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I. Inleiding

VooRwooRD

Het ITB verleende het afgelopen jaar zijn zeer actieve medewerking aan de uitvoering 

van het protocol van 24 april 2014, gesloten tussen de binnenvaartsector en de verschillen-

de overheden van België. Getuige daarvan de aanwezigheid en de actieve inbreng op de 

frequente overlegvergaderingen met de sector. De bijdrage aan het document ivm de crisis, 

dat de staatssecretaris voor mobiliteit bij de Europese Commissie indiende, is geenszins 

gering te noemen.

Daarnaast heeft het Instituut, eveneens in uitvoering van voormeld protocol, van de werk-

groep crisis de opdracht gekregen om de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaart-

vloot ten opzichte van de andere voorname binnenvaartnaties te onderzoeken. De nadruk 

van deze studie ligt op de kosten van de bemanning, de toepassing van de technische 

voorschriften en de financieringswijzen in de verschillende landen. 

Het afgelopen werkjaar kende ook een primeur voor het ITB.  In een bijzondere alge-

mene vergadering die doorging op 29 november 2013 werd reeds de begroting voor het 

jaar 2014 voorgelegd. De gewone algemene vergadering krijgt de gelegenheid om een 

tussentijdse evaluatie van de lopende begroting te maken en deze desgevallend aan te 

passen. Deze werkwijze verdient voortzetting. 

Op het vlak van de uitvoering van het Verdrag afvalstoffen binnenvaart heeft het ITB zich 

intussen stevig gevestigd als Nationaal Instituut.

Intern blijkt het jaarlijks opgesteld operationeel plan een goede waardemeter om de 

prestaties van het personeel te meten. Sinds begin dit jaar wordt gewerkt met een plan over 

twee jaar dat jaarlijks wordt herzien. Dit geeft de Raad van Bestuur de kans om de werking 

op langere termijn te overzien, vooral omdat er zich onvermijdelijk projecten over meer dan 

één jaar uitstrekken.

Het directiecomité
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II. Samenstelling
na de Algemene Vergadering van 20 juni 2014

II. 1. ALGEMENE VERGADERING

1.1. werkende leden

AAn de zijde vAn de Minister AAn de zijde vAn het beroep 
CRoo Henk BAUwENS Amand
de DIEU Jacques DE GRAVE Herman
GoDIN Victor KEGELS-HEYLEN Françoise
HEYNDERICKX Jozef  MICHoN Robert
HoUTMEYERS Jean-Claude** PARMENTIER Marc*
LEJEUNE Charles PoPPE Corina
MAILLARD Henri RoLAND Pierre
PARMENTIER Yves RoLAND Pascal *
VERSCHUEREN Herman * SEVERYNS François
VANDEN BoSCH Marcel VAN LANCKER Christiaan *

*  Leden van de Raad van Bestuur
** Ere Afgevaardigd Bestuurder
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II. Samenstelling
na de Algemene Vergadering van 20 juni 2014

1.2. Toegetreden leden 

- Belgische Federatie van Transportorganisatoren 
in de Binnenvaart, Antwerpen 

- Algemene Schippersbond vzw, Antwerpen
- Euroports Terminals Antwerp nv  – Division Fleet, 

Antwerpen *
- Carmeuse, Liège *
- wijffels Advocaten cv, Antwerpen
- Bank J. Van Breda & C°, Antwerpen *
- Belgische Transportarbeidersbond, Antwerpen
- Vereniging der Belgische Reders voor Binnen- en 

Rijnvaart vzw, Antwerpen
- Algemeen Actiecomité der Belgische 

Binnenscheepvaartorganisaties vzw, Antwerpen
- Association des Maîtres Bateliers de Liège, 

Limbourg, Namur et Charleroi asbl, Liège
- Groupement des Maîtres Bateliers et Artisans 

des Provinces de Liège, Limbourg, Namur et 
Hainaut, Xhoris 

- Bond van Eigenschippers vzw, Brugge
- ons Recht ivzw, Antwerpen 
- Notre Droit aisbl, wanze
- Unie van Agenten van Rijnrederijen, Antwerpen
- Unie der Continentale Vaart vzw, Antwerpen
- Veritas nv, Antwerpen *
- Beroepsvereniging voor Binnen- en Rijnvaart 

vzw, Antwerpen
- Dhr. A. Vandamme, Advokaat, Brussel
- Particuliere Tankvaart Vereniging vzw, Ranst
- De Schroef vzw, Antwerpen
- Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht, 

sectie «Cenflumarin», Antwerpen
- EuroClass nv, Brugge *

- Ecole Polytechnique de Huy – CEFA Batellerie, 
Hoei

- L’Alliance Batelière de la Sambre Belge, Thuin *
- Haven van Brussel, Brussel
- Meuse et Sambre sa, Namur-Beez *
- Havenbedrijf Gent AGH, Gent
- Dhr L. Van De Vel, Ere-Directeur-generaal 

Ministerie Verkeer en Infrastructuur, Antwerpen
- Les Amis de la Plaisance de Péruwelz, Béclers
- La Fonderie vzw, Brussel
- Compagnie Française de Navigation Rhénane, 

Antwerpen *
- Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt
- Dhr. A. Poppe, Merksem
- ACV-Transcom, Antwerpen
- Dhr. G. De Latte, Scheepshypotheekbewaarder, 

Antwerpen 
- Dhr. J-C. De Baere, Antwerpen 
- ADw - verzekeringen, Merksem *
- Lalemant nv, Gent *
- Dhr. N. Berx, Liège
- Dhr. M. Joseph, eredirecteur-generaal van de 

FoD Mobiliteit en Vervoer, Kessel-Lo 
- Dhr. A. Biesemans, Diest
- Port autonome de Charleroi, Charleroi
- Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, 

Antwerpen 
- Dhr R. Dagnelie (†), Thuin
- Somef, Luik *
- Stephane bvba, Berchem *
- CITBo cvba, Hoboken *

*   Toegetreden leden met commerciële inslag
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II.  2. RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter :  VERSCHUEREN Herman, werkend lid

ondervoorzitters : VAN LANCKER Christiaan, werkend lid
 RoLAND Pascal, werkend lid

Afgevaardigd Bestuurder :  VAN DEN BoRRE Koen

Bestuurders :  BURGERS Terence
CLAEYSSENS Peter
DE SMEDT Christine
HIMPENS Stefan
KERKHoF Jacques
PARMENTIER Marc, werkend lid
PIUS Gaston
SoMERS Louis
STRAATMAN Everaert
VANDEwEGHE Erik
VANLUCHENE Christiane
VAN DUYNSLAEGER Jo

Commissaris-revisor : MERTENS Joris, KPMG Vias
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II. Samenstelling
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II. 3.  DIRECTIECoMITE

II. 4.  PERSoNEEL

VAN DEN BoRRE Koen,  
Voorzitter van het Directiecomité

VERSCHUEREN Herman,  
Voorzitter van de Raad van Bestuur

1 - CAUFRIEZ olivier, Boekhouder
2 - VANNIEUwENHoVEN Christine, secretariaat en vertaling 
3 - VAN PEETERSSEN walter, Adjunct-Directeur
4 - RoELS Dominique, boekhouding en administratie 
5 - SKowRoN Joanna, secretariaat en vertaling
6 - SwIDERSKI Frédéric, Directeur

RoLAND Pascal,  
Ondervoorzitter

VAN LANCKER Christiaan, 
Ondervoorzitter 
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III. Activiteiten 
Resultaat van het operationeel plan 2013

Het operationeel plan 2013 was samengesteld uit 18 acties verspreid over de klassieke 
assen van het strategisch plan, ttz :

