tot het desbetreffende gebied laat zien 
dat Nederland vanaf de dag dat deze weg of dit kanaal zou zijn aangelegd het 
recht zou hebben deze weg of dit kanaal op precies dezelfde wijze te behandelen 
als alle andere wegen en kanalen op Nederlands grondgebied. 

 
 
Aanvullings- en Ophelderingsverdrag 1842 (Staatsblad 1843, nr. 3) 

  
59. In 1842 hebben Nederland en België een aantal kwesties voortvloeiend uit het 

Scheidingsverdrag  van 1839 nader geregeld. Dit gebeurde door middel van het 
Verdrag van 1842. De considerans van dit verdrag bepaalt onder meer het vol-
gende:  

“Ayant reconnu, qu’au degré, où en sont arrivés les travaux des commissions insti-
tuées à la suite du traité du 19 Avril 1839, il est devenu nécessaire, pour aplanir toute 
difficulté, d’arrêter par l’intervention directe des deux gouvernements, certains points, 
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qui ne sont pas suffisamment déterminés au dit traité, ont nommé leurs plénipotentiai-
res, savoir”. 

 
“Bevonden hebbende dat het, op het standpunt, waarop de werkzaamheden der, vol-
gens het traktaat van 19 April 1839 ingestelde commissien gekomen zijn, ter wegrui-
ming van alle moeijelijkheid, noodzakelijk is geworden, om, door regtstreeksche tus-
schenkomst der beide gouvernementen, zekere punten vast te stellen, die niet vol-
doende bij het gemelde verdrag zijn geregeld, hebben tot hunne gevolmagtigden be-
noemd, te weten:”. 

 
60. De ratificatiewet die op 4 februari 1843 werd aangenomen herhaalt deze bood-

schap in iets andere bewoordingen:  

 “Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het op den vijfden November 1842, 
door de Nederlandsche en Belgische gevolmagtigden gesloten verdrag, ter uitvoering 
van het op den 19den April 1839 te Londen aangegaan traktaat en tot definitieve rege-
ling der wederzijdsche regten en belangen, ook bevat een ‘ afstand of ruiling van het 
grondgebied;” 

 
61. Het Verdrag bevat een aantal precieze aanduidingen van de Belgisch-

Nederlandse grens en het bevat zeer veel bepalingen van financiële aard.  
 
62. Voor ons onderwerp is Artikel III van het Verdrag het belangrijkste. Omdat de 

aanleg van spoorwegen in België in de desbetreffende periode veelal gebeurde 
door particuliere ondernemingen aan wie daartoe concessies werden verleend, 
verzocht België om toestemming om een concessionaris in zijn plaats te stellen 
voor de aanleg van de weg of het kanaal bedoeld in Artikel XII van het Schei-
dingsverdrag van 1839. Dit verzoek werd gehonoreerd, hetgeen aldus werd vast-
gelegd in het Verdrag van 1842:  

“Le Gouvernement Belge pourra substituer, sous sa garantie envers le Gouvernement 
des Pays-Bas, une compagnie concessionnaire, aux droits résultant en sa faveur des 
termes de l’art. XII du traité du 19 Avril 1839, à l’effet de construire le canal ou la 
route mentionnée dans cet article. 
Dans le cas d’application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation sui-
vant la législation des Pays Bas, pour cause d’utilité publique, des terrains nécessaires, 
et ce de la même manière que si le Gouvernement Belge procédait par lui-même aux 
travaux d’exécution et d’exploitation de la route ou du canal ». 

 
“Het Belgische Gouvernement zal, onder deszelfs verantwoordelijkheid jegens het 
Nederlandsche Gouvernement, aan eene maatschappij de regten kunnen overdragen, 
welke te zijnen behoeve voortvloeijen uit de bepalingen van art. XII  van het traktaat 
van 19 April 1839, ten einde het kanaal of den weg daar te stellen, bij dat artikel ver-
meld.  
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In geval van toepassing der tegenwoordige bepaling, zullen er termen zijn tot onteige-
ning van de noodige gronden, ter zake van openbaar nut, volgens de Nederlandsche 
wetgeving, en zulks op dezelfde wijze als of het Belgische Gouvernement voor zich 
zelf overging tot de werken voor de daarstelling en bearbeiding van den weg of het 
kanaal”. 

De verdragsluitende partijen kwamen verder overeen dat de benodigde onroe-
rende goederen zonodig zouden worden onteigend ten behoeve van de concessi-
onaris.  

 
63. Op zichzelf doet dit Verdrag niet veel meer dan het creëren van de mogelijkheid 

voor de Belgen om hun particuliere spoormaatschappijen het spoor dat krachtens 
Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 1839 mocht worden aangelegd te la-
ten aanleggen en dat spoor in bezit te hebben (door middel van een concessie). 
Het Verdrag bevat geen bepaling met betrekking tot juridische positie van de 
partijen in het geval dat België in een later stadium deze situatie zou willen be-
eindigen. Het feit dat de Belgische rechten, zoals vastgelegd in Artikel XII van 
het Scheidingsverdrag van 1839, door een particuliere onderneming geoperatio-
naliseerd mochten worden, vormt nog een verdere onderstreping van het gege-
ven dat het hier inderdaad vooral gaat, en om niets anders gaat dan, om de toe-
stemming om, voor commercieel gebruik, een weg of een kanaal aan te leggen.  

 
 
Het Verdrag van 1873 (Staatsblad 1873, nr. 106) 
 

64. Op 13 januari 1873 sloten Nederland en België een Verdrag waarin drie  (onder-
ling totaal verschillende) kwesties werden geregeld. De derde van deze kwesties 
betrof de aanleg van een spoorweg door de provincie Limburg. Nóch in de con-
siderans van dit Verdrag nóch in de eigenlijke tekst van het Verdrag wordt ver-
wezen naar het Scheidingsverdrag van 1839. Wel wordt verwezen naar het Ver-
drag van 1842: door middel van het Verdrag van 1873 verklaart Nederland la 

Compagnie du Nord de la Belgique te aanvaarden als de concessionaris bedoeld 
in het verdrag van 1842. 

 
65. Het Verdrag van 1873 bepaalt bovendien, en opnieuw, dat de aanleg van de 

spoorweg op geen enkele wijze afbreuk doet aan de soevereine rechten van Ne-
derland met betrekking tot het desbetreffende gebied. Daarnaast bevat het Ver-
drag van 1873 een nadere geografische aanduiding van het tracé, dat op een vol-
ledig andere locatie gesitueerd blijkt te worden dan hetgeen in Artikel XII van 
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het Verdrag van 1839 was overeengekomen: de spoorweg zal niet in het Kanton 
Sittard worden aangelegd, maar veel noordelijker in Limburg.  

 
66. Artikel 4 van het Verdrag luidt als volgt: 

“ La Compagnie du Nord de la Belgique, concessionnaire de la partie belge du chemin 
de fer d’Anvers à Gladbach, est déclarée et reconnue, par le Gouvernement des Pays 
Bas, concessionnaire de la section de cette même ligne qui est située sur le territoire 
du duché de Limbourg. 
Cette section sera construite et exploitée par la Compagnie du Nord de la Belgique ou 
par le Grand Central Belge, sans charge aucune pour le Gouvernement des Pays-Bas, 
et sans préjudice de ses droits de souveraineté sur le territoire traversé. L’exploitation 
n’en pourra être cédée sans le consentement du Gouvernement des Pays-Bas.  
La Ligne entrera sur le territoire du duché de Limbourg en passant au sud de Hamont 
(Belgique) ; elle se dirigera vers Weert, passera au sud de cette localité ainsi que de 
Haelen, franchira la Meuse sur un pont fixe dans la partie droite en amont du coude de 
Buggenum, entre les bornes 83 et 84, rejoindra la ligne de Maestricht à Venlo au nord 
de la station de Ruremonde, suivra une partie de cette ligne et s’en détachera au sud de 
la dite station pour aller rejoindre la frontière de Prusse dans la direction à régler avec 
le Gouvernement de l’Empire Allemand.  
 
Dans le cas où le pont sur la Meuse et une partie de la susdite section seraient assignés 
pour service commun avec d’autres entreprises de chemins de fer, le Gouvernement 
des Pays-Bas se réserve la faculté de prescrire les conditions qu’il jugera nécessaires 
et équitables, tant pour l’exécution du service commun et l’installation des voies et 
travaux que pour la répartition des frais de construction et d’exploitation entre la so-
ciété et ces entreprises. 
 
La station de Ruremonde pourra être rendue commune à la société exploitant la ligne 
d’Antwerp à la frontière de Prusse.  
 
La Compagnie du Nord de la Belgique aura le droit d’exproprier, en se conformant 
aux lois qui régissent l’expropriation, les immeubles et terrains nécessaires à 
l’établissement du chemin de fer, de ses stations et dépendances”. 
 
“De Maatschappij « du Nord de la Belgique » concessionnaris van het Belgische ge-
deelte van den spoorweg van Antwerpen naar Gladbach, wordt door de Nederlandsche 
Regering verklaard en erkend als concessionnaris van het baanvak dierzelfde lijn, dat 
op het grondgebied van het hertogdom Limburg gelegen is.  
Dat baanvak zal aangelegd en geexploiteerd worden door de Maatschappij “du Nord 
de la Belgique” of door den “Grand Central Belge”, buiten eenig bezwaar voor de Ne-
derlandsche Regering en zonder benaadeling harer souvereiniteitsregten op het door-
sneden grondgebied.  
De exploitatie daarvan zal niet kunnen worden overgedragen zonder de toestemming 
der Nederlandsche Regering. 
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De lijn zal het grondgebied van het hertogdom Luxemburg binnenkomen, loopende 
ten zuiden van Hamont (België). Zij zal zich naar Weert rigten, ten zuiden van die 
plaats zoowel als van Haelen loopen, de Maas met eene vaste brug op het regte ge-
deelte boven de bogt van Bruggenum tusschen de grenspalen 83 en 84 overgaan, zich 
aan de lijn van Maastricht naar Venlo ten noorden van het station Roermond aanslui-
ten, een gedeelte van die lijn volgen en haar ten zuiden van het gezegde station verla-
ten, om de Pruissische grens te bereiken in eene rigting, te bepalen met de Regering 
van het Duitse Keizerrijk. Ingeval de brug over de Maas en een deel van het gezegde 
baanvak aangewezen zouden worden voor gemeenschappelijke dienst met spoorweg-
ondernemingen, behoudt de Nederlandsche Regering zich de bevoegdheid voor om de 
voorwaarden voor te schrijven, die zij noodig en billijk zal oordeelen zowel voor de 
uitoefening van de gemeenschappelijke dienst en van aanleg der banen en werken, als 
voor de verdeeling der kosten van aanleg en exploitatie tussen de Maatschappij en die 
ondernemingen.  
Het gemeenschappelijk gebruik van het station van Roermond zal op de gebruikelijke 
voorwaarden kunnen toegestaan worden aan de Maatschappij, welke de lijn van Ant-
werpen naar de Pruissische grens exploiteert. 
De Maatschappij “du Nord de la Belgique.” zal het regt hebben om, met      
inachtneming der wetten op de onteigening, de onroerende goederen en gronden te 
onteigenen, benoodigd voor het maken van den spoorweg, zijne stations en toebe-
hooren”.  
 

67. Aldus verschafte deze bepaling ten behoeve van de concessionaris een recht op 
onteigening van die onroerende zaken die benodigd waren voor de aanleg van de 
spoorbaan. Hierdoor zou de Belgische maatschappij de eigendom verwerven van 
de bedoelde onroerende zaken.  

 
68. Bij het uitwisselen van de ratificaties, op 18 juni 1873, legden de vertegenwoor-

digers van de twee Staten een formele verklaring af, waardoor de aanleg van de 
spoorbaan uitdrukkelijk in het verlengde werd geplaatst van Artikel XII van het 
Scheidingsverdrag:  

“… Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que, 
d’après les déclarations des deux Gouvernements aux Chambres Législatives, la 
concession de l’établissement d’un chemin de fer d’Antwerp à Gladbach par le duché 
de Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle est stipulée par le traité du 13 Jan-
vier 1873, constitue l’exécution pleine et entière de l’article 12 du traité du 19 Avril 
1839. ”  (nadruk toegevoegd). 
 
