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Voorwoord

Het belang van nationale en internationale waterwegen kan moeilijk worden ontkend. Als ve-
hikel voor de scheepvaart bieden zij uitgebreide mogelijkheden voor het vervoer van goederen 
en personen. Het watergebonden vervoer biedt ongetwijfeld een reeks van voordelen die andere 
vormen van transport minder of niet kunnen verwezenlijken. Het is bijgevolg volkomen begrij-
pelijk dat sinds enkele decennia, in het bijzonder binnen Europa, sterk wordt ingezet om rivie-
ren en kanalen te optimaliseren mede om beter te kunnen inspelen op de niet te stuiten vraag 
naar vervoersmogelijkheden. Vanzelfsprekend hebben kanalen en rivieren van oudsher een be-
langrijke bijdrage geleverd aan dit onderdeel van een wijder economisch proces. In vele geval-
len was het vervoer over water ten andere de enige valabele manier om goederen van producent 
naar consument te brengen en personen op hun plaats van bestemming te krijgen. Dergelijke 
activiteiten kunnen evenwel niet zonder afdoende regelgeving om het geheel in goede banen 
te leiden. Het is vanzelfsprekend op dit niveau dat het recht zijn intrede zal doen. Een recht dat 
voor een groot deel wordt geïnspireerd en ook wordt gevormd door politieke en economische 
achtergronden die mede vanuit historisch oogpunt belangwekkend zijn.

Het Europese rivierenrecht is een uitermate boeiend onderwerp in het grotere geheel van het in-
ternationaal recht. Het kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en het verliest nooit 
zijn onmiddellijke relevantie noch voor het wetenschappelijk onderzoek noch voor de dagelijkse 
praktijk. Het voorliggende werk is monumentaal, niet enkel in omvang maar vooral naar inhoud. 
Mij is geen andere wetenschappelijke bijdrage bekend die op een zodanig alomvattende wijze het 
rivierenrecht situeert en analyseert en er eveneens in slaagt om het op een bevattende wijze te 
duiden. Dr. Marc De Decker etaleert op een meesterlijke manier zijn uitgebreide historische en 
juridische kennis van het Europese rivierenrecht en voert de lezer mee op een intrigerende tocht 
naar de schepping van een juridisch systeem waarmee bijna iedereen wordt geconfronteerd maar 
wat weinigen werkelijk kunnen bevatten. De verschillende grote ontwikkelingen die stapsgewijs tot 
stand zijn gekomen, van de Franse revolutie over het Congres van Wenen, het verdrag van Parijs 
van 1856 naar de grote verkeersconferenties in de 20ste eeuw, worden met meer dan een vaardige 
hand beschreven en geanalyseerd. Bijzonder boeiend is het plaatsen van het Europese rivierenrecht 
binnen het grotere kader van het internationaal publiek recht. Fundamentele aspecten zoals de vrij-
heid van scheepvaart en de institutionalisering van het rivierenrecht worden grondig behandeld en 
geven zonder meer een grote meerwaarde aan dit boek. Het toetsen van de materie tegenover het 
recht van de Europese Unie en tegenover andere dan scheepvaartgebruiken van de waterwegen 
vervolledigt de aanpak van de auteur waarmee het voorliggende werk een bijna alomvattend beeld 
geeft van het Europese rivierenrecht. 

Dit boek verdient veel aandacht. Uiteraard is het niet dat soort van boek dat je in een ruk zal 
uitlezen. Zoals zo veel andere wetenschappelijke werken dient het om gebruikt te worden en 
niet alleen om gelezen te worden. Niet enkel academici maar eveneens praktijkjuristen en die-
genen die elke dag met watergebonden vervoer worden geconfronteerd, zullen baat vinden bij 
het gebruiken van dit werk. Een absolute aanrader!
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