A – Transparant maken van de markt voor de sector
B – Ondersteuning van het vervoerbeleid van de overheid
C – Verbetering van de dienstverlening ten overstaan van de binnenvaartondernemers
D – Uitvoering rol van het nationaal instituut in het kader van het afvalstoffenverdrag  

Een uitvoerige commentaar wordt gegeven bij de acht weerhouden acties van het operatio-
neel plan 2013 waarbij rekening wordt gehouden met de activiteiten van het Instituut voor 
de andere recurrente acties waarvan de lijst hierna volgt :  

A1 –  Marktobservatie – medewerking op internationaal niveau
A2 –  Kwartaalrapporten vloot en activiteiten op de Belgische waterwegen
A3 –  Conjunctuurenquêtes
A4 –  Barometer
A5 –  Studie betreffende de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot
A6 –  Samenwerking met de FOD Economie

B1 –  Medewerking aan organisatie examen vakbewaamheid
B2 –  Medewerking project herziening scheepvaartrecht

C1 –  Aanpassing van de handboeken in functie van het organiseren van examens (coördinatie en 
         vertaling van de reglementen)
C2 –  Ondersteuning van de internationale vertegenwoordiging van de sector
C3 –  Beschikbaar stellen van de wetgeving mbt binnenvaart in geconsolideerde en leesbare vorm
C4 –  Communicatie van relevante informatie via ITB-Info en website
C5 –  Ondersteuning van de sociale organisaties van de sector
C6 –  Verbetering van de informatie i.v.m. de technische aspecten
C7 –  Concertatie op sociaal vlak
C8 –  Sessies ter verbetering van de beroepsbekwaamheden van binnenvaartondernemer

D1 –  Internationale vertegenwoordiging nationaal instituut
D2 –  Financiële en budgettaire aspecten van de SGP : trimestriële resultaten - taakomschrijving - 
         geraamde budgetten
D3 –  Protocolakkoord met het Waals Gewest
D4 –  Bilaterale overeenkomst met de brandstofleveranciers en zesmaandelijkse tevredenheids- 
         enquête 
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STRATEGISCHE ASSEN
STRATEGISCH DoEL A: 
transparant maken van de markt  

voor de sector

De economische thema’s werden be- 
sproken tijdens de vijf vergaderin- 
gen van de Economische Commissie  
(11 maart, 8 april, 6 mei, 10 juni en 
18 november 2013); aandacht werd 
eveneens besteed aan het financiële  
thema tijdens de sessie van het ECO- 
Comité van de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart van 19 maart 2013 
te Straatsburg.  

A1 – Marktobservatie – medewerking 
op internationaal niveau 

Opstellen van verslagen die de situatie in de 
Belgische binnenvaartmarkt periodiek opvol-
gen zowel op economische vlak (macro-econo-
mische aspecten {vloot, ladingen-lossingen}), 
juridisch vlak (wetgeving) als sociaal vlak (op-
leiding, tewerkstelling en arbeid). Valorisatie 
van dit instrument op internationaal niveau en 
verspreiding van de verzamelde gegevens via 
de gespecialiseerde media.

Het is de bedoeling te komen tot een periodie-
ke compilatie van macro- en micro-economi-
sche gegevens die representatief zijn voor de 
sector van de Belgische en de internationale 
binnenvaart en hun valorisatie in de verschil-
lende netwerken waarvan het ITB op econo-
misch vlak deel uitmaakt (DG MoVE – CCR 
– ITLB) alsook in de gespecialiseerde pers.

In 2013 verschenen 3 artikels in de gespeci-
aliseerde pers, nl. :

- Marktobservatie (De Binnenvaartkrant 
23-04-2013)  

- Marktobservatie en socio-economisch luik 
(De Scheepvaartkrant 20-03-2013)

- Technisch document voor de aankondi-
ging van de structurele crisis (Schuttevaer 
7-12-2013)

A2 – Kwartaalrapporten vloot 
en activiteiten op de Belgische 

waterwegen

Trimestriële rapporten van gegevens over 
vraag en aanbod van goederentransporten 
in samenwerking met de FOD Mobiliteit en 
Vervoer (vloot), de havens en de waterweg-
beheerders (ladingen/lossingen).

Maximale periodiciteit: april (jaar -1) / juli 
(1ste trimester 2013) / oktober (2de trimester 
2013) /  januari (3de trimester 2013).

De documenten m.b.t. de trimestriële marktob-
servatie van de binnenvaart (vloot en vervoer-
de volumes) werden regelmatig en zelfs voor 
de afgesproken termijn verspreid en bespro-
ken op de Raad van Bestuur en dit ondanks 
de moeilijkheden bij het inzamelen van gege-
vens van sommige waterwegbeheerders.

De gegevens hebben betrekking op het 4de tri-
mester 2012 (Raad van 22/02/2013) – 1ste 
trimester 2013 (Raad van 3/05/2013) – 2de 
trimester 2013 (Raad van 6/09/2013) – 3de 
trimester 2013 (Raad van 20/12/2013).  

A3 – Conjunctuurenquêtes

Online zetten van de trimestriële conjunc-
tuurenquêtes voor goederenvervoer langs de 
waterweg. Maximale periodiciteit: april (jaar 
-1) / juli (1ste trimester 2013) / oktober (2de tri-
mester 2013) /  januari (3de trimester 2013).

De enquêteverslagen werden regelmatig 
besproken tijdens de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur en de Economische Com-
missie met bijzondere aandacht voor de evo-
lutie en de commentaren van de deelnemers 
betreffende de sociale, economische aspec-
ten en de praktische uitoefening van het be-
roep. De documenten werden op de website 
gepubliceerd en ter beschikking van de sec-
tor gesteld in het kader van de besprekingen 
met de gewestelijke waterwegbeheerders. 

Enquête van het 4de trimester 2012 (Raad van 
22/02/2013) – 1ste trimester 2013 (Raad 
van 3/05/2013) – 2de trimester 2013 (Raad 
van 6/09/2013) – 3de trimester 2013 (Raad 
van 20/12/2013).
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III. Activiteiten 
Resultaat van het operationeel plan 2013

A4 – Barometer

Verderzetting van de activiteiten i.v.m. de inza-
meling van micro-economische gegevens bij 
de gespecialiseerde beroepsboekhoudkundi-
gen van de sector binnenvaart voor het opstel-
len van een evolutie-index van de kostprijsele-
menten voor de jaren 2011-2012 (basisindex 
2006-2007) voor de drie beoogde catego-
rieën in de droge lading (<450t; >450 t en  
< 1.500t; > 1.500t). Uitbreiding van de ba-
rometer naar de categorie van de tanksche-
pen.  

Deze doelstelling werd bereikt begin 2013, 
en bovendien werd ondertussen een barome-
ter voor het fiscaal jaar 2012 gerealiseerd 
voor de drie scheepscategorieën voor droge 
lading. Als finaal bewijs werd deze barome-
ter 2012, met de jaren 2006 tot 2012, offi-
cieel overhandigd aan het consulting bureau 
PwC op 13/12/2013 in het kader van een 
samenwerking voor de actualisering van de 
studie over de loonlast van het Fonds voor 
de Rijn- en Binnenscheepvaart in Antwerpen.

Tijdens de Raad van Bestuur van  
6 september 2013 beslisten de leden 
twee prioritaire acties toe te voegen 
in verband met de werkzaamheden 
van de werkgroep Crisis die werd 
opgericht naar aanleiding van de on-
dertekening van het Protocolakkoord 
van 24 april 2013, ttz :

A.5 – Studie betreffende de 
concurrentiepositie van de Belgische 

binnenvaartvloot 

Deze actie heeft specifiek betrekking op 
het opstarten van een lastenkohier dat ge-
publiceerd zal worden met een aangepaste 
procedure voor openbare aanbestedingen 
(offerteaanvraag met onderhandelingspro-
cedure).  Een beperkte werkgroep binnen 
de Economische Commissie werd gelast met 
het vastleggen van de onderzoeksmodalitei-
ten (duur, inhoud, budget) en de Raad van 
Bestuur heeft de grote lijnen van de te volgen 
wettelijke procedures van de studie bekrach-
tigd.  