“… Alvorens tot die uitwisseling over te gaan, achten de ondergetekenden het nuttig 
te herinneren, dat, volgens de verklaringen door beide Regeringen aan de Wetgevende 
Kamers gedaan, de vergunning tot daarstelling van een spoorweg van Antwerpen 
naar Gladbach door het hertogdom Limburg, gaande langs Roermond, zoals die be-
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dongen is bij het tractaat van 13 Januarij 1873, de volledige en algeheele uitvoering 
daarstelt van art. 12 van het tractaat van 19 April 1839. ” (nadruk toegevoegd). 

Met andere woorden: zodra de spoorbaan feitelijk aangelegd zou zijn, zou Ne-
derland feitelijk aan zijn verplichting voortvloeiend uit Artikel XII hebben vol-
daan. Bovendien blijft gelden dat Nederland volledige soevereiniteit behield 
met betrekking tot het desbetreffende grondgebied.  

 
69. Ook in het Belgische Parlement werd aandacht geschonken aan de relatie tussen 

enerzijds het Verdrag van 1873 en anderzijds Artikel XII van het Scheidingsver-
drag van 1839. Zo bepaalt de Belgische goedkeuringswet: 

“ En réalité le gouvernement belge ne demandait pas un droit nouveau, mais un sim-
ple changement d’application du droit résultant du traité de 1839. ” 

In verband hiermee stelde de ter zake verantwoordelijke Belgische Minister in 
het Belgische Parlement:   

“ nous avons obtenu plus et même autre chose que notre droit résultant du traité du 
1839. ” (Séance du 30 Mai 1873, p.1235). 
“ Mais, messieurs, encore une fois et pour arriver à ceci, pour ne point soumettre ce 
chemin à toute la législation de principe établie en Hollande, il fallait réclamer beau-
coup plus que vous ne le dites ; il ne fallait pas dire : Nous avons le droit de passer, 
d’établir un chemin de fer à travers le duché de Limbourg ; il fallait dire : nous devons 
être souverain sur le territoire où il s’agit d’établir un chemin de fer. Il fallait conqué-
rir le Limbourg ; il fallait, comme quelqu’un me l’a dit un jour, le trouer à coups de 
canon y passer. ” (Séance du 30 mai 1873, p. 1236). 

en : 
“ Nous avons demandé et nous avons stipulé l’exécution, dans une forme meilleure 
pour la Belgique, de l’obligation qui résultait pour les Pays-Bas de l’article 12 du trai-
té de 1839 et par conséquent du droit qui en résultait pour nous. Il s’ensuit que les 
principes du traité de 1839 sont évidemment applicables. Mais, Messieurs, encore une 
fois qu’est-ce donc que tout ceci, et dans quel monde idéal se tranporte-t-on ? ” 
(Séance du 31 Mai 1873, p. 1246). 

 
70. De conclusie moet dan ook zijn dat België en Nederland nader hebben onder-

handeld over Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 1839, welke onderhan-
delingen hebben geleid tot overeenstemming omtrent aanpassing van Artikel 
XII, welke overeenstemming werd vastgelegd in Artikel 4 van het Verdrag van 
1873.  

 
71. De Belgen lieten er geen twijfel over bestaan dat deze nieuwe overeenkomst uit-

sluitend betrekking had op de inhoud van eerste lid van Artikel XII van het 
Scheidingsverdrag. In het Parlement werd de voorgestelde goedkeuringswet ge-
amendeerd met een nieuw artikel 2, welke artikel bepaalt: 
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“Le § 2 de l’article 12 du traité de 1839 reste en vigueur. » (Séance du 31 Mai 1873, 
p. 1251)”. 

Hoewel de Belgische Minister het amendement niet erg zinvol vond, aanvaard-
de deze het wel: 

“J’ai accepté l’amendement, quoique je le croie inutile. Quant au principe, je le main-
tiendrai. Je l’ai toujours compris ainsi ; mais il ne faut pas non plus qu’on dise que, à 
raison de l’adoption de l’amendement, il existera encore à la charge des Pays-Bas, en 
vertu de l’article 12, une obligation quelconque de fournir, par exemple, le passage 
pour un autre chemin. ” (Séance du 31 Mai 1873, p. 1251) 

 
72. Het is van belang nog eens vast te stellen dat de plek waar de spoorweg feitelijk 

zou worden aangelegd, zoals vastgelegd in Artikel 4, totaal afwijkt van de in Ar-
tikel XII van het Scheidingsverdrag voorziene locatie: het tracé van 1873 zou 
veel noordelijker komen dan het Kanton Sittard. Deze verandering van de lig-
ging van het tracé vormde overigens één van de door de Belgen behaalde resul-
taten die maakten dat de Belgische Minister verklaarde dat het nieuwe verdrag, 
kort gezegd, veel beter was dan het oude.  

 
73. De Waarborg Staten waren niet betrokken bij dit Verdrag en trouwens ook niet 

bij het Verdrag van 1842. Het is om die reden dat de Belgisch-Nederlandse rela-
tie met betrekking tot dit spoortracé in elk geval, waarschijnlijk, sinds 1842 al-
thans, zeker, sinds 1873 een exclusieve bi-laterale verhouding is. Daarnaast 
geldt, dat een eventuele tussenkomst van waarborgstaten niet kan plaatsvinden 
zonder enerzijds een schending van een gegarandeerde verdragsbepaling en an-
derzijds een verzoek tot tussenkomst afkomstig van de Staat aan wie ter zake een 
garantie is verleend. In de onderhavige kwestie werden de Verdragen van 1842 
en 1873 uitsluitend door België en Nederland gesloten, en vormden deze boven-
dien de volledige en algehele tenuitvoerlegging van Artikel XII van het Schei-
dingsverdrag. 

 
 

Concessie van 6 December 1873 (Wetten, Besluiten enz. betreffende de spoorwegen 
1867-1874, Van Citters en Van Roosendaal, Den Haag 1881, p. 898 – 916)  
 

74. Het Verdrag van 1842 introduceerde de mogelijkheid dat de plaats van de Belgi-
sche Staat met betrekking tot de in Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 
1839 neergelegde rechten zou kunnen worden ingenomen door een concessiona-
ris. Het Verdrag van 1873 bevestigt dat dit inderdaad zou gebeuren en daarnaast 
verschaft dit Verdrag de geografische details voor de ligging van het tracé. De 
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Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken verleende de bedoelde concessie 
op 6 december 1873 aan de Belgische Compagnie du Nord de la Belgique. In de 
considerans van deze concessie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Verdrag 
van 1873:  

“(…) ter gedeeltelijke uitvoering van het Tractaat op 13 Januarij 1873 met de Belgi-
sche Regering (…)” 

 
75. Artikel 55 bepaalt dat de concessie is verleend voor een periode van 99 jaren te 

rekenen vanaf de dag waarop de concessie definitief wordt verklaard (later wordt 
vastgesteld dat dat op 23 december 1877 het geval is). Dit betekent dat deze con-
cessie eindigt op 23 december 1976. Artikel 55 bepaalt ook dat aan het eind van 
de concessie de spoorweg met het materieel en alles wat daar bij hoort, wordt 
overgedragen aan de Nederlandse Staat: 

“De concessie voor de exploitatie van den spoorweg wordt gegeven voor een tijdvak 
van negen en negentig jaren, in te gaan met den dag, waarop de concessie, krachtens 
artt. 39 en 40, definitief wordt verklaard. 
Na afloop van den  termijn voor de concessie bepaald, gaat de weg met het materieel 
en alles wat tot een en ander behoort, op den Staat over, op den voet van art. 41 der 
wet van 21 Augustus 1859 (Staatsblad no. 98)”. 

Artikel 41 van de wet van 21 augustus 1859 bepaalt niet alleen op welke wijze 
na verloop van de 99-jaren-termijn de overdrachtsprijs bepaalt dient te worden, 
maar ook dat de Nederlandse regering het recht heeft om -nadat de concessie 
20 jaar geduurd heeft- de naasting te vorderen van elke spoorweg, waarvoor 
een concessie werd verleend:  

“Elke spoorweg, welke gedurende twintig jaren door de ondernemers eener spoor-
wegdienst is gebruikt kan van rijkswege worden genaast”. 

 
76. In Artikel 60 van de concessie wordt bepaald dat bestaand en toekomstig recht 

met betrekking tot het gebruik van spoorwegen van toepassing zijn en zullen zijn 
met betrekking tot de onderhavige spoorweg: 

“De bestaande of te maken algemeene wetten en verordeningen omtrent het gebruik 
der spoorwegen, zijn op den geconcessioneerden spoorweg van toepassing”.  

In wezen was de concessie van 6 december 1873, zoals deze werd verleend aan de 
Compagnie du Nord de la Belgique¸ in vergaande mate gelijk aan andere conces-
sies die in de desbetreffende periode werden verleend. Dit gegeven bevestigt even-
eens dat de eigenlijke aanleg en exploitatie van het IJzeren Rijn tracé inderdaad 
door de Nederlandse regering op dezelfde wijze werd behandeld als elke andere 
concessie. De tekst van de concessie was de gebruikelijke tekst en net als andere 
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concessies zou ook deze eindigen na een periode van 99 jaren of wanneer en zodra 
de Nederlandse regering -na verloop van 20 jaar- de concessie zou willen naasten.  

 
 

Onteigeningswet van 29 maart 1877 (Staatsblad 1877, nr. 44) 
 

77. In artikel 4 van het Verdrag van 1873 wordt bepaald dat de spoorweg aangelegd 
en geëxploiteerd zou worden door óf de Compagnie du Nord de la Belgique of 
door de Grand Central Belge. In dit artikel wordt ook bepaald dat de Compagnie 

du Nord de la Belgique aanspraak op onteigening heeft. De concessie van 6 de-
cember 1873 werd verleend aan de Compagnie du Nord de la Belgique.  

 
78. Op 29 maart 1877 werd de onteigeningswet met betrekking tot het tracé gepubli-

ceerd. De wet bepaalt dat onteigening plaatsvindt ten behoeve van Grand Cen-

tral Belge. In de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat deze verandering 
wordt veroorzaakt door het feit dat de uitvoering van de concessie is overgedra-
gen aan Grand Central Belge, voor welke wijziging het Nederlandse bevoegde 
gezag middels een afzonderlijke overeenkomst toestemming had verleend. Deze 
laatste kwestie is overigens voor de onderhavige zaak niet van belang. 

 
 

Overeenkomst van 23 april 1897 (Staatsblad 1898, nrs. 81 en 114) 
 

79. Tegen het einde van de 19e eeuw besloot België dat het Belgische spoorwegnet 
Staatseigendom diende te worden. Dit betekende dat de Belgische regering 
overging tot het naasten van verleende concessies. In dit verband verzocht de 
Belgische regering aan de Nederlandse regering om toestemming om het IJzeren 
Rijn tracé te naasten van de Grand Central Belge (“Intusschen werd herinnerd, 
dat de naasting der door de spoorwegadministratie Grand Central Belge geëx-
ploiteerde lijnen geschiedt niet op verlangen van Nederland, maar op verlangen 
van België” (Voorlopig Verslag Tweede Kamer. Bijlagen, 104.7., p. 17)). 

 
80. Nederland honoreerde het Belgische verzoek en beide landen kwamen overeen 

dat België onmiddellijk volgend op de naasting het tracé aan Nederland zou 
overdragen. De prijs voor deze overdracht zou in een later stadium worden be-
paald.  
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81. Met het oog hierop sloten de twee Staten op 23 april 1897 een Verdrag, welk 
verdrag 10 Artikelen bevatte en vergezeld ging van een protocol waarbij weer 
een bijlage behoorde. De belangrijkste bepalingen luiden als volgt: 

“Article I 

Le Gouvernement néerlandais consent à ce que le Gouvernement belge ra-
chète la concession des lignes de chemins de fer suivantes pour autant qu’elles soient 
situées sur la territoire des Pays-Bas : 

a. de Tilbourg à Turnhout ; 
b. d’Anvers à la frontière prussienne vers Gladbach ; 
c. de Hasselt à Maestricht et de Maestricht à Aix-la-Chapelle, non 

compris l’embranchement de Simpelveld à la houillère Kerkrade ; 
d. de Hasselt à Eindhoven.. 

Article II 
Le Gouvernement belge s’engage à céder au Gouvernement néerlandais, dans 

un délai de quatre mois après l’échange des ratification de la présente Convention, les 
parties des lignes mentionnées ci-dessus situées sur le territoire des Pays-Bas.  

Cette cession comporte le chemin de fer et ses dépendances immobilières par 
nature ou par destination avec tous les terrains à leur usage, même ceux non portés 
aux plans approuvés par le Gouvernement néerlandais pour l’établissement des lignes, 
á moins qu’il ne s’agisse d’excédents non utilisés pour l’exploitation; ne sont pas 
compris dans la session:  

 
1e. le matériel de traction, le matériel de transport, le mobilier, l’outillage des 

ateliers, magasins, stations, bureaux, remises, de la route etc., enfin tous objets mobi-
liers quelconques affectés á l’exploitation des lignes ; 2e. les approvisionnements, 
marchandises et objets en fabrication ou en magasin. 

    [....] 
Art. IX. 

Les deux Gouvernements règleront par des arrangements ultérieurs tout ce 
qui intéressera l’exploitation internationale des chemins de fer rachetés. 

    
   Artikel 1. 

De Nederlandsche Regeering staat toe, dat de Belgische Regeering de con-
cessiën terugkoopt van de volgende spoorlijnen, voor zooveel zij op Nederlandsch 
grondgebied zijn gelegen: 

a. van Tilburg naar Turnhout; 
b. van Antwerpen naar de Pruissische grens in de richting van Gladbach; 
c. van Hasselt naar Maastricht en van Maastricht naar Aken, met uitzonde-

ring van den zijtak van Simpelveld naar de steenkolenmijn Kerkrade; 
d. van Hasselt naar Eindhoven. 

Artikel II. 
De Belgische Regeering verbindt zich aan de Nederlandsche 

Regeering binnen vier maanden na de uitwisseling van de akten van bekrachtiging van 
deze overeenkomst over te dragen de op Nederlandsch grondgebied gelegen gedeelten 
der hierboven vermelde spoorlijnen. 

In deze overdracht zijn begrepen de spoorweg en zijne aanhoorigheden, wel-
ke uit haren aard of door bestemming onroerend zijn, met al de den diensten van den 
spoorweg en zijne aanhoorigheden bestemde gronden, zelfs de zoodanige welke niet 
zijn opgenomen in de voor den aanleg der lijnen door de Nederlandsche Regeering 
goedgekeurde plannen, tenzij het niet voor de exploitatie van den spoorweg benuttigde 
overhoeken betreft; in de overdracht zijn niet begrepen:  
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1. het materieel van tractie, het materieel van vervoer, het meubilair, 
de uitrusting van de werkplaatsen, van de magazijnen, van de sta-
tions, van de kantoren,, van de loodsen, van den weg, enz., kort-
om alle roerende goederen, welke ook, die voor de exploitatie der 
lijnen bestemd zijn; 

2. de voorraden, waren en voorwerpen in bewerking of in magazijn. 
    [....] 
   Artikel IX. 

De beide Regeeringen zullen bij nadere overeenkomsten alles regelen wat op 
de internationale exploitatie der genaaste spoorwegen betrekking heeft.” 

 
82. Door dit Verdrag kwam de volledige eigendom van het Nederlandse stuk van het 

tracé in handen van de Nederlandse Staat. Vervolgens verleende de Nederlandse 
Staat een concessie voor dit tracé aan een Nederlandse maatschappij, welke con-
cessie in 1937 eindigde toen de Nederlandse Spoorwegen (Staatsbedrijf) de ei-
gendom van het spoor verkreeg.  

 
83. Het Verdrag van 1897 veranderde en verving Artikel 4 van het IJzeren Rijn Ver-

drag van 1873. Nu het IJzeren Rijn Verdrag van 1873 volgens de Verdragslui-
tende Partijen de volledige en algehele tenuitvoerlegging vormde van Artikel XII 
van het Scheidingverdrag van 1839, is geen andere conclusie mogelijk dan dat 
het IJzeren Rijn spoor op 23 april 1897 aan Nederland werd overgedragen en dat 
het spoor op zijn minst vanaf deze datum geen andere status had dan enig(e) an-
der spoor/weg/kanaal dat Nederlands grondgebied doorkruist. Deze vaststelling 
wordt nog verder onderstreept door het gegeven dat de Belgen vanaf 1897 niet 
langer financieel verantwoordelijk waren voor de aanleg en het onderhoud van 
het tracé, waar Artikel XII van het Verdrag van 1839 en Artikel 4 van het Ver-
drag van 1873 nu juist uitdrukkelijk bepaalden dat de Belgen terzake de exclu-
sieve verantwoordelijkheid zouden dragen.  

 
84. Het is duidelijk dat ook de Belgische regering destijds van mening was dat het 

IJzeren Rijn tracé in de eerste plaats onder het Nederlandse recht viel en voor het 
overige onder het internationale recht dat betrekking had op algemene internati-
onale afspraken met betrekking tot internationaal verkeer. In de Belgische Han-
delingen van 8 juni 1897 is ter zake het volgende te lezen: 

“Les questions suivantes, posées dans les sections, ont été soumises au Gouvernement 
par la section centrale. 
 
Question. –« Des règles fixes et certaines, soit générales, soit spéciales à la convention 
de rachat par les trois États régissent-elles l’existence des tarifs mixtes internationaux 
d’importation ou autres, prévoyant éventuellement la réduction des tarifs ? » 
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Question. – « a L’État a-t-il pu obtenir tous ses apaisements que les tarifs minima ac-
tuels seront maintenus pour les transports internationaux ? 
 
« Cette question est d’une importance capitale au point de vue du trafic de transit 
d’Anvers vers l Allemagne. Aujourd’hui déjà les tarifs de la Hollande à Gladbach, 
quoique s’appliquant à un parcours kilométrique plus long, se trouvent être plus avan-
tageux que ceux d’Anvers à Gladbach, quoique le parcours soit moins long.  
 
« Il est donc à craindre que la Hollande, maîtresse de l’exploitation de la ligne exploi-
tée par le Grand Central, y appliquera des tarifs qui pourraient nous nuire si des 
conventions ne viennent nous garantir. »   
 
Question.- « La reprise des trois tronçons belge, néerlandais et allemand, par les trois 
États, laisse-t-elle à l’Etat belge la certitude qu’il n’y aura pas de modifications dans 
les tarifs, notamment des augmentations ? » 
 
A ces questions le Gouvernement a fait la réponse suivante : 
 

Réponse. –« 1. Les conventions conclues entre les Pays-Bas et la Belgique, en vue de 
l’octroi des concessions, restent en vigueur au point de vue des stipulations relatives aux 
tarifs. 
« 2. Il n’était pas possible de demander à un gouvernement étranger de renoncer au droit 
de fixer les tarifs sur son territoire. 
« Les deux pays ont intérêt à s’entendre pour les parties des tarifs en service internatio-
nal. 
« Dans la situation actuelle, le Grand Central a l’obligation de faire homologuer ses ta-
rifs par les deux gouvernements. 
« Il est à remarquer que le gouvernement des Pays-Bas a le droit de racheter la ligne 
d’Antwerp à Gladbach, à partir du 1er juilliet 1899 et que les autres lignes peuvent être 
rachetées moyennant préavis d’un an. » 

 
La section centrale a, de son côté, posé la question suivante, qui a reçu la réponse indi-
quée. 

 
Question. –« La section centrale désire avoir communication des conventions entre les 
Pays-Bas et la Belgique en vue de l’octroi des concessions. » 
 
Réponse. –« Les stipulations relatives aux tarifs se trouvent dans les traités suivants : 
« 1. Turnhout–Tilbourg (Moniteur du 11 janvier 1868). 
« 2. Anvers–Gladbach (Moniteur du 20 juin 1873). » 
Il y a peu de chose à ajouter à ces réponses. Il en résulte que le Gouvernement ne pou-
vait faire davantage pour sauvegarder les intérêts belges. 
Il convient cependant d’attirer spécialement l’attention de la Chambre sur le dernier pa-
ragraphe de la réponse du Gouvernement aux questions des sections. 
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Il en résulte, en effet, que si le danger signalé existait réellement, il serait impossible de 
l’écarter. Dans deux ans les Pays-Bas peuvent racheter la ligne d’Anvers-Gladbach et, 
dès lors, ils seront maîtres des tarifs sur leur territoire. 
Il va de soi d’ailleurs que l’on ne saurait garantir d’une façon absolue l’avenir de notre 
transit international. 
Que les pays voisins fassent des efforts pour l’attirer chez eux, c’est assez naturel. C’est 
à nous de veiller à ce que le transit par la Belgique offre au commerce international des 
avantages suffisants. 
C’est surtout en matière commerciale que « l’intérêt est la mesure des actions. » Nous 
jouissons d’une situation géographique privilégiée entre toutes. C’est une avance consi-
dérable que nous avons sur nos concurrents. Il dépend de nous de maintenir cette avance 
en mettant nos voies de communication, en les raccourcissant au besoin, et notre outil-
lage au niveau de ce que les circonstances réclament. 
Nous l’avons fait jusqu’à présent, nous ne voyons par pourquoi nous serions moins pré-
voyants, moins actifs, à l’avenir, moins soucieux des intérêts du pays. 
Dans certaines sections l’on s’est inquiété aussi de savoir si « l’État belge est assez ar-
mé pour obtenir des co-contractants de 1. application loyale de la Convention de Berne 
sur la ligne reprise ; 2. l’application loyale de la même convention sur toutes les lignes 
concurrentes ? «  
Il faut observer d’abord que la convention qui nous est soumise ne touche en rien à la 
Convention de Berne. Celle-ci n’a d’autre objet que de régler les transports de marchan-
dises par chemin de fer. Elle ne décrète aucun tarif. Elle se borne à stipuler dans son ar-
ticle 11 que : « Les prix de transport seront calculés conformément aux tarifs légalement 
en vigueur et dûment publiés. Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un 
ou plusieurs expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs, est formellement interdit et 
nul de plein droit. Toutefois, sont autorisées, les réductions de prix dûment publiées et 
également accessibles à tous aux mêmes conditions. » De plus, cette Convention, qui 
date du 14 octobre 1890, a été conclue entre la Belgique, l’Autriche-Hongrie, la France, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse. Tous nos voisins figurent 

donc parmi les contractants. ” (Rapport, au nom de la section centrale, par M. 
Helleputte, 8 June 1897, No. 178, p. 54-55). 

 
85. De status en het gebruik van het IJzeren Rijn tracé verschillen op zijn minst 

sinds 23 april 1897 op geen enkele wijze van de status en het gebruik van enig 
ander internationaal tracé dat Nederlands grondgebied doorkruist.  

 
 

Memorandum of Understanding van 23 maart 2000 
 

86. De Belgische en de Nederlandse minister van Verkeer ondertekenden op 23 
maart 2000 een Memorandum of Understanding met betrekking tot het IJzeren 
Rijn tracé. De belangrijkste passages luiden als volgt: 
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“ Indien beslist wordt dat het definitieve tracé een ander tracé is dan dat door de 

Meinweg (waar Nederland van uit gaat maar België niet), zal dit tracé worden be-
schouwd als volledige invulling van de volkenrechtelijke verplichtingen uit het 
Scheidingsverdrag van 1839 en het Belgisch-Nederlands IJzeren Rijn-Verdrag van 
1873. Deze afspraken zullen in een verdrag worden vastgelegd. 
 