A.6 – Samenwerking  
met de FOD Economie 

Deze actie heeft tot doel om - in nauwe 
samenwerking met de Federale overheids-
dienst Economie – economische instrumen-
ten in werking te stellen om de vrachtprijzen 
en de rentabiliteit van de binnenvaartonder-
nemingen op te volgen.  Een beperkte werk-
groep werd aangesteld en tijdens een ver-
gadering die doorging op 1 oktober 2013 
konden de fundamentele elementen worden 
samengebracht die de basis werden voor 
het opstellen van een ontwerp van samen-
werking tussen de sector, de FoD Economie, 
de FoD Mobiliteit en Vervoer en het ITB. 
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STRATEGISCH DoEL B:  
Ondersteuning van het vervoerbeleid van 

de overheid in het algemeen en van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer in het bijzonder

B1 – Medewerking aan organisatie 
examen vakbewaamheid

Een van de belangrijkste obstakels bij de 
toegang tot het beroep is de afwezigheid 
van examens voor het bekomen van de be-
roepskwalificatie. Er dient een procedure 
opgestart waarmee schriftelijke examens 
voor het bekomen van de vakbekwaamheid 
worden voorzien en dit in het kader van de 
activiteiten van de juridische commissie en 
de commissie scholen. De belangrijkste taak 
zal het opstarten van een examenprogram-
ma en een databank met examenvragen 
zijn waarbij een aanpassing van de voor-
waarden op juridisch vlak zal worden na-
gestreefd in overleg met de FOD Mobiliteit 
en Vervoer.

Tijdens de referteperiode werd een lijst met 
vragen en antwoorden opgemaakt die in 
eerste instantie werden overgemaakt aan 
de vicevoorzitter van het ITB, dhr. C. VAN 
LANCKER voor nazicht. Na deze eerste eva-
luatie kunnen de vragen vertaald worden en 
voorgelegd aan een gemengde commissie 
(juridisch en scholen) voor bespreking.

B2 – Medewerking project 
herziening scheepvaartrecht

Naar aanleiding van de herziening van het 
Belgische scheepvaartwetboek en de weer-
slag op de sector van het goederenvervoer 
langs de waterweg, is het noodzakelijk 
regelmatig een evaluatie te maken van de 
aanpassingen van de publiek- en privaat-
rechtelijke wetteksten.  Deze zal worden uit-
gevoerd door een juridische commissie en 
een thematische sessie zal worden voorzien 
in 2013 om, in overleg met de betrokkenen, 
een speciaal hoofdstuk voor het binnenvaart-
vervoer uit te werken.    

Tijdens de referteperiode werden in de lokalen 
van de FoD Mobiliteit en Vervoer te Berchem 
8 sessies gehouden waaraan de juridische ad-
viseur van het ITB actief heeft deelgenomen. 
Enkel die organisaties die opmerkingen had-
den geformuleerd op de blauwboeken werden 
immers uitgenodigd. De juridisch adviseur van 
het ITB werd tevens uitgenodigd als gastspre-
ker op de informatiesessie over het hoofdstuk 
bevrachting te Antwerpen. Na het beëindigen 
van de sessies werden de blauwboeken ter  
beschikking gesteld van de leden van de Raad 
van Bestuur. Elk afgedrukt exemplaar bevat 
drie delen zijnde (1) de tekst van Prof. VAN 
HooYDoNK, (2) de uiteindelijke wettekst, (3) 
de opmerkingen geuit tijdens de sessies.
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III. Activiteiten 
Resultaat van het operationeel plan 2013

STRATEGISCH DoEL C: 
Verbetering van de dienstverlening 
ten overstaan van de binnenvaart-

ondernemers

C1 – Aanpassing van de 
handboeken in functie van 

het organiseren van examens 
(coördinatie en vertaling van de 

reglementen)

Het is aangewezen de inhoud van de leer-
boeken te herschikken in functie van de aan-
passingen van de wetgeving en op technisch 
vlak (bemanningsvoorschriften). Daarenbo-
ven dient het aanbod te worden uitgebreid 
met bijkomende handboeken voor het beko-
men van vakbekwaamheid inzake toegang 
tot het beroep. Deze actie is de logische ver-
derzetting van maatregelen B1 en C8.

Deze doelstelling is niet kunnen gerealiseerd 
worden aangezien de informatiesessie be-
treffende de bemanningsvoorschriften werd 
verdaagd naar 2014, na beslissing van het 
Directiecomité in het kader van andere te rea-
liseren doelstellingen en meer in het bijzonder 
de uitzonderlijke bijdrage tot de werkgroep 
crisis in de binnenvaart en de opstelling van 
een technisch document m.b.t. de ernstige 
structurele marktverstoring. Dit technisch docu-
ment, opgesteld in het Engels, werd door de 
diensten van het ITB met hoogdringendheid 
vertaald naar het Frans en het Nederlands zo-
dat het beschikbaar was op de internationale 
vergadering met de diensten van de Europese 
Commissie op 27/11/2013.   

C2 - Ondersteuning van  
de internationale 

vertegenwoordiging van de sector

Bevestiging van de jaarlijkse steun aan inter-
nationale organisaties die de Belgische bin-
nenvaart vertegenwoordigen op Europees 
vlak (EBU en ESO).

C3 – Beschikbaar stellen van de 
wetgeving m.b.t. de binnenvaart in 
geconsolideerde en leesbare vorm

Gezien de complexiteit van de nationale en 
internationale reglementeringen, is het aange-
wezen uitleg te verschaffen bij de uitvoering 
van de wettelijke schikkingen zodat deze be-
grijpelijk worden voor de actoren. De veelvul-
dige wijzigingen vragen een consolidatie van 
de wetteksten zodat de betrokken partijen hun 
rechten en plichten juist kunnen interpreteren.

Tijdens de referteperiode werd een overzicht 
van de geconsolideerde wetgeving op de 
website van het ITB geplaatst. Tevens werd 
een glossarium van trefwoorden opgesteld die 
zullen geïntegreerd worden in het extranet.  

C4 – Communicatie van relevante 
informatie via ITB-Info en website

Het creëren van een website vraagt een re-
gelmatige updating van gepubliceerde in-
formatie waarbij de betrokkenheid van alle 
actoren is vereist. Nadruk zal gelegd worden 
op het verspreiden van digitale informatie via 
sociale netwerken (Facebook, Twitter, Linke-
dIn, ...) door aanpassing van de homepage 
van de website (Dashboard).  Er dient even-
eens klare en duidelijke informatie te worden 
verschaft op papier zodanig dat iedereen uit 
de sector kan worden bereikt. 

Deze actie kwam tot stand door het instel-
len van de “Dashboard” die in detail werd 
voorgesteld tijdens de buitengewone alge-
mene vergadering van 29/11/2013 in 
aanwezigheid van verschillende actoren uit 
de sector. Het instituut is voortaan aanwezig 
op de sociale netwerken (Facebook, Twitter, 
LinkedIn en Google+) met een belangrijk 
aantal geabonneerden en verwante linken 
sedert de officiële aanvangsdatum die werd 
verdaagd omwille van de werkzaamheden 
inzake de crisis in de binnenvaart. 
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C5 – Ondersteuning van de sociale 
organisaties van de sector

De subsidiëringspolitiek dient te worden 
verdergezet in de vorm van bijdragen in de 
werkingskosten van de sociale instellingen die 
actief zijn in de binnenvaart.