Totdat de keuze is gemaakt voor het definitieve tracé, behoudt België zich alle rech-
ten voor, die voortvloeien uit het Scheidingsverdrag van 1839 en het Belgisch-
Nederlands IJzeren Rijn-Verdrag van 1873.” 
 

87. Onbelangrijk is dit Memorandum niet en het verschaft op zijn minst enige op-
heldering omtrent de verhouding tussen de twee Staten. Welke ook de precieze 
status van dit “Memorandum” moge zijn, duidelijk is wel, gelet op de gebruikte 
bewoordingen, dat beide partijen het erover eens schijnen te zijn dat nog altijd 
enige betekenis aan de twee genoemde Verdragen toekomt, hoewel zij klaarblij-
kelijk van mening verschillen over de precieze betekenis van die verdragen voor 
de hedendaagse situatie. Het laatste wordt nog eens onderstreept doordat uit-
drukkelijk wordt vermeld dat België zich alle, op deze twee Verdragen geba-
seerde, rechten ter zake voorbehoudt.  

 
 
 

Tussentijdse Conclusies  
 

88. Een “waarborg” verandert uit zijn aard niet een bilaterale verhouding in een mul-
tilaterale verhouding; de betekenis van een waarborg is slechts dat een bilaterale 
verhouding door een derde Staat of door een aantal derde Staten wordt gewaar-
borgd. In de onderhavige zaak stelden de vijf Staten zich garant voor de bilatera-
le relaties zoals geheel neergelegd in het Verdrag van 1839. België en Nederland 
hebben vervolgens geheel vrij en geheel bilateraal besloten de situatie van 1839 
te veranderen door, bilateraal, de Verdragen van 1842 en 1873 te sluiten. De al-
dus gecreëerde nieuwe situatie hield in 1897 op te bestaan toen de status van het 
IJzeren Rijn tracé werd ‘genormaliseerd’, waarbij het spoor zelf werd overge-
dragen aan Nederland om vervolgens door Nederland geëxploiteerd en onder-
houden te worden op zelfde wijze als elke andere spoorweg op Nederlands 
grondgebied. 

 
89. Ook de ontwikkeling van het feitelijke en eigenlijke gebruik van het spoor laat 

zien dat het tracé langzaam maar zeker zijn specifieke ‘Belgische’ status verloor 
en dat het eigenlijke gebruik sinds het begin van de 20e eeuw min of meer tot 
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stilstand kwam, terwijl het tracé sinds 1977 slechts bij wijze van tussenoplossing 
werd gebruikt voor Belgisch transnationaal vervoer in afwachting van de aan-
passing van de Montzen-lijn, welke lijn vanaf 1991 -na bedoelde aanpassing-  
het gehele Belgische transnationale spoorvervoer weer overnam.  

 
90. Tegelijkertijd verdween de ratio voor het historische Artikel XII (1839) lang-

zaam maar zeker en in elk geval definitief na de Tweede Wereldoorlog: in de 
provincie Limburg aangelegd werden veel nieuwe wegen, waardoor België de 
beschikking kreeg over veel en gevarieerde verbindingen met Duitsland via Ne-
derlands grondgebied.  

 
91. Om deze redenen moet de conclusie dan ook zijn dat de Verdragen van 1839 en 

1873 -mede gelet op het Verdrag 1897- onvoldoende ondersteuning bieden voor 
de Belgische eis tot her-ingebruikneming van het historische IJzeren Rijn tracé.  
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IV. RELEVANT EUROPEES RECHT 
 
 

Algemene bepalingen EG-Verdrag 
 

92. In een Europese context zijn zowel primair Europees recht (EG-Verdrag) als se-
cundair Europees recht (richtlijnen en beschikkingen) relevant voor een eventue-
le overweging om over gaan tot het reactiveren van de IJzeren Rijn. 

 
93. Het EG-Verdrag geeft in het kort de twee relevante conflicterende onderwerpen 

aan: milieu (bij wege van natuurbescherming) en transport (bij wege van een 
netwerk van o.a. trans-Europese spoorwegen) en geeft een aantal regels voor het 
aanbrengen van een hiërarchie tussen deze twee onderwerpen. 

 
94. Artikel 2 van het EG-Verdrag noemt de doelstellingen van de Gemeenschap en 

in artikel 3 van het verdrag wordt in algemene zin uitgewerkt hoe die doelstel-
lingen gerealiseerd worden door middel van optreden van de Gemeenschap. 
Voor dit memorandum zijn de volgende onderdelen van artikel 3 relevant:   

 
“1. Ten einde de in artikel 2 genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden 
van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit 
Verdrag voorziet: 
(…) 
(l) een beleid op het gebied van milieu; 
(…) 
(o) het aanmoedigen van het invoeren en ontwikkelen van transeuropese netwerken;” 

 
95. In Artikel 6 wordt nog eens benadrukt wat de bijzondere plaats is die de milieu-

bescherming inneemt in dit kader: 
“De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving 
en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, als bedoeld in arti-
kel 3, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.” 

Kortom, ook daar waar de Gemeenschap doet aan ‘aanmoedigen en ontwikkelen 
van transeuropese netwerken’ dienen eisen inzake milieubescherming te worden 
geïntegreerd. 
 

96. De doelstelling, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub l is nader gespecificeerd 
in de artikelen 174 tot en met 176 van het EG-Verdrag. De doelstelling, als be-
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doeld in artikel 3, eerste lid, onder o, is nader gespecificeerd in de artikelen 154 
tot en met 156 van het EG-Verdrag. 
Met betrekking tot de doelstelling van milieubescherming en voor zover relevant 
voor dit memorandum spelen drie Europese richtlijnen een belangrijke rol. Met 
betrekking tot de doelstelling van transeuropese netwerken, speelt een beschik-
king een belangrijke rol. Dit secundaire Europees recht zal in het navolgende 
worden behandeld. 
 

Artikel 307 EG-Verdrag 
 

Algemeen 

97. In tegenstelling tot de bovengenoemde artikelen die betrekking hebben op de 
materiële EU-recht, is artikel 307 een bepaling van procedureel recht. Het heeft 
betrekking op het conflict tussen (eerdere) internationale verplichtingen van een 
lidstaat en (latere) Europese verplichtingen van diezelfde lidstaat. 

 

98. In de voorgaande hoofdstukken is de conclusie getrokken dat met betrekking tot 
de (locatie van) IJzeren Rijn geen substantiële eerdere verplichtingen bestaan 
voor Nederland in relatie tot andere staten. Om echter zo compleet mogelijk te 
zijn, wordt in het navolgende toch het artikel 307 dat relevant is voor de verhou-
ding tussen zulke verplichtingen, behandeld. 

 
99. Het artikel luidt als volgt:  

“De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten vóór 1 januari 1958 

of, voor de toetredende staten, vóór de datum van hun toetreding gesloten tussen een 
of meer lidstaten enerzijds en een of meer derde staten anderzijds, worden door de be-
palingen van dit Verdrag niet aangetast. 
Voorzover deze overeenkomsten niet verenigbaar zijn met dit Verdrag maken de be-
trokken lidstaat of lidstaten gebruik van alle passende middelen om de vastgestelde 
onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de lidstaten elkaar bijstand ten-
einde dat doel te bereiken en volgen in de voorkomende gevallen een gemeenschappe-
lijke gedragslijn. 
Bij de toepassing van de overeenkomsten, bedoeld in de eerste alinea, houden de lid-
staten rekening met het feit dat de voordelen door elke lidstaat in dit Verdrag toege-
staan, een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totstandkoming van de Gemeen-
schap en dientengevolge onverbrekelijk verbonden zijn met de oprichting van ge-
meenschappelijke instellingen, met het toekennen van bevoegdheden aan die instellin-
gen en met het verlenen van dezelfde voordelen door de overige lidstaten.” 
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100. Artikel 307 heeft exclusief betrekking op verdragsrelaties tussen EU-lidstaten 
enerzijds en niet-EU-lidstaten anderzijds. De bepaling heeft geen betekenis in de 
(bilaterale) verhoudingen tussen EU-lidstaten onderling. In de verhoudingen tus-
sen EU-lidstaten onderling hebben de (meer recentere) Europese juridische in-
strumenten voorrang. Dit is onder andere bepaald door het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen. In de Conegate zaak:   

“24. De Commissie wijst er voorts op dat artikel 234 EEG-Verdrag, dat de “rechten en 
verplichtingen”voortvloeiende uit voor de inwerkingtreding van het verdrag gesloten 
overeenkomsten waarborgt, uitsluitend betrekking heeft op rechten en verplichtingen 
tussen lid-staten en derde landen. Op dergelijke overeenkomsten zou derhalve geen 
beroep kunnen worden gedaan ter rechtvaardiging van handelsbeperkingen tussen de 
lidstaten van de gemeenschap. 

 
25. Dit argument van de Commissie moet worden aanvaard. Zoals het Hof verklaarde 
in zijn arrest van 14 oktober 1980 (zaak 812/79, Burgoa, Jurispr. 1980, blz. 2787), 
heeft artikel 234 ten doel, te verzekeren dat de toepassing van het verdrag geen in-
vloed heeft op de eerbiediging van de rechten van derde landen, voortvloeiende uit 
een voor de inwerkingtreding van het verdrag met een lid-staat gesloten overeen-
komst, noch op de nakoming door die lid-staat van de uit de overeenkomst voortvloei-
ende verplichtingen. Op overeenkomsten die voor de inwerkingtreding van het 
verdrag zijn gesloten, kan mitsdien geen beroep worden gedaan in de betrekkin-
gen tussen lid-staten, ter rechtvaardiging van beperkingen in de intracommunau-
taire handel.” (Arrest d.d. 11 maart 1986, zaakno. 121/85, nadruk toegevoegd) 

 
101. In latere uitspraken en in conclusies van de Advocaat-Generaal is deze ziens-

wijze steeds opnieuw herhaald. (zie bijvoorbeeld arrest dd 10 juli 1991, zaakno. 
T-69/89; conclusie AG Jacobs d.d. 30 juni 1993 in zaken met nummers C-92/92 
en C-326/92 ; AG Lenz in zijn conclusie bij C-324/95; arrest d.d. 6 april 1995, 
C-241/91 P en C-242/91 P). Dit alles is vaste rechtspraak van het Hof.  

 
102. Wanneer EU lidstaten, voorafgaand aan 1 januari 1958, met elkaar verdragen 

hebben gesloten, mogen zij niet jegens elkaar de rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit die verdragen afdwingen, voorzover die rechten en verplich-
tingen afwijken van, of in strijd zijn met, rechten en verplichtingen waaraan deze 
staten zijn onderworpen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van de Eu-
ropese Gemeenschappen. De EG (EU) verplichtingen hebben voorrang in de be-
trekkingen tussen EU-lidstaten. 

 
103.  Met betrekking tot de rechten en verplichtingen van een EU-lidstaat in zijn be-

trekkingen met een derde staat – rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
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een eerder verdrag en die niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen 
van de lid-staat onder EG-recht -  geeft artikel 307 van het EG-Verdrag de te 
volgen gedragslijn weer. Deze leidt ertoe dat de EU-lidstaat de onverenigbaar-
heid beëindigt. Allereerst moet de lidstaat gebruik maken van alle passende mid-
delen om een einde te maken aan de mogelijke onverenigbaarheden tussen ener-
zijds het EG-Verdrag of secundair Europees Recht (richtlijnen, verordeningen, 
beschikkingen) en anderzijds het ‘andere’ eerdere verdrag.  
Zoals hiervoor al aan de orde kwam, doet deze onverenigbaarheid op geen enke-
le manier afbreuk aan de verplichting van de lidstaat om zich te houden aan re-
gels uit het EG-Verdrag en uit het secundaire Europese recht. 

 
104. Daarnaast schrijft artikel 307 voor dat een lidstaat moet proberen om de onver-

enigbare bepalingen uit het eerdere verdrag gewijzigd te krijgen. De woorden 
“alle passende middelen” uit artikel 307 komen in essentie neer op onderhande-
lingen met de niet-lidstaat die rechten claimt die zouden voortvloeien uit het eer-
dere verdrag. Sommige geleerden en sommige Advocaten-Generaal bij het Hof 
hebben wel gesuggereerd dat, wanneer er geen mogelijkheid lijkt te zijn om wij-
ziging van het eerdere verdrag te bereiken door onderhandelingen, de enige mo-
gelijke oplossing is de opzegging van dat eerdere verdrag (zie Bentivoglio in 3 
Quadri 1694; AG Lenz in zijn conclusie bij C-209-213/84, AG Capotorti in zijn 
conclusie bij C-812/79). 

 
105. Tenslotte formuleert artikel 307, behalve voor de lidstaat die het eerdere onver-

enigbare verdrag had gesloten met de derde staat, ook voor de andere EU-
lidstaten een aantal verplichtingen. Deze andere lidstaten zouden de lidstaat die 
in onderhandeling is met de derde staat om de onverenigbaarheid te beëindigen, 
moeten bijstaan. Deze verplichting voor de andere lidstaten wordt in het alge-
meen geacht onder andere in te houden het uitoefenen van (legale) politieke en 
economische druk op de derde staat (zie Campbell e.a. in “The law of the Euro-
pean Community, a commentary on the EEC treaty”, p. 6-296-30). 

 
106. Zoals hiervoor aan de orde is geweest, zijn de mogelijke eerdere verplichtingen 

van Nederland in relatie tot andere staten met betrekking tot de (locatie van) IJ-
zeren Rijn te verwaarlozen. Er bestaat dan ook geen conflict als bedoeld in arti-
kel 307. Omdat echter beweerd zou kunnen worden dat dergelijke verplichtingen 
wèl bestaan, zal in het navolgende in uitdrukkelijk subsidiaire zin worden ingaan 
op de verplichtingen uit artikel 307. Wij zullen hierna uitwerken hoe de beweer-
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delijke verplichtingen van Nederland onder een of meer internationale verdra-
gen, en de precisering van die verplichtingen op zodanige wijze dat de IJzeren 
Rijn op het historisch tracé terecht zou moeten komen, in strijd zijn met Euro-
pees milieurecht en Europees natuurbeschermingsrecht. 

 
107. Een dergelijk conflict, een conflict tussen verdragsrecht van vóór 1958 en EU-

recht, als uitgangspunt nemende, kunnen we in meer algemene zin kijken naar 
het procedurele recht dat van toepassing is op een dergelijk conflict en bezien 
welke van deze verplichtingen voorrang heeft. 

 
108. We zullen hierbij een tweezijdige benadering hanteren. Allereerst kijken we 

naar de situatie alsof  de eerdere internationale verplichtingen voortvloeien uit 
een multilaterale context en ten tweede zullen we deze situatie bekijken in het 
geval deze internationale verplichtingen voortvloeien uit een bilaterale context. 

 
Europese verplichtingen v.  eerdere multilaterale verdragsverplichtingen 

109. Deze benadering behoeft alleen bespreking in het zeer onwaarschijnlijke geval 
dat geconcludeerd zou worden dat, waar het de internationale verplichtingen met 
betrekking tot de IJzeren Rijn betreft, het Scheidingsverdrag uit 1839 allereerst 
nog verplichtingen zou bevatten voor Nederland met betrekking tot de IJzeren 
Rijn, ten tweede dit verdrag het enig geldende verdrag is met betrekking tot (de 
locatie van) de IJzeren Rijn en ten derde dit verdrag zodanig moet worden geïn-
terpreteerd dat het omvat een spoorlijn op het historisch tracé. In dat geval zou 
beargumenteerd kunnen worden dat dit Scheidingsverdrag, een eerder verdrag is 
met multilaterale aspecten omdat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, 
Oostenrijk en Rusland destijds een rol hadden in het sluiten ervan en omdat die 
staten als Waarborg Staten bij dit verdrag zijn opgetreden, waarbij zij eveneens 
in 1839 verdragen hebben gesloten met betrekking tot die waarborg ten aanzien 
van België en Nederland. 

 
110. Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland (rechtsop-

volger van Pruisen) en Oostenrijk zijn allen EU-lidstaten. Duitsland, Oostenrijk 
en Hongarije hebben expliciet de verdragen opgezegd waarin hun status als 
waarborgstaat was vastgelegd. Alleen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
hebben derhalve in dit kader nog enige rol. Met betrekking tot de rechten en ver-
plichtingen die voortvloeien uit het Scheidingsverdrag en voorzover deze ver-
plichtingen afwijken van het EG-Vedrag, is het echter het EG-Verdrag dat voor-
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rang heeft. Met betrekking tot Rusland (rechtsopvolger van de Sovjet-Unie) zou 
dit een enigszins andere situatie zijn omdat Rusland geen EU-lidstaat is. Voor 
Rusland geldt daarentegen dat het expliciet te kennen heeft gegeven dat het zich-
zelf niet gebonden acht aan enig verdrag dat is gesloten ten tijde van Tsaristisch 
regime. Er bestaan dus voor Rusland evenmin rechten of verplichtingen op 
grond van het Scheidingsverdrag en er is dan ook geen reden waarom artikel 307 
van het EG-Verdrag op relatie met Rusland betrekking zou hebben. 

 
 

Europese verplichtingen v. eerdere bilaterale verdragsverplichtingen  

111. Voorzover geconcludeerd zou worden dat de ‘eerdere internationale verplich-
tingen’ met betrekking tot de IJzeren Rijn te vinden zijn in een bilateraal verdrag 
tussen België en Nederland (het IJzeren Rijn-Verdrag van 1873), en de verplich-
tingen voor Nederland die voortvloeien uit dit verdrag conflicteren met de ver-
plichtingen die Nederland heeft onder Europees Recht, zijn zowel het Europees 
recht als de Europese rechtspraak volstrekt duidelijk: in een dergelijk geval heeft 
het Europees recht voorrang. 

 
112. De conclusie uit deze subsidiaire bilaterale benadering is dan ook dat België 

niet kan aandringen op het construeren of reactiveren van de IJzeren Rijn op het 
‘historische tracé’ als Europees recht dit niet toelaat of anders voorschrijft.  

 
 

Europese MER-richtlijn 
 

113. Bijlage I sub 7a juncto artikel 4, lid 1 van de MER-richtlijn (richtlijn 
85/337/EEG d.d. 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van be-
paalde openbare en particuliere projecten), schrijft voor dat voor de aanleg van 
een spoorlijn voor spoorverkeer over lange afstand, een MER-procedure moet 
worden gevolgd. Ingevolge bijlage II van de richtlijn kan de aanpassing van een 
al bestaande spoorlijn onderworpen zijn aan een MER-plicht. 
Uit het feit dat de Nederlandse overheid de “trajectnota/MER IJzeren Rijn” (rap-
port d.d. mei 2001), heeft opgesteld, kan geconcludeerd worden dat deze over-
heid de reactivering van IJzeren Rijn beschouwd als ofwel aanleg zoals bedoeld 
in bijlage I ofwel wijziging als bedoeld in bijlage II van de MER-richtlijn.  
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114. In de context van een MER worden verschillende locaties in ogenschouw ge-
nomen voor de constructie of de wijziging van een spoorlijn. In het MER dat is 
opgesteld door de Nederlandse overheid zijn alleen locaties in beschouwing ge-
nomen die zijn gesitueerd in Nederland en, nog belangrijker, alleen de milieu-
effecten daarvan in Nederland zijn in beschouwing genomen.  

 
115. Artikel 5, lid 1 van de richtlijn schrijft voor: 

“1. Bij projecten die krachtens artikel 4 moeten worden onderworpen aan een milieu-

effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, treffen de lidstaten de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever  in passende vorm de in 
bijlage IV bedoelde informatie verstrekt, voorzover: 
(a) de lidstaten deze informatie van belang achten in een bepaald stadium van de ver-
gunningsprocedure en voor de specifieke kenmerken van een bepaald project of 
projecttype en van de milieu-aspecten die hierdoor kunnen worden beïnvloed.” 
(nadruk toegevoegd) 

Een van de specifieke kenmerken van de IJzeren Rijn is het grensoverschrij-
dend karakter. 
 

116. Met betrekking tot de vraag hoe een project in kwestie moet worden beschre-
ven in het MER en welke aspecten daarbij betrokken zouden moeten worden, 
somt bijlage IV bij de richtlijn een aantal belangrijke karakteristieken op. Voor-
zover relevant voor dit memorandum zijn dit: 

“1. Beschrijving van het project, met in het bijzonder 
  - een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project (…) 
 2. In voorkomend geval, een schets van de voornaamste alternatieven die de op-
drachtgever heeft onderzocht, met opgave van de voornaamste  motieven voor 
zijn keuze, in het licht van de milieu-effecten.” (nadruk toegevoegd) 

 
117. Uit de bewoordingen van deze richtlijn kan worden geconcludeerd dat voor een 

project als de IJzeren Rijn, het hele project (te weten de volledige beoogde 
spoorlijn van Antwerpen naar Duisburg) in beschouwing moet worden genomen, 
de milieu-effecten van het hele project zouden moeten worden bekeken en alter-
natieven voor het hele project zouden moeten worden beschouwd. De enige re-
den die de richtlijn toelaat om niet het hele project en niet alle van de bijbeho-
rende milieu-effecten in beschouwing te nemen, is een reden die zijn grondslag 
vindt in milieu-effecten.  

 
118. Bij het beschouwen van de milieu-effecten van de reactivering van de IJzeren 

Rijn in het MER, is slechts een beperkt aantal locaties voor slechts een gedeelte 
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van de mogelijke spoorlijn, die allen zijn gelegen in Nederland in beschouwing 
genomen. Andere locaties om het doel van de IJzeren Rijn te bereiken, daaron-
der begrepen de locaties in België, zijn niet in beschouwing genomen. In het 
licht van de verplichtingen zoals die zijn geformuleerd in MER-richtlijn (deze 
richtlijn schrijft niet een dergelijke gelimiteerde keuze van locaties voor en 
schrijft zeker niet een dergelijke geografische limitering van de milieu-effecten 
voor), kan worden geconcludeerd dat dit MER, dat is gebruikt als basis van de 
keuze van deze locatie, een veel te beperkte reikwijdte heeft en daardoor in strijd 
is met de bepalingen van de MER-richtlijn. 

 
 
 

Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 
 

119. In het voorgaande zijn de gebieden die van belang zijn uit een oogpunt van na-
tuurbescherming en de soorten die vanuit dit oogpunt bescherming verdienen, 
opgesomd. Deze gebieden en deze soorten dienen ingevolge richtlijn 92/43/EEG 
d.d. 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wil-
de flora en fauna (Habitatrichtlijn) en de richtlijn 79/409/EEG d.d. 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) te worden beschermd. 

 
120. Beide richtlijnen hebben tot doel het behouden en/of herstellen van de natuur-

lijke habitats en soorten van wilde fauna (waaronder vogels) en flora in een gun-
stige staat van instandhouding. Om dit doel te bereiken bevatten de richtlijnen 
twee soorten regelgeving: regelgeving met betrekking tot de bescherming van 
soorten en regelgeving met betrekking tot de bescherming van hun habitat. 

 
Bescherming van habitat 

121. Zoals eerder in dit memorandum ter sprake kwam, loopt het zogenaamde histo-
risch tracé voor de IJzeren Rijn, door drie gebieden die zijn aangewezen als Spe-
ciale Beschermingszones (SBZ) als bedoeld in de Habitatrichtlijn en/of de Vo-
gelrichtlijn: Het Leudal, de Meinweg en de Weerter- en Budelerbergen. 