C6 – Verbetering van de informatie 
i.v.m. de technische aspecten

Een technische commissie is van cruciaal be-
lang om de bevattelijkheid van de wijzigingen 
op technisch vlak en de praktische gevolgen 
hiervan, te bevorderen. De thema’s m.b.t. 
de actuele dossiers zullen worden besproken 
door de vertegenwoordigers van de FOD Mo-
biliteit en Vervoer, bevoegd voor deze materie 
en in het bijzonder voor wat betreft de aspec-
ten inzake APSB-CEVNI.

C7 – Concertatie op sociaal vlak

Algemene debatten die niet onder de 
bevoegdheid van het Paritair Comité vallen, 
zullen in de Commissie Sociale Zaken 
worden besproken.

C8 – Sessies ter verbetering  
van de beroepsbekwaamheden  

van binnenvaartondernemer

Er zullen technische sessies worden georgani-
seerd om beroepsmensen en/of kandidaten 
voor de examens bij te sturen op technisch, 
economisch en juridisch vlak. De toegang zal 
op vrijwillige basis zijn. De eerste thema’s 
zullen betrekking hebben op de bemannings-
voorschriften, de berekening van de kostprijs 
en van de lading. De werksessies zullen voor-
geprogrammeerd zijn en de door de experten 
opgestelde documenten zullen gebruikt wor-
den in het kader van het handboek ter voor-
bereiding van het examen. De verantwoor-
delijken terzake zullen de materies continu 
up-to-date houden. 

Er zal een subsidiedossier uitgewerkt worden, 
teneinde steun te kunnen krijgen betreffende 
het beleid ten aanzien van de capaciteit van 
de communautaire binnenvaartvloot met het 
oog op het bevorderen van het vervoer over 
de binnenwateren.  

Er werd een Franstalige sessie over de kost-
prijs gehouden met de leerlingen van de Eco-
le Polytechnique van Hoei op 15 april 2013 
aan boord van het schip “Province de Liège” 
met de medewerking van een ervaren binnen-
vaartondernemer. Het is bij deze ene sessie 
gebleven omwille van tijdsgebrek door de 
crisiswerkzaamheden.  Er zijn nu reeds infor-
matieve sessies voorzien voor 2014 met als 
thema de bemanningsvoorschriften. 
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III. Activiteiten 
Resultaat van het operationeel plan 2013

STRATEGISCH DoEL D: 
Afvalstoffenverdrag voor de binnenvaart  

D1 – Internationale 
vertegenwoordiging van  
het Nationaal Instituut

Hiermee beoogt men de professionele verte-
genwoordiging van de stuurgroep die de acti-
viteiten coördineert van het Belgisch Nationaal 
Instituut binnen de informele en officiële orga-
nen van het Afvalstoffenverdrag (CINNA, CD-
NI/G, IVC en CVP) voor het overmaken van 
de geconcerteerde Belgische positie rekening 
houdend met de bevoegdheden van de regio-
nale entiteiten.

De internationale vertegenwoordiging van het 
nationaal instituut werd verzekerd in volgende 
commissies en werkgroepen :  CVP (26 juni en 
12 december), IVC (26 maart, 25 juni en 26 
november), CDNI/G (12 februari, 14 mei en 
24-25 september) en CINNA (4 maart, 24 juli 
en 3 oktober).    

D2 – Financiële en budgettaire 
aspecten van de SGP: trimestriële 

resultaten - taakomschrijving - 
geraamde budgetten

Het ITB moet trimestrieel de operationele en 
administratieve kosten en de uitgevoerde ta-
ken van het Nationaal Instituut opmaken, zo-
als omschreven in het samenwerkingsakkoord 
en/of bepaald door de Stuurgroep (SGP). Te-
vens zal een geraamde begroting uitgewerkt 
worden op basis van de taakomschrijving.

Tijdens de drie trimestriële vergaderingen 
van de SGP werden gedetailleerde trimestrië-

le verslagen van de financiële resultaten van 
de boekhoudkundige en budgettaire situatie 
2013-2014-2015, na een activiteitenperiode 
van drie maanden, zes maanden en negen 
maanden voorgesteld op basis van de con-
clusies van de werkvergaderingen met de ge-
westen van 28/03/2013 en 16/05/2013.

De plenaire trimestriële vergaderingen van 
de stuurgroep die de activiteiten van het 
nationaal instituut coördineert, gingen door 
op 18 februari, 21 mei, 13 september en 
19 november 2013 met eveneens een 
speciale werkvergadering op 30 september 
2013 in aanwezigheid van de Secretaris 
generaal van de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart.  

D3 – Protocolakkoord met  
het Waals Gewest

Net zoals de protocolakkoorden met de op-
drachtgevers van de afgiftestations in het 
Vlaams Gewest in 2012 (Haven van Antwer-
pen, Haven van Gent, WenZ en De Scheep-
vaart NV) zal een protocolakkoord besproken 
en ondertekend worden met de betrokken 
Waalse autoriteiten om de rechten en plichten 
van de partijen in het kader van de inzameling 
van afval in de binnenvaart (deel A) te defini-
eren.

Een convenant met het waals Gewest werd 
opgesteld en goedgekeurd door de stuurgroep 
en de raad van bestuur van het ITB. Dit 
convenant werd tevens goedgekeurd door de 
vertegenwoordiging van het waals Gewest in 
de stuurgroep en ter ondertekening voorgelegd 
aan de bevoegde Directeur-generaal.
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D4 – Bilaterale overeenkomst 
met de brandstofleveranciers 

en zesmaandelijkse 
tevredenheidsenquête 

De overeenkomst met de brandstofleveran-
ciers wordt geconcretiseerd en geïmplemen-
teerd met respect voor de bevoegdheden van 
de diverse betrokken autoriteiten. Er zal een 
semestriële tevredenheidsenquête worden 
gehouden om de kwaliteit van de dienstver-
lening in het kader van de uitvoering van de 
bepalingen van het Verdrag te evalueren. De 
Stuurgroep en de brandstofleveranciers zul-
len nauw betrokken worden bij dit initiatief.

Tijdens de referteperiode werd op elke verga-
dering van de stuurgroep een afgevaardigde 
van de bunkerbedrijven uitgenodigd waarbij 
hen werd gevraagd hun opmerkingen duide-
lijk te maken. Buiten de vier geplande verga-
deringen werd een extra vergadering belegd 
met als bijzondere gast de heer VAN DER 
wERF tevens in bijzijn van een afvaardiging 
van de bunkerbedrijven. Hoewel geen digi-
tale versie van een enquête werd verstuurd, 
werd de beoogde doelstelling vooralsnog 
bereikt, zijnde een weerslag te krijgen van 
de (on)tevredenheid van de brandstofleveran-
ciers met het CDNI.
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STRATEGISCH DoEL A: transparant maken van de markt voor de sector

A.1 Internationale studie over de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaart- 
vloot
op basis van de principebeslissing van de Raad van Bestuur van 6 september 2013, van het 
voorstel van de Economische Commissie van 18 november 2013 en van het akkoord van de 
werkgroep Crisisberaad van 7 januari 2014, zal, op basis van verschillende vergelijkingspun-
ten gedurende 2014 en 2015, een internationale offerte opgesteld en uitgeschreven worden 
voor het uitvoeren van een studie om de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot 
te evalueren.

De drie thema’s die de Raad van Bestuur van 20 december heeft bepaald, zijn:                                                                              
-  Kosten van bemanning aan boord en sociaal statuut
-  Praktische interpretatie van de internationale technische voorschriften in de verschillende bin-

nenvaartlanden
-  Subsidies en financieringsmodaliteiten in de verschillende landen.