 
122. Aanwijzing van dergelijke gebieden is een verplichting die bestaat onder zowel 

de Vogelrichtlijn als onder de Habitatrichtlijn. Het is vaste rechtspraak (zie o.a. 
het Lappelbank-arrest, zaakno. C-95/44) met betrekking tot de Vogelrichtlijn dat 
een gebied dat uit een ornithologisch oogpunt kwalificeert als SBZ, moet worden 
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aangewezen als SBZ. Met betrekking tot de Habitatrichtlijn bestaat nog niet der-
gelijke rechtspraak. Geleerden gaan er echter vanuit dat voor SBZ’s aangemeld 
onder de Habitatrichtlijn, dezelfde (ecologische) criteria voor aanwijzing gelden. 
(zie Verschuuren in NTER nr. 4 p. 86). Kort gezegd: aanwijzing van SBZ’s is 
geen discretionaire bevoegdheid voor een lidstaat. Eventuele beschuldigingen 
dat Nederland de hiervoor genoemde drie gebieden niet als SBZ had mógen 
aanwijzen / aanmelden, zijn daarom dan ook ongefundeerd en niet in overeen-
stemming met Europees recht. 

 
123. Het regime van artikel 6 van de Habitatrichtlijn is van toepassing op habitats 

van flora en fauna, aangewezen als SBZ onder de Habitatrichtlijn en is ook van 
toepassing op de gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn. De be-
palingen van het artikel luiden als volgt: 

“1. De lidstaten treffen voor de Speciale Beschermingszones de nodige instandhou-
dingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke or-
deningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuurs-
rechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de 
ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van 
bijlage II die in die gebieden voorkomen. 
2. De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van 
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Speciale Beschermingszones 
niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de 
zones zijn aangewezen voorzover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze 
richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het be-
heer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projec-
ten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoorde-
ling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhou-
dingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij 
de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden 
hebben geboden.  
4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingen-
de redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco-
nomische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lid-staat alle nodige com-
penserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 
2000 bewaard blijft. De lid-staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen 
compenserende maatregelen. 
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Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat 
en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de 
menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen 
van groot openbaar belang worden aangevoerd.” 

 
 

124. Nu de IJzeren Rijn, op het historisch tracé, drie Speciale Beschermingszones 
doorkruist en nu het plan van de Nederlandse en Belgische overheden voor deze 
spoorlijn een substantiële toename van het treinverkeer behelst, is het zeer waar-
schijnlijk dat dit plan kan worden gekwalificeerd als hebbend een ‘significant ef-
fect’ op de Speciale Beschermingszones. 

 
125.  In het kader van dit artikel uit de Habitatrichtlijn zal allereerst moeten worden 

bekeken of er andere, minder schadelijke alternatieven bestaan om het doel van 
het project, het doel van de IJzeren Rijn, te bereiken. Geconcludeerd kan worden 
dat het MER dat is uitgevoerd door de Nederlandse overheid, op dit punt onvol-
doende is omdat dit MER alleen alternatieve locaties op Nederlands grondgebied 
in beschouwing neemt. De Montzen-lijn is bijvoorbeeld niet in beschouwing ge-
nomen in dit MER.  
De conclusie kan dan ook getrokken worden dat het onvoldoende duidelijk is of 
er andere alternatieve oplossingen bestaan voor de locatie van de IJzeren Rijn. 

 
126. Indien echter geconcludeerd zou kunnen worden dat ‘bij ontstentenis van alter-

natieve oplossingen’, het historische tracé de enig mogelijke locatie is, dan moet 
het ‘significante effect’ op de SBZ kunnen worden gerechtvaardigd door ‘dwin-
gende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard’. In de beschikbare documenten met betrekking tot de IJze-
ren Rijn kunnen geen goed onderbouwde argumenten worden gevonden die de 
stelling ondersteunen dat een groot openbaar belang zou zijn gediend bij de IJze-
ren Rijn op de historische locatie. Integendeel: voor wat betreft de regio Lim-
burg kan worden geconcludeerd dat, wanneer de IJzeren Rijn op dit tracé zou 
worden gevestigd, dit in strijd is met regionale openbare belangen.  
De conclusie kan dan ook worden getrokken dat niet voldoende is aangetoond 
dat het vestigen van de IJzeren Rijn op het historisch tracé een groot openbaar 
belang dient. 
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Soortenbescherming 

127. Artikel 12 van de Habitatrichtlijn heeft betrekking op de bescherming van fau-
na, artikel 13 van deze richtlijn op de bescherming van flora: 

“Artikel 12 
1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van 
strikte bescherming van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op: 
(a) het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soor-
ten; 
(b) het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplan-
ting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 
(c) het opzettelijke vernielen of rapen van eieren in de natuur; 
(d) de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
2. Met betrekking tot deze soorten verbieden de lidstaten het in bezit hebben, vervoe-
ren, verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur ont-
trokken specimens, uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de 
toepassing van deze richtlijn. 
3. De in lid 1, letters a), b), en lid 2 opgenomen verbodsbepalingen gelden ongeacht 
de levensfase waarin de in dit artikel bedoelde  dieren zich bevinden. 
(…) 
 
Artikel 13 
1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen voor  de instelling van een systeem van 
strikte bescherming van de in bijlage IV, letter b), vermelde plantensoorten, waarbij 
een verbod wordt ingesteld op: 
(a) het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van 
specimens van de genoemde soorten in de natuur, in hun natuurlijke verspreidingsge-
bied; 
(…) 
2. De in lid 1, letters a) en b), opgenomen verbodsbepalingen gelden ongeacht de fase 
van de biologische cyclus waarin de in dit artikel bedoelde planten zich bevinden.” 
 

128. Artikel 16 geeft aan onder welke voorwaarden uitzonderingen gemaakt kunnen 
worden op de hiervoor genoemde beschermingsregimes: 

“Artikel 16 
1.Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de 
afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan, mogen de lidstaten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14, 
15, letters a) en b): 
(a) in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instand-
houding van de natuurlijke habitats; 
(b) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 
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(c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
(…).” 
 

129. Met betrekking tot de bescherming van vogelsoorten geldt een vergelijkbaar 
regime. Artikel 5 van de Vogelrichtlijn formuleert de verboden en artikel 9 de 
voorwaarden waaronder uitzonderingen gemaakt kunnen worden op deze verbo-
den: 

“Artikel 5 
Onverminderd de artikelen 7 en 9 nemen de lidstaten de nodige maatregelen voor de 
invoering van een algemene regeling voor de bescherming van alle in artikel 1 be-
doelde vogelsoorten; deze maatregelen omvatten met name de volgende verbodsbepa-
lingen: 
(a) een verbod om, ongeacht de gebruikte methode, opzettelijk de bedoelde vogels te 
doden of te vangen; 
(b) een verbod om opzettelijk hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of 
hun nesten weg te nemen; 
(…) 
(d) een verbod om deze vogels, met name gedurende de broedperiode, opzettelijk te 
storen, voorzover een dergelijke storing, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn, 
van wezenlijke invloed is;  
(…).” 

 
130. Artikel 9, eerste lid: 

“De lidstaten mogen, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, om on-
derstaande redenen afwijken van de artikelen 5, 6, 7, en 8: 
(a)  - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, 

- in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, 
- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij 
en wateren, 
- ter bescherming van flora en fauna; 

   (…).” 

 
131. Nu de IJzeren Rijn (wanneer gebruikt zou worden gemaakt van het historisch 

tracé) SBZ’s doorkruist evenals andere locaties waar beschermde soorten hun 
habitat hebben, en nu de plannen van de Nederlandse en Belgische overheden 
voor deze spoorlijn een substantiële toename in het treinverkeer behelzen, is het 
waarschijnlijk dat deze plannen voor gebruik op de lange termijn en, in ieder ge-
val, de aanleg/aanpassing van de spoorlijn, zullen leiden tot een of meer ‘verbo-
den handelingen’ zoals opgenoemd in de artikelen 12 en 13 van de Habitatricht-
lijn en artikel 5 van de Vogelrichtlijn. 
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132. Voordat het ingevolge artikel 16 van de Habitatrichtlijn is toegestaan om deze 

‘verboden handelingen’ met betrekking tot de beschermde soorten te verrichten, 
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. 

 
133. Allereerst zou moeten kunnen worden vastgesteld dat het doel dat wordt nage-

streefd met de IJzeren Rijn (transport per rails vanuit Antwerpen naar het Duitse 
achterland) kwalificeert als een dwingende reden van groot openbaar belang, 
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 
In het kader van de bescherming van habitats kwamen wij al tot de conclusie dat 
er weinig tot niets is aangedragen om een dergelijke bewering te ondersteunen. 
Deze conclusie geldt onverkort voor wat betreft de soortenbescherming. 

 
134. Ten tweede zou moeten worden vastgesteld dat er ‘geen andere bevredigende 

oplossing’ beschikbaar is om het doel dat bereikt zou moeten worden met de IJ-
zeren Rijn, te verwezenlijken. Om dezelfde redenen als hiervoor zijn aangevoerd 
ten aanzien van de bescherming van de Speciale Beschermingszones, is het on-
voldoende duidelijk of er andere alternatieve oplossingen bestaan voor de locatie 
van de IJzeren Rijn. 

 
135. Ten derde zou in dit kader moeten worden vastgesteld dat het toestaan van een 

project als de IJzeren Rijn geen afbreuk doet aan het streven om de populaties 
van de betrokken soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding te laten voortbestaan. Om vast te kunnen stellen of aan 
deze voorwaarden is voldaan, zou eerst moeten worden vastgesteld wat een gun-
stige staan van instandhouding betekent. In artikel 1, sub i van de Habitat-
richtlijn is dit uiteengezet. In dit artikel is een beschrijving gegeven van ‘staat 
van instandhouding’ en is gespecificeerd wanneer die staat geacht wordt gunstig 
te zijn: 

“De “staat van instandhouding” wordt als “gunstig”beschouwd wanneer: 
– uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een le-
vensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat ver-
moedelijk op lange termijn zal blijven, en 
– het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzien-
bare tijd lijkt te zullen worden, en  
– er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;” 
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136. Het MER van de Nederlandse overheid, maakt duidelijk dat veel van de onder-
zochte alternatieven (alleen alternatieven gelegen op Nederlands grondgebied) in 
meer of mindere mate negatieve effecten hebben op de gunstige staat van in-
standhouding van de soorten die worden beschermd door de Habitatrichtlijn en 
de Vogelrichtlijn. Het onderzoek heeft zich echter voornamelijk beperkt tot soor-
ten die hun habitat hebben binnen de SBZ’s. Daarbij is nog een verdere beper-
king aangebracht omdat het onderzoek zich beperkt tot ‘kwalificerende soorten’ 
(de soorten waarvoor de SBZ was aangewezen) en ‘indicatiesoorten’. Deze be-
perkte keuze van soorten kan betekenen dat andere – eveneens beschermde - 
soorten niet in het onderzoek zijn betrokken. Het is om die reden moeilijk om te 
kunnen beoordelen of voor alle relevante soorten een gunstige staat van instand-
houding kan worden gewaarborgd. 

 
137. Voor de soorten die hun habitat hebben binnen de SBZ, toont het MER aan dat 

veel van de negatieve effecten op de staat van instandhouding kunnen worden 
gemitigeerd. Voor de onderzochte soorten die zich bevinden buíten de SBZ’s 
toont het MER aan dat mitigatie minder effectief is om negatieve effecten op de 
staat van instandhouding van die soorten te voorkomen.  

 
138. Uit dit alles kan dan ook de conclusie worden getrokken dat, wanneer de IJze-

ren Rijn op het historisch tracé zou worden gereactiveerd, het niet uitgesloten is 
dat een gunstige staat van instandhouding voor de soorten beschermd door de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn niet kan worden gewaarborgd. Als aan een 
van voorwaarden niet kan worden voldaan, kan geen uitzondering gemaakt wor-
den voor ‘verboden handelingen’ als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de 
Habitatrichlijn. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de Habitatrichtlijn niet 
toestaat dat een uitzondering gemaakt wordt om de IJzeren Rijn te reactiveren op 
het historisch tracé. 

 
139. Voor vogelsoorten geldt een strenger regime. Geen van de redenen waarvoor 

uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de verboden handelingen, is van toe-
passing op de IJzeren Rijn. Betoogd zou dan ook kunnen worden dat voorzover 
dit project leidt tot ‘verboden handelingen’ met betrekking tot vogelsoorten, het 
project niet toegestaan is in het licht van de Vogelrichtlijn. 

 
 

Beschikking betreffende transeuropese netwerken 
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140. Bij besluit van 23 juli 1996 van het Europees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie, is de doelstelling met betrekking tot de transeuropese netwerken 
nader uitgewerkt. 

 
141. De beschikking heeft tot doel de totstandbrenging en de ontwikkeling van 

transeuropese vervoersnetten voor transport over land, zee en in de lucht. Hier-
toe worden in de richtsnoeren projecten van gemeenschappelijk belang aange-
wezen waarvan de verwezenlijking moet bijdragen aan de ontwikkeling van een 
netwerk op Gemeenschapsniveau. Kaarten die als bijlage bij de beschikking zijn 
gevoegd geven het netwerk weer van projecten van gemeenschappelijk belang 
voor transport over weg, spoorlijn, boot en vliegtuig. Relevant voor onze situatie 
zijn de kaarten in sectie 3 (spoorlijnen). Uit de kaarten 3.1, 3.3 en 3.10 kan de 
conclusie worden getrokken dat met betrekking tot transport per trein van Ant-
werpen naar het Duitse achterland, twee spoorlijnen in overweging worden ge-
nomen: de Montzen-lijn, die op de kaart is aangegeven als bestaand, en het his-
torisch tracé dat op de kaart is aangegeven als deels bestaand en deels als niet-
bestaand, maar gepland. 

 
142. Zoals ook al het geval was in het EG-Verdrag, maakt deze beschikking de EU-

doelstellingen met betrekking tot transport ondergeschikt aan de EU-
doelstellingen met betrekking tot milieubescherming. In de overwegingen 8 en 9 
in de preambule, is deze ondergeschikte positie van de transportdoelstelling uit-
gewerkt: 

“(8) Overwegende dat de lidstaten bij de verwezenlijking van projecten van gemeen-
schappelijk belang rekening moeten houden met de bescherming van het milieu, door 
milieu-effectbeoordelingen overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particu-
liere projecten te verrichten en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 in-
zake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna toe te 
passen; 
(9) Overwegende dat voor bepaalde projecten van de overheid en van de particuliere 
sector die een grote invloed kunnen hebben op het milieu pas toestemming mag wor-
den verleend na een evaluatie van de ingrijpende gevolgen die deze projecten voor het 
milieu kunnen hebben, met inachtneming van de vigerende communautaire regelge-
ving;” 

 
143. Artikel 8 van de beschikking toont wederom aan wat de relatie is tussen de 

beide onderwerpen: 
“1. Bij de ontwikkeling en de uitvoering van de projecten dienen de lidstaten rekening 
te houden met de bescherming van het milieu door voor de uit te voeren projecten van 
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gemeenschappelijk belang milieu-effectbeoordelingen op te stellen overeenkomstig 
Richtlijn 85/337/EEG en door toepassing van Richtlijn 92/43/EEG. 
2. De Commissie: 
(a) werkt passende analysemethoden uit met het oog op een strategische beoordeling 
van het milieu-effect van het gehele net; 
(b) werkt voor het analyseren van de corridors passende methoden uit die alle betrok-
ken vervoerstakken bestrijken en niet vooruitlopen op de vaststelling van de corridors 
zelf. Bij de nadere uitwerking van het corridorconcept moet rekening worden gehou-
den met de noodzaak om alle lidstaten en alle regio’s op het transeuropese vervoers-
net aan te sluiten en in het bijzonder met de noodzaak om de insulaire, niet aan zee 
grenzende en perifere regio’s met de centrale regio’s van de Gemeenschap te verbin-
den. 
 
In het verslag over de richtsnoeren dat de Commissie overeenkomstig artikel 21 moet 
opstellen, houdt  zij waar nodig rekening met de resultaten van deze werkzaamheden, 
met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 2.” 
 

144. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van het totstandbrengen en ont-
wikkelen van transeuropese netwerken, volgt uit de tekst van het Verdrag en uit 
de tekst van deze beschikking, dat bescherming van het milieu beschouwd moet 
worden als een zwaarder wegend belang. 

 
145. Wij hebben reeds aangetoond dat het realiseren van de IJzeren Rijn op het his-

torisch tracé zeer waarschijnlijk zal leiden tot schending van de bepalingen van 
de MER-richtlijn, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Daardoor worden ook 
de verplichtingen voortvloeiend uit de beschikking betreffende transeuropese 
netwerken (in het bijzonder de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 8, eerste 
lid) geschonden. 
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V. ANDERE RELEVANTE BEPALINGEN VAN INTERNATIONAAL R ECHT 
 
 
Conventie van Bern 

 
146. Een ander multilateraal juridisch instrument dat ook is gericht op natuurbe-

scherming en dat eveneens van toepassing is op de casus van de IJzeren Rijn, is 
de Conventie van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun na-
tuurlijk leefmilieu in Europa (verdrag van 19 november 1979). De Conventie is 
getekend en geratificeerd door 39 lidstaten van de Raad van Europa evenals de 
Europese Unie en vier Afrikaanse staten. Zowel België als Nederland zijn partij 
bij deze Conventie en zijn om die reden verplicht jegens elkaar en jegens de an-
dere lidstaten om alle plichten, voortvloeiend uit het Verdrag, te goeder trouw te 
vervullen. Nu uit de Conventie van Bern verplichtingen voortvloeien voor Ne-
derland en België die aanzienlijk meer recent zijn dan verplichtingen tussen de 
twee staten, voortvloeiend uit het Scheidingsverdrag en/of het IJzeren Rijn Ver-
drag en nu België noch Nederland enig voorbehoud heeft gemaakt bij de Con-
ventie van Bern met betrekking tot de IJzeren Rijn, gelden de verplichtingen 
voortvloeiend uit de Conventie van Bern dan ook volledig en onverkort. 

 
147. Op dezelfde wijze als de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, is ook deze Con-

ventie gericht op de bescherming van flora en fauna (waaronder vogels) en de 
bescherming van hun leefomgeving. Met betrekking tot de bescherming van de 
leefomgeving, is het verschil met de twee richtlijnen dat onder het regime van de 
Conventie van Bern zo’n leefomgeving niet hoeft te zijn aangemeld (zoals het 
geval is bij de Habitatrichtlijn) of aangewezen (zoals het geval is bij de Vogel-
richtlijn) als Speciale Beschermingszone.  
Uit het enkele feit dat een gebied beschouwd wordt als het habitat van een soort 
(flora of fauna) die bescherming geniet onder het Verdrag, vloeit de verplichting 
voort om bepaalde maatregelen ter bescherming van dat gebied te nemen (artikel 
4). Met betrekking tot de bescherming van de soorten, zijn de bepalingen uit de 
Conventie van Bern in grote mate gelijk aan die van de twee richtlijnen (artike-
len 5 en 6). Met betrekking tot de voorwaarden waaronder uitzonderingen ge-
maakt kunnen worden op de beschermingsregimes is er eveneens een duidelijke 
overeenkomst met de twee richtlijnen (artikel 9): 

“Artikel 4 
1. Iedere Verdragsluitende Partij neemt passende en noodzakelijke maatregelen in de 
vorm van wetten en voorschriften om de leefmilieus van de in het wild voorkomende 
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dier- en plantesoorten te bescherming, in het bijzonder van de soorten, genoemd in de 
bijlagen I en II, en om de bedreigde natuurlijke leefmilieus in stand te houden. 

2. De Verdragsluitende Partijen houden bij hun beleid op het gebied van de ruimtelij-
ke ordening en ontwikkeling, rekening met  de behoeften van de instandhouding van 
de in het vorige lid bedoelde beschermde gebieden ten einde iedere achteruitgang van 
deze gebieden zo veel mogelijk te vermijden of te verminderen. 
3. De Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe bijzondere aandacht te besteden 
aan de bescherming van de gebieden die van belang zijn voor de in de bijlagen II en 
III genoemde trekkende soorten en die gunstig liggen ten opzichte van de trekroutes, 
zoals overwinterings-, rust, voeder-,broed- of ruiplaatsen. 
4. De Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe hun inspanningen ter bescher-
ming van de in dit artikel bedoelde natuurlijke leefmilieus voor zover nodig te coör-
dineren wanneer deze zijn gelegen in gebieden die zich over de landgrenzen uitstrek-
ken. 

 
Artikel 5 
Iedere Verdragsluitende Partij neemt passende en noodzakelijk maatregelen in de 
vorm van wetten en voorschriften om te zorgen voor bijzondere bescherming van de 
in het wild voorkomende plantesoorten, genoemd in bijlage I. Het opzettelijk plukken, 
verzamelen, afsnijden of ontwortelen van bedoelde planten is verboden. Iedere Ver-
dragsluitende Partij verbiedt voorzover nodig het in het bezit hebben of de verkoop 
van deze soorten. 

 
Artikel 6 
Iedere Verdragsluitende Partij neemt passende en noodzakelijke maatregelen in de 
vorm van wetten en voorschriften om te zorgen voor bijzondere bescherming van de 
in het wild voorkomende diersoorten, genoemd in bijlage II. Waar het deze soorten 
betreft, is met name verboden: 
a. iedere vorm van opzettelijk vangen, in bezit houden en opzettelijk doden; 
b. het opzettelijk aantasten of vernielen van broed- of rustplaatsen; 
c. het opzettelijk verstoren van de in het wil voorkomende diersoorten, met name ge-
durende de broedperiode, de periode waarin de jongen afhankelijk zijn, en de over-
winteringsperiode, voorzover hiermee duidelijk wordt ingegaan tegen de doestellingen 
van dit Verdrag. 
d. het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur of het in het bezit houden 
van eieren, zelfs wanneer deze leeg zijn; 
e. het houden en het binnenslands verhandelen van deze dieren, hetzij levend hetzij 
dood, met inbegrip van opgezette dieren, en van ieder gemakkelijk te herkennen deel 
of produkt van deze dieren, voorzover zulks bijdraagt tot de doeltreffendheid van de 
bepalingen van dit artikel. 
 
Artikel 9 
1. Iedere Verdragsluitende Partij mag afwijken van het bepaald ei de artikelen 4, 5, 6 
en 7 alsmede van het verbod tot het gebruik van de middelen bedoeld in artikel 8, mits 
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er geen andere bevredigende oplossing bestaat en de afwijkingen geen aantasting met 
zich brengen van het voorbestaan van de desbetreffende populatie: 

- ter bescherming van de flora en fauna 
- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, veestapel, bossen, 

visgronden, wateren en andere vormen van bezit. 
- in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, de vei-

ligheid in de lucht of andere openbare belangen van essentiële aard; 
- (…).” 

 
148. Met betrekking tot de vraag of het op grond van de Conventie van Bern is toe-

gestaan dat de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd op het historisch tracé, gelden 
conclusies die gelijk zijn aan de hiervoor getrokken conclusies in het kader van 
de Habitat-richtlijn en de Vogel-richtlijn: de verplichtingen uit de Conventie 
worden geschonden. 
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VI SAMENVATTING EN ALGEMENE CONCLUSIES 
 
 

149. In dit Memorandum is het Belgische verzoek om het historische IJzeren Rijn 
tracé te reactiveren bekeken vanuit juridisch perspectief. Daarbij is bijzondere 
aandacht gegeven aan de verdragen die in de 19e eeuw tussen Nederland en Bel-
gië en tussen deze twee Staten en de vijf Waarborg Staten zijn gesloten, voorzo-
ver deze verdragen betrekking hebben op de IJzeren Rijn. 

 
150. Voordat enige juridische beoordeling kan worden gegeven is het noodzakelijk 

helder zicht te krijgen op de relevante feiten. Om die reden is Hoofdstuk II van 
het Memorandum gewijd aan een beknopte geschiedenis van het IJzeren Rijn 
tracé en van het gebruik dat van dat tracé gemaakt is. Ook komen de feiten aan 
bod die betrekking hebben op de natuur- en milieuwaarden van de gebieden die 
door het historische tracé worden doorsneden. 