A.2 Enquête over de vrachtprijs en de rentabiliteit van de Belgische binnenvaart- 
ondernemingen
In samenwerking met de FoD Economie en de Federatie Belgische Binnenvaart vzw, is het ITB 
belast met de praktische uitvoering van de enquête m.b.t. de evolutie van de vrachtprijs en de 
rentabiliteit van de binnenvaartondernemingen voor de periode 2007-2013.

A.3 Barometer en cijfers
Verderzetting van de activiteiten i.v.m. de inzameling van micro-economische gegevens bij de 
gespecialiseerde beroepsboekhoudkundigen van de sector binnenvaart voor het opstellen van een 
evolutie-index van de kostprijselementen voor het jaar 2013 (basisindex 2006-2007) voor de drie 
beoogde categorieën in de droge lading (<450t; >450 t en < 1.500t; > 1.500t) met uitbreiding 
naar de categorie van de tankschepen. Uitwerking van een analyse betreffende de liquiditeitscij-
fers, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Deze actie is verbonden aan A.2 die meer algemeen is.                                                                           

A.4 Marktobservatie van de Belgische binnenvaart 
opstellen van verslagen die de situatie in de Belgische binnenvaartmarkt periodiek opvolgen 
zowel op economisch vlak (macro-economische aspecten {vloot, ladingen-lossingen}), juridisch 
vlak (wetgeving) als sociaal vlak (opleiding, tewerkstelling en arbeid). Valorisatie van dit instrument 
op internationaal niveau en verspreiding van de verzamelde gegevens via de gespecialiseerde 
media.

A.5 Kwartaalrapporten vloot en activiteiten op de Belgische waterwegen
Trimestriële rapporten van gegevens over vraag en aanbod van goederentransporten in 
samenwerking met de FoD Mobiliteit en Vervoer (vloot), de havens en de waterwegbeheerders 
(ladingen/lossingen). 

Maximale periodiciteit: april (jaar -1) / juli (1ste trimester 2014) / oktober (2de trimester 2014) / 
januari (3de trimester 2014).

IV. Operationeel plan 2014 - 2015 
Overzicht van de activiteiten voorzien in 2014
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A.6 Conjunctuurenquêtes
online zetten van de trimestriële conjunctuurenquêtes voor goederenvervoer langs de waterweg. 

Maximale periodiciteit: april (jaar -1) / juli (1ste trimester 2014) / oktober (2de trimester 2014) 
/ januari (3de trimester 2014).

STRATEGISCH DoEL B: ondersteuning vervoerbeleid 

B.1 Medewerking project herziening scheepvaartrecht 
Naar aanleiding van de herziening van het Belgische scheepvaartwetboek en de weerslag op de 
sector van het goederenvervoer langs de waterweg, is het noodzakelijk regelmatig een evaluatie 
te maken van de aanpassingen van de publiek- en privaatrechtelijke wetteksten. Deze zal in 2014 
worden opgevolgd door een juridische commissie om, samen met de betrokken actoren, een kriti-
sche evaluatie te maken van de voorschriften die van toepassing zijn op de binnenvaart.

B.2 Medewerking aan organisatie examen vakbewaamheid 
Een van de belangrijkste obstakels bij de toegang tot het beroep is de afwezigheid van examens 
voor het bekomen van de beroepskwalificatie. Er dient een procedure opgestart waarmee schrif-
telijke examens voor het bekomen van de vakbekwaamheid worden voorzien en dit in het kader 
van de activiteiten van de juridische commissie en de commissie scholen. De belangrijkste taak 
zal het opstarten van een examenprogramma en een databank met examenvragen zijn waarbij 
een aanpassing van de voorwaarden op juridisch vlak zal worden nagestreefd in overleg met de 
FoD Mobiliteit en Vervoer.  

B.3 Memorandum ter attentie van de nieuwe regeringen
De redactie en het versturen van een eisenbundel van de beroepsorganisaties in de binnenvaart 
moet worden gerealiseerd in het kader van de instelling van de Europese, federale en gewestelijke 
regeringen in het licht van de verkiezingen van 25 mei 2014. De voorstellen van de vertegen-
woordigers van het beroep en de administratie zullen als basis dienen voor de uitwerking van 
maatregelen ten gunste van het vervoer langs de waterweg zowel op Europees, nationaal als 
regionaal vlak.   

STRATEGISCH DoEL C: Dienstverlening aan de binnenvaartsector 

C.1 organisatie van informatiesessies voor de sector                                                                                                             
Er zullen technische sessies worden georganiseerd om beroepsmensen en/of kandidaten voor de 
examens bij te sturen op technisch, economisch en juridisch vlak. De toegang zal op vrijwillige 
basis zijn. De eerste thema’s zullen betrekking hebben op de bemanningsvoorschriften, de bere-
kening van de kostprijs en van de lading. De werksessies zullen voorgeprogrammeerd zijn en de 
door de experten opgestelde documenten zullen gebruikt worden in het kader van de handboeken 
ter voorbereiding van de examens. De verantwoordelijken terzake zullen de materies continu up-
to-date houden. Er zal een subsidiedossier uitgewerkt worden, teneinde steun te kunnen krijgen 

IV. Operationeel plan 2014 - 2015 
Overzicht van de activiteiten voorzien in 2014
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betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met 
het oog op het bevorderen van het vervoer over de binnenwateren. Deze actie kan uitgebreid 
worden naar actie A2 teneinde de voorwaarden van aflevering van economische gegevens en de 
doelstellingen van de enquêtes nader te omschrijven.    

C.2 Aanpassing van de handboeken in functie van het organiseren van examens 
(coördinatie en vertaling van de reglementen)                                                                                                             

Het is aangewezen de inhoud van de leerboeken te herschikken in functie van de aanpassingen 
van de wetgeving en op technisch vlak (bemanningsvoorschriften). Daarenboven dient het aanbod 
te worden uitgebreid met bijkomende handboeken voor het bekomen van vakbekwaamheid 
inzake toegang tot het beroep en Rijnpatent. Deze actie is de logische verderzetting van 
maatregelen B2 en C1. 

C.3 ondersteuning van de internationale vertegenwoordiging van de sector
Bevestiging van de jaarlijkse steun aan internationale organisaties die de Belgische binnenvaart 
vertegenwoordigen op Europees vlak (EBU en ESo). 

C.4 Beschikbaar stellen van de wetgeving mbt binnenvaart in geconsolideerde 
en leesbare vorm

Gezien de complexiteit van de nationale en internationale reglementeringen (Rijnvaart- en 
Europese wetgeving), is het aangewezen uitleg te verschaffen bij de uitvoering van de wet-
telijke schikkingen, met inbegrip van de controle- en politiediensten (SPN) zodat deze begrij-
pelijk worden voor de actoren. De veelvuldige wijzigingen vragen een consolidatie van 
de wetteksten zodat de betrokken partijen hun rechten en plichten juist kunnen interpreteren.                                                                                                                                   
                                 

C.5 Communicatie van relevante informatie via ITB-Info en website
Het creëren van een website vraagt een regelmatige update van gepubliceerde informatie waarbij 
de betrokkenheid van alle actoren is vereist. Nadruk zal gelegd worden op het verspreiden van 
digitale informatie via sociale netwerken (Facebook, Twitter, Linkedln, Google+) door aanpassing 
van de homepage van de website (Dashboard). Er dient eveneens klare en duidelijke informatie 
te worden verschaft op papier en/of tijdens informatiesessies zodanig dat iedereen uit de sector 
kan worden bereikt.  

C.6 ondersteuning van de sociale organisaties van de sector
De subsidiëringspolitiek dient te worden verdergezet ten voordele van de sociale instellingen die 
actief zijn in de binnenvaart. 

C.7 Verbetering van de informatie i.v.m. de technische aspecten
Een technische commissie is van cruciaal belang om de bevattelijkheid van de wijzigingen op 
technisch vlak en de praktische gevolgen hiervan, te bevorderen. De thema’s m.b.t. de actuele 
dossiers zullen worden besproken door de vertegenwoordigers van de FoD Mobiliteit en Vervoer, 
bevoegd voor deze materie en in het bijzonder voor wat betreft de aspecten inzake APSB-CEVNI. 

IV. Operationeel plan 2014 - 2015 
Overzicht van de activiteiten voorzien in 2014
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C.8 Concertatie op sociaal vlak 
Algemene debatten die niet onder de bevoegdheid van het Paritair Comité vallen, zullen in de 
Commissie Sociale Zaken worden besproken. 

STRATEGISCH DoEL D: uitvoering rol van nationaal instituut afvalstof-
fenverdrag 

D.1 Activiteitenverslag 2013
Het secretariaat van het CDNI zal een activiteitenverslag van het Nationaal Instituut opstellen 
met de statistische en financiële gegevens voor het jaar 2013. Internationale en chronologische 
statistieken zullen eveneens worden opgenomen, rekening houdende met de elementen van de 
trimestriële nationale benchmarking.

D.2 Trimestriële opvolging van de openstaande bedragen en procedures van 
invordering

op vraag van de internationale organen van het CDNI worden de openstaande bedragen tri-
mestrieel gecontroleerd, teneinde een exact beeld te krijgen van de nog te betalen bedragen. 
Hiervoor zal het secretariaat van het CDNI een trimestriële procedure opstarten teneinde de inter-
nationale organen te informeren over de financiële situatie van de openstaande rekeningen. Hier-
voor zullen de negatieve rekeningen periodiek opgevolgd worden evenals de nog openstaande 
facturen van de schriftelijke procedures, zodat tot regularisatie van de nog onbetaalde bedragen 
kan overgegaan worden en de SGP kan geïnformeerd worden over de wanbetalers.

D.3 Internationale vertegenwoordiging nationaal instituut
Hiermee beoogt men de professionele vertegenwoordiging van de stuurgroep die de activiteiten 
van het Belgisch Nationaal Instituut coördineert binnen de informele en officiële organen van het 
Afvalstoffenverdrag (CINNA, CDNI/G, IVC en CVP) voor het overmaken van de geconcerteerde 
Belgische positie rekening houdend met de bevoegdheden van de regionale entiteiten. 

D.4 Financiële en budgettaire aspecten van de SGP: trimestriële resultaten -  
taakomschrijving - geraamde budgetten

Het ITB moet trimestrieel de operationele en administratieve kosten en de uitgevoerde taken van 
het Nationaal Instituut opmaken, zoals omschreven in het samenwerkingsakkoord en/of bepaald 
door de Stuurgroep (SGP). Tevens zal de voorbegroting voor de jaren 2013-2014 en 2015 
moeten aangepast worden op basis van de ontwikkelingen en de vernieuwing van het systeem-
programma in 2016.

D.5 Enquête betreffende de noden van de sector op het vlak van dienstverlening 
van het CDNI

Een digitale enquête zal uitgewerkt worden om de projecten van afvalinzameling (luiken A-B-C) 
en de noden en verwachtingen van de sector op elkaar af te stemmen.
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V. Economische aspecten 
Vloot en prestaties op 31/12/2013

Een van de belangrijkste objectieven van het instituut is het regelmatig verschaffen 
van economische gegevens over het vervoer van goederen langs de waterweg.
Op basis van deze gegevens kan men een analyse maken van de belangrijkste 
parameters van de evolutie van de binnenvaartsector voor zowel het aanbod 
van laadruimte als voor de goederenvervoerprestaties.

1. De Belgische binnenvaartvloot 
op 31 december 2013 was de binnenvaartvloot van de in België gedomicilieerde ondernemers 
samengesteld als volgt :

- 997 drogeladingschepen met een totale capaciteit van 1.537.158 ton;

- 196 tankschepen met 357.112 ton capaciteit;

- 93 duwboten met een vermogen van 48.721 kw.

Hetzij een totaal van 1.286 binnenvaartschepen met een capaciteit van 1.897.506 ton en 
een totaal vermogen van 711.678 kw.

Droge ladingschepen

Vloot toebehorend aan in Belgïe gevestigde ondernemers

Gegevens per type en tonnageklasse

Evolutie van de vloot sedert 31/12/2004

(bron : FoD Mobiliteit en Vervoer – DG Vervoer te Land – Directie Binnenvaart)

DROGE 
LADING

sleepschepen motorschepen duwbakken totalen

aantal tonnen-
maat

aantal tonnen-
maat

KW aantal tonnen-
maat

aantal tonnen-
maat

25/250   t
251/450 t
451/650 t
651/850 t
851/1000 t
1001/1500 t
1501 /2000 t
2001/2500 t
2501/3000 t
3001 en +

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.565

0
149

82
59
40

190
60
39
41
79

0
55.036
46.986
43.206
37.183

233.038
101.118

86.964
113.196
288.788

0
33.122
25.924
23.806
19.285

121.327
50.974
44.357
56.787

128.488

17
32
27

5
4

20
8

23
49
72

3.170
11.904
15.500

3.802
3.786

24.296
14.103
53.547

138.573
259.397

17
181
109

64
44

210
68
62
90

152

3.170
66.940
62.486
47.008
40.969

257.334
115.221
140.511
251.769
551.750

totalen 1 3.565 739 1.005.515 504.070 257 528.078 997 1.537.158

Toestand op aantal index tonnenmaat index KW index gem.ton index

31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2004

997
1.000
1.038
1.083
1.119
1.157
1.208
1.250
1.265
1.304

76
77
80
83
86
89
93
96
97

100

1.537.158
1.476.864
1.503.758
1.533.641
1.524.409
1.510.823
1.516.011
1.511.203
1.450.091
1.463.454

105
101
103
105
104
103
104
103

99
100

504.342
515.866
524.843
534.282
532.648
531.032
535.810
529.434
505.766
509.726

99
101
103
105
104
104
105
104

99
100

1.542
1.477
1.449
1.416
1.362
1.306
1.255
1.209
1.146
1.122

137
132
129
126
121
116
112
108
102
100
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Tankschepen

Vloot toebehorend aan in Belgïe gevestigde ondernemers
Gegevens per type en tonnageklasse

Evolutie van de vloot sedert 31/12/2004

TANK
SCHEPEN

sleepschepen motorschepen duwbakken totalen

aantal tonnen-
maat

aantal tonnen-
maat

KW aantal tonnen-
maat

aantal tonnen-
maat

25/250   t
251/450 t
451/650 t
651/850 t
851/1000 t
1001/1500 t
1501 /2000 t
2001/2500 t
2501/3000 t
3001 en +

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
18
11

6
4

33
21
17
22
33

2.896
6.828
6.266
4.128
3.760

40.966
35.559
38.448
61.840

143.347

3.642
4.237
3.598
2.252
2.276

23.110
17.693
17.049
28.156
55.036

0
0
0
1
1
1
0
0
2
1

0
0
0

726
929

1.275
0
0

5.846
4.298

25
18
11

7
5

34
21
17
24
34

2.896
6.828
6.266
4.854
4.689

53.141
35.559
38.448
67.686

147.645

totalen  -  -  190  344.038  157.049  6  13.074  196  357.112 

Toestand op aantal index tonnenmaat index KW index gem.ton index

31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2004

196
209
225
226
216
213
217
216
219
219

89
95

103
103

99
97
99
99

100
100

357.112
359.164
373.950
359.206
340.697
336.233
333.737
317.255
309.984
287.543

124
125
130
125
118
117
116
110
108
100

158.615
162.103
167.611
160.833
151.599
148.902
149.198
143.818
140.077
129.647

122
125
129
124
117
115
115
111
108
100

1.822
1.718
1.662
1.589
1.577
1.579
1.538
1.415
1.313
1.226

149
140
136
130
129
129
125
115
107
100

0 
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V. Economische aspecten 
Vloot en prestaties op 31/12/2013