 
151. De geschiedenis van het IJzeren Rijn tracé is op allerlei wijzen verbonden met 

historische ontwikkelingen in Europa in het algemeen en met, meer in het bij-
zonder, de ontwikkeling van de relatie tussen Nederland en België. Tegelijkertijd 
verschaft de geschiedenis van het gebruik dat van het tracé werd gemaakt enig 
inzicht in de ontwikkeling van de verschillende soorten van transport die in de 
relevante periodes werden benut. 

 
152. België is er, zeker in vergelijking met Nederland, vroeg bij geweest op het punt 

van het ontwikkelen van haar spoorverbindingen. Het IJzeren Rijn tracé werd 
gebouwd in de zeventiger jaren van de 19e eeuw en werd zeker in de beginjaren 
tamelijk intensief gebruikt. In de 20e eeuw, vooral vanaf de Eerste Wereldoor-
log, veranderde dit ingrijpend. Tussen de twee wereldoorlogen liep het gebruik 
van het tracé terug tot maar een paar treinen per dag. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog werd het tracé gedeeltelijk vernietigd. Kort na de Tweede Wereldoor-
log werd het tracé provisorisch hersteld door de Amerikanen, waarbij het ver-
volgens vooral voor militaire transporten werd benut. In die periode was België 
niet geïnteresseerd in het tracé. België gaf de voorkeur aan haar alternatieve ver-
binding met het Duitse Ruhr-gebied, de Montzen-lijn, welke verbinding Neder-
land aan de zuidzijde passeert en dus niet over Nederlands grondgebied loopt. In 
de jaren vijftig hebben Duitsland en Nederland België dringend verzocht mede-
werking te verlenen aan het reactiveren van het IJzeren Rijn tracé, maar België 
weigerde daar op in te gaan en verwees naar het bestaan van de Montzen-lijn. 
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153. Alleen in de jaren zeventig is het IJzeren Rijn tracé voor een beperkte periode 

gebruikt voor transnationaal transport en wel ten behoeve van het zogenaamde 
“huge pack-transportation” (het gaat daarbij om vrachtwagens die per trein ver-
voerd worden), welk vervoer overigens via de Montzen-lijn werd afgewikkeld 
zodra deze lijn zodanig was aangepast dat deze ook het “huge pack-
transportation” kon verwerken. Dit laatste werd gerealiseerd in 1991, vanaf welk 
tijdstip elk transnationaal treinverkeer via het IJzeren Rijn tracé werd beëindigd, 
wat sindsdien heeft geleid tot een gedeeltelijke ontmanteling van het tracé. 

 
154. Bij dit alles moet worden bedacht dat het belang van het vervoer via het spoor 

in het algemeen minder werd naarmate het vervoer per vrachtwagen verder tot 
ontwikkeling kwam. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn diverse transnationale 
autowegen aangelegd, die België –via Nederland- met Duitsland verbinden. 

 
155. Voor dit Memorandum is niet alleen de feitelijke ontwikkeling van het (niet) 

gebruiken van het IJzeren Rijn tracé van belang maar ook de feitelijke natuur- en 
milieuwaarden die aangetroffen worden in de desbetreffende gebieden. Hoofd-
stuk II laat zien om welke waarden het gaat en maakt ook duidelijk dat belang-
rijke gedeeltes van het IJzeren Rijn tracé door gebieden lopen die uit een oog-
punt van natuurbehoud als zeer belangrijk worden aangemerkt. Het hoofdstuk 
bevat een opsomming van de relevante details, waaronder een opsomming van 
de diverse beschermde diersoorten die in deze regio hun leefgebieden hebben. 
Het is duidelijk dat het reactiveren van het IJzeren Rijn tracé rechtstreeks van 
invloed zou zijn op deze beschermde soorten en/of op de kwaliteit van hun leef-
gebieden.  

 
156. Hoofdstuk III behandelt de diverse verdragen die van belang zijn voor het be-

staan, voor het aanleggen en voor het gebruik van het IJzeren Rijn tracé. In de 
eerste plaats komt het Scheidingsverdrag 1839 aan bod, welk verdrag de basis 
legde voor het bestaan van België als een onafhankelijke Staat. 

 
157. Interessant is dat het Verdrag van 1839 in de eerste plaats een bilateraal ver-

drag is tussen Nederland en België, maar dat het tegelijkertijd vergezeld wordt 
door drie andere verdragen krachtens welke diverse Europese Staten de rol van 
Waarborg Staten op zich hebben genomen met betrekking tot het Scheidingsver-
drag 1839. Hoofdstuk III laat zien dat de aanwezigheid van deze Waarborg Sta-
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ten wellicht belangrijk en interessant is vanuit historisch perspectief, maar dat 
het maar de vraag is of deze Waarborg Staten überhaupt een rol hadden met be-
trekking tot het IJzeren Rijn tracé. In elk geval eindigde deze eventuele rol toen 
Nederland en België de situatie die voortvloeide uit het Verdrag van 1839 bilate-
raal wijzigden in 1842 en vervolgens in 1873 toen zij het IJzeren Rijn verdrag 
sloten. Bovendien eindigde deze rol voor de meeste, zoniet alle, Waarborg Sta-
ten met betrekking tot het gehele Verdrag van 1839 in de eerste tientallen jaren 
van de 20e eeuw.  

 
158. Artikel XII van het Scheidingsverdrag 1839 creëerde voor België de mogelijk-

heid om te verzoeken dat Nederland ermee zou instemmen dat België een nieu-
we verbinding zou aanleggen over Nederlands grondgebied, en wel door het 
Kanton Sittard. Het zou daarbij kunnen gaan om een kanaal, een weg of een 
spoorverbinding. In 1842 hebben Nederland en België een verdrag gesloten, 
welk verdrag België het recht verleende om, bij het aanleggen en exploiteren van 
de nieuwe weg zoals bedoeld in Artikel XII van het Scheidingsverdrag 1839, 
zichzelf te doen vervangen door een private spoorwegonderneming. In 1873 slo-
ten Nederland en België dan het verdrag dat gewoonlijk wordt aangeduid als 
“het IJzeren Rijn Verdrag”. In dit verdrag werd de precieze ligging van de 
“nieuwe weg” vastgesteld, welke ligging overigens een geheel andere was dan 
het Kanton Sittard, zoals genoemd in het Verdrag van 1839. 

 
159. Eind 1873 verleende Nederland een concessie voor het IJzeren Rijn tracé aan 

een private Belgische onderneming. In 1877 werd ten behoeve van deze Belgi-
sche onderneming onteigend. Twintig jaar later, in 1897, werd tussen België en 
Nederland een nieuw verdrag gesloten, welk verdrag een einde maakte aan de 
concessie en de overdracht van het tracé regelde. Vanaf dat moment was Neder-
land eigenares van de lijn en werd ook verantwoordelijk voor de exploitatie 
daarvan. In de praktijk werd het IJzeren Rijn tracé gebruikt en geëxploiteerd op 
precies dezelfde wijze als elke andere Nederlandse spoorverbinding op Neder-
lands grondgebied. 

 
160. Gedurende bijna één eeuw, te rekenen vanaf 1897, is het IJzeren Rijn tracé tus-

sen Nederland en België geen onderwerp van enig juridisch gesprek geweest. 
Vreemd is dat niet, want het feitelijke gebruik van het tracé was nu eenmaal zeer 
aanzienlijk teruggelopen sinds het begin van de Eerste wereldoorlog. België 
vond het tracé blijkbaar ook niet langer van belang hetgeen in de jaren vijftig 
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nog eens geïllustreerd werd doordat België weigerde gevolg te geven aan het 
verzoek van Duitsland en Nederland om het tracé te reactiveren. Pas aan het ein-
de van de 20e eeuw herwon België interesse in het IJzeren Rijn tracé en begon 
onderhandelingen met Nederland over het reactiveren daarvan. Deze onderhan-
delingen leidden tot een tamelijk onhelder Memorandum of Understanding dat in 
maart 2000 tussen de Belgische en Nederlandse Ministers van Verkeer werd op-
gesteld en getekend. Het Memorandum verwijst naar de Verdragen van 1839 en 
1873, waaruit volgt dat beide Ministers deze verdragen op de één of andere wij-
ze relevant oordelen, hoewel het er blijkens het memorandum op lijkt dat de 
twee Ministers het niet eens zijn over de specifieke betekenis die deze twee ver-
dragen voor de hedendaagse verhoudingen hebben. 

 
161. Hoofdstuk III concludeert dat de feitelijke en juridische ontwikkelingen sinds 

het sluiten van de Verdragen van 1839 en 1873 zodanig zijn geweest dat deze 
twee verdragen onvoldoende steun beiden voor het Belgische verlangen om het 
historische IJzeren Rijn tracé te reactiveren. 

 
162. Hoofdstuk IV gaat uitgebreid in op het belang van Europees recht voor de door 

België gewenste reactivering van het IJzeren Rijn tracé. In dit Hoofdstuk wordt 
aangetoond dat het Europees recht volledig van toepassing is op de hiervoor re-
levante kwesties. Dat geldt dan zowel voor procedurele regelingen als voor het 
Europees recht met betrekking tot inhoudelijke kwesties. In Hoofdstuk IV wordt 
uiteengezet dat het Milieu Effect Rapport dat vervaardigd is met het oog op een 
toekomstige beslissing over het IJzeren Rijn tracé, niet in overeenstemming is 
met de Milieu Effect Rapport Richtlijn. Dit betekent dat dit rapport overgedaan 
moet worden als België en Nederland zouden besluiten voort te gaan met het 
door België gewenste reactiveren van het tracé. 

 
163. Daarnaast laat Hoofdstuk IV zien dat een juiste toepassing van de Habitat- en 

Vogelrichtlijnen in de weg staat aan het reactiveren van het IJzeren Rijn tracé, 
zeker wanneer dat precies volgens het historische tracé zou gebeuren. Ook blijkt 
uit Hoofdstuk IV dat het Europese Besluit met betrekking tot Trans-Europese 
Netwerken geen steun biedt voor de Belgische positie nu dit Besluit expliciet 
vermeldt dat het aanleggen van deze Europese Netwerken volledig in overeen-
stemming met het Europese recht dient te zijn, meer in het bijzonder met milieu- 
en natuur Richtlijnen. 
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164. Met andere woorden, zo concludeert Hoofdstuk IV, welke ook de betekenis 
van de Verdragen van 1839 en 1873 moge zijn (zoals gezegd wordt eerder in dit 
Memorandum geconcludeerd dat deze twee verdragen niet voldoende zijn ter 
ondersteuning van de Belgische positie), het Europees Recht gaat ten alle tijde 
vóór en dat Europese recht leidt in het onderhavige geval tot de conclusie dat het 
reactiveren vermoedelijk onmogelijk is en dat in elk geval de procedurele voor-
bereiding die tot nu toe heeft plaatsgevonden in strijd is met het desbetreffende 
Europese Recht. 

 
165. Ten overvloede wordt in Hoofdstuk V herinnerd aan het bestaan van de Con-

ventie van Bern van 1979, bij welke Conventie zowel Nederland als België partij 
zijn en welke Conventie op zijn minst hetzelfde niveau aan milieubescherming 
voorschrijft als de Europese Richtlijnen. Om die reden staan ook de verplichtin-
gen die voortvloeien uit de Conventie van Bern in de weg aan het reactiveren 
van het IJzeren Rijn tracé. 

 
166. Op grond van het voorgaande moet de algemene conclusie zijn dat de lopende 

procedurele voorbereidingen voor het reactiveren van het IJzeren Rijn tracé 
strijdig zijn met het relevante Europees Recht. Tegelijkertijd is het maar zeer de 
vraag, gelet op het Europees recht en op de Conventie van Bern, of het reactive-
ren van het IJzeren Rijn tracé ooit in overeenstemming met het hierbedoelde 
recht zou kunnen worden gerealiseerd. De oude verdragen van 1839 en 1873 zijn 
onvoldoende om de Belgische positie te ondersteunen en zetten in elk geval het 
bestaan, laat staan de betekenis, het belang en het bindende karakter van het te-
genwoordige Europese recht niet opzij. 