Duw- en/of sleepboten

Vloot toebehorend aan in Belgïe gevestigde ondernemers

(bron : FOD Mobiliteit  
en Vervoer –  

DG Vervoer te Land – 
Directie Binnenvaart)

Gegevens per type en tonnageklasse

Evolutie van de vloot sedert 31/12/2004

DUW-EN/OF SLEEPBOTEN

aantal tonnenmaat kw

< 301 kw
301 -1000 kw
1001 kw/+

37
47

9

688
1.633

915

8.591
25.585
14.545

totalen 93 3.236 48.721

Toestand op aantal index tonnenmaat index KW index

31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2004

93
92

104
115
116
123
127
118
119
120

78
116

87
96
97

103
106

98
99

100

3.236
3.385
3.622
3.522
3.426
3.682
3.951
4.323
4.466
4.708

69
107

77
75
73
78
84
92
95

100

48.721
49.086
52.334
51.444
50.381
52.978
57.017
54.503
54.511
53.338

91
125

98
96
94
99

107
102
102
100
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2. De vervoersprestaties
op basis van de gegevens verzameld vanaf 1998 in nauwe samenwerking met de waterwegbeheer-
ders, de havens en de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, stellen we een lichte toena-
me vast van de geladen goederen en de geloste goederen voor 2013 ten opzichte van 2012.

In 2013 werden op de Belgische waterwegen 84,762 miljoen ton goederen geladen (+ 1 % t.o.v. 
2012 en – 0,5 % t.o.v. 2008) en 103,153 miljoen ton goederen gelost (+ 3 % t.o.v. 2012 en  
– 1,5 % t.o.v. 2008) door binnenvaartschepen op Belgische waterwegen.

De categorieën NVS3 “petroleumproducten”, NVS6 “mineralen en bouwmaterialen”, NVS9 
“overige producten” en NVS8 “Chemische producten” vormen de vier belangrijkste goederen-
categorieën en vertegenwoordigen meer dan 76% van de totale hoeveelheid ladingen en 73 % 
van de lossingen.

(Bron: Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; Service Public de Wallonie - D.G.O. Mobilité et Voies hydrauliques; De 
Scheepvaart NV; Waterwegen en Zeekanaal NV; Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en Maatschappij van de 
Brugse Zeevaartinrichtingen NV)

Voor wat betreft de ladingen is er in 2013 t.o.v 2012 een stijging van de petroleumproducten, de 
meststoffen en de voedingswaren en in mindere mate van de chemische producten maar een forse 
daling van de vaste brandstoffen en de landbouwproducten.  

Bron = haven- en waterwegbeheerders

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

0 

5000000 

10000000 

15000000 

20000000 

25000000 

Binnenvaart - Ladingen op de Belgische waterwegen - Trimestriële hoeveelheden in ton 

Totaal: 

Haven Antwerpen 

SPW 

De Scheepvaart 

Haven Gent 

W&Z nv 

MBZ 

Binnenvaart - Ladingen op de Belgische waterwegen - Trimestriële hoeveelheden in ton

1e
 t

rim
/9

8
3e

 t
rim

/9
8

1e
 t

rim
/9

9
3e

 t
rim

/9
9

1e
 t

rim
/0

0
3e

 t
rim

/0
0

1e
 t

rim
/0

1
3e

 t
rim

/0
1

1e
 t

rim
/0

2
3e

 t
rim

/0
2

1e
 t

rim
/0

3
3e

 t
rim

/0
3

1e
 t

rim
/0

4
3e

 t
rim

/0
4

1e
 t

rim
/0

5
3e

 t
rim

/0
5

1e
 t

rim
/0

6
3e

 t
rim

/0
6

1e
 t

rim
/0

7
3e

 t
rim

/0
7

1e
 t

rim
/0

8
3e

 t
rim

/0
8

1e
 t

rim
/0

9
3e

 t
rim

/0
9

1e
 t

rim
/1

0
3e

 t
rim

/1
0

1e
 t

rim
/1

1
3e

 t
rim

/1
1

1e
 t

rim
/1

2
3e

 t
rim

/1
2

1e
 t

rim
/1

3
3e

 t
rim

/1
3



29

V. Economische aspecten 
Vloot en prestaties op 31/12/2013

Voor wat betreft de lossingen is er een voorname toename van de categorie van de chemische 
producten meststoffen en van de voedingswaren en de landbouwproducten met uitzondering van 
de vaste brandstoffen, de ertsen en de metaalproducten, die in dalende lijn gaan.

Bron = haven- en waterwegbeheerders
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Hoeveelheden in ton, geladen in of gelost uit binnenschepen op Belgische waterwegen
Vergelijking periode januari - december 1998-2013

Bron: beheerders havens en waterwegen
*Enkel totalen voor ladingen en lossingen in de Haven van Gent voor plaatselijke transporten en voor transporten waarbij het schip de haven binnenkomt of verlaat via Zelzate (kanaal Gent-
Terneuzen).
Ladingen en lossingen in de Haven van Gent waarbij het binnenschip de haven binnenkomt of verlaat via de sluizen van Evergem of Merelbeke zijn opgenomen in de cijfers van W&Z nv.

Ladingen op de waterwegen 
Vergelijking jan-dec 1998/2013

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %13/12 %13/08

Haven Antwerpen
*Haven Gent
MBZ
De Scheepvaart
W&Z nv
SPW

36.737.011
4.319.224

72.828
4.232.305
2.123.875

12.588.327

36.659.847
4.319.224

319.876
4.668.033
2.169.978

12.470.266

41.723.525
4.319.224

287.846
5.074.231
2.584.381

14.354.178

42.685.651
4.319.224

196.326
5.029.008
2.777.959

13.606.450

43.073.709
4.319.224

203.578
4.909.656
3.120.304

14.665.293

42.623.875
4.675.404

247.354
5.222.386
3.491.363

15.661.078

45.969.918
5.364.689

284.526
5.576.353
4.051.014

16.323.040

46.219.052
4.474.718

395.998
5.923.973
4.099.000

15.866.179

47.735.739
5.035.271

548.847
5.872.294
4.252.487

16.780.722

49.441.358
5.337.666

490.081
6.203.318
4.836.560

16.448.082

51.316.677
5.387.870

330.213
6.057.801
5.024.848

17.104.943

42.253.796
4.404.881

256.917
5.260.236
4.543.856

15.312.621

46.714.891
6.030.217

240.672
6.247.002
4.723.088

16.780.734

45.972.354
6.495.817

307.437
6.674.557
5.350.828

18.397.193

47.452.975
6.617.994

274.717
6.682.634
4.635.429

18.141.140

50.167.336
6.102.986

292.027
6.256.445
5.050.979

16.891.799

5,72%
-7,78%
6,30%

-6,38%
8,96%

-6,89%

-2,24%
13,27%
-11,56%

3,28%
0,52%

-1,25%

Totaal : 60.073.570 60.607.224 68.343.385 68.614.618 70.291.764 71.921.460 77.569.540 76.978.920 80.225.360 82.757.065 85.222.352 72.032.307 80.736.604 83.198.186 83.804.889 84.761.572 1,14% -0,54%

Lossingen op de waterwegen 
Vergelijking jan-dec 1998/2013

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %13/12 %13/08

Haven Antwerpen
*Haven Gent
MBZ
De Scheepvaart
W&Z nv
SPW

24.004.218
7.671.754

243.555
13.812.413
12.819.360
15.690.616

25.687.442
7.671.754

269.499
14.882.853
12.815.659
17.192.859

28.448.799
7.671.754

261.057
16.633.463
13.517.867
20.483.786

29.609.705
7.671.754

262.276
15.782.915
14.644.283
19.785.768

31.202.239
7.671.754

253.767
16.309.165
14.433.954
19.483.758

33.990.726
7.856.184

260.394
16.042.072
14.744.214
19.228.773

35.969.512
9.859.974

306.934
16.689.379
15.434.224
20.210.220

38.081.664
10.367.955

350.602
16.885.303
16.285.061
19.616.339

37.958.179
10.443.401

398.846
17.449.330
13.771.403
19.234.381

39.855.802
9.613.471

318.167
17.932.630
14.694.094
19.355.255

39.132.132
11.702.591

515.974
17.599.872
15.572.213
20.059.065

36.330.988
9.393.332

346.067
15.986.864
13.689.942
14.233.051

39.206.802
11.664.087

385.279
17.648.016
14.448.347
16.985.208

41.160.850
13.093.367

387.817
18.460.992
14.933.325
17.570.256

40.404.918
13.152.701

358.328
17.711.819
13.537.643
14.994.189

44.119.935
12.875.951

305.068
17.661.297
13.592.394
14.598.332

9,19%
-2,10%

-14,86%
-0,29%
0,40%

-2,64%

12,75%
10,03%

-40,88%
0,35%

-12,71%
-27,22%

Totaal : 74.241.916 78.520.066 87.016.726 87.756.701 89.354.637 92.122.363 98.470.243 101.586.924 99.255.540 101.769.419 104.581.847 89.980.244 100.337.739 105.606.607 100.159.598 103.152.977 2,99% -1,37%

Binnenvaart - Ladingen en lossingen op Belgische waterwegen
Vergelijking periode januari - december 1998-2013

Bron: beheerders havens en waterwegen

Ladingen op de waterwegen 
Vergelijking jan-dec 1998/2013

0. Landbouwproducten
1. Voedingswaren
2. Vaste brandstoffen
3. Petroleumproducten
4. Ertsen
5. Metaalproducten
6. Bouwmaterialen
7. Meststoffen
8. Chemische producten
9. Overige goederen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %13/12 %13/08

1.058.148
3.150.147
5.079.296

15.315.734
2.899.115
3.800.553

13.942.200
2.782.783
5.285.615
6.759.979

1.201.786
2.983.022
5.250.634

14.896.835
3.640.263
3.574.401

14.016.835
2.652.400
5.455.374
6.935.674

1.335.612
2.932.288
7.238.834

16.363.140
3.624.695
4.670.606

14.990.133
2.886.163
6.715.881
7.586.033

1.210.926
2.965.107
7.300.238

16.546.897
4.377.429
4.254.374

14.858.461
2.725.251
6.340.932
8.035.003

1.272.155
2.788.030
8.210.558

17.423.036
3.052.629
3.262.259

16.360.238
2.489.674
7.109.802
8.323.383

1.506.002
2.976.020
7.411.719

17.476.550
2.997.947
3.248.490

17.915.425
2.712.184
7.132.719
8.544.404

1.658.148
2.870.195
8.580.031

17.740.266
3.532.544
3.740.829

19.093.734
2.816.560
8.020.083
9.517.150

1.263.982
2.419.202
8.280.311

17.521.073
3.080.788
3.904.287

19.080.536
2.870.596
8.241.554

10.316.591

1.408.413
2.616.134
7.659.708

17.404.113
3.040.766
5.077.627

20.247.574
2.732.063
9.085.204

10.953.758

1.853.467
2.779.388
7.499.127

16.878.366
3.325.289
6.075.228

19.440.793
2.787.608
9.419.906

12.697.893

2.402.717
2.402.374
8.025.657

19.071.800
3.405.734
5.134.005

19.775.025
2.691.340
9.258.632

13.055.068

1.695.518
2.072.189
6.469.001

17.450.807
2.729.654
2.747.578

16.401.563
2.318.319
8.812.576

11.335.102

2.147.194
2.404.906
6.745.377

19.211.105
2.977.567
3.615.522

17.956.836
3.220.137

10.583.488
11.874.472

2.394.728
2.797.448
5.515.897

19.466.880
2.978.707
4.349.476

20.311.437
3.372.972
9.642.229

12.368.412

2.310.535
2.884.738
6.660.693

21.165.413
2.242.181
3.748.785

19.572.596
3.165.412
9.999.480

12.055.056

1.849.444
3.243.374
5.316.103

23.982.641
2.214.505
3.916.348

18.765.883
3.571.310

10.237.051
11.664.913

-19,96%
12,43%

-20,19%
13,31%
-1,23%
4,47%

-4,12%
12,82%
2,38%

-3,24%

-23,03%
35,01%

-33,76%
25,75%

-34,98%
-23,72%
-5,10%
32,70%
10,57%

-10,65%

Totaal : 60.073.570 60.607.224 68.343.385 68.614.618 70.291.764 71.921.460 77.569.540 76.978.920 80.225.360 82.757.065 85.222.352 72.032.307 80.736.604 83.198.186 83.804.889 84.761.572 1,14% -0,54%

Lossingen op de waterwegen 
Vergelijking jan-dec 1998/2013

0. Landbouwproducten
1. Voedingswaren
2. Vaste brandstoffen
3. Petroleumproducten
4. Ertsen
5. Metaalproducten
6. Bouwmaterialen
7. Meststoffen
8. Chemische producten
9. Overige goederen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %13/12 %13/08

2.790.718
3.812.768
4.983.153

15.763.753
4.561.555
3.778.052

21.723.787
4.225.980
5.613.225
6.988.925

3.134.482
3.890.484
5.129.352

15.647.989
5.160.080
3.572.454

24.243.843
3.918.973
6.199.194
7.623.215

3.351.609
4.236.490
6.957.377

15.862.580
5.423.639
4.870.195

26.166.733
4.003.830
6.984.560
9.159.713

2.803.899
4.413.197
7.570.247

16.352.588
6.132.683
4.470.229

25.348.660
3.847.995
6.889.087
9.928.116

2.850.339
4.021.598
7.436.913

16.291.847
6.642.692
4.326.935

25.141.489
3.932.669
7.359.722

11.350.433

2.658.743
3.890.400
7.183.138

17.086.435
6.511.341
5.247.177

26.363.961
3.509.399
7.499.572

12.172.197

2.820.443
4.445.769
7.764.767

18.711.752
6.030.270
5.199.312

28.565.906
3.502.854
7.261.236

14.167.934

2.979.339
3.877.648
8.068.781

20.048.405
5.415.049
5.380.694

28.829.977
3.665.198
7.546.677

15.775.156

2.622.148
4.028.692
7.721.999

19.127.869
5.104.680
5.516.161

27.666.718
3.411.606
8.193.009

15.862.658

3.124.818
4.269.543
6.656.055

18.796.675
5.364.913
5.783.224

28.010.746
3.367.435
9.256.358

17.139.652

3.461.996
4.620.483
7.291.841

19.159.941
6.775.818
5.119.282

29.067.936
3.289.802
8.586.773

17.207.975

3.432.952
3.819.603
4.587.596

19.870.451
3.419.958
4.103.209

24.856.081
2.620.054
7.957.944

15.312.396

4.413.988
4.299.158
5.424.066

20.308.045
5.484.389
4.767.486

25.402.630
3.295.886
9.179.129

17.762.962

3.679.908
4.365.465
5.651.317

21.716.675
6.671.496
5.353.795

28.385.902
3.424.930
9.103.927

17.253.192

4.242.289
3.422.319
4.998.284

20.055.828
6.129.623
5.075.685

25.359.699
3.823.457
9.891.334

17.161.080

4.753.364
3.865.213
4.211.529

19.824.734
5.799.660
4.872.989

25.924.736
3.969.061

12.522.020
17.409.671

12,05%
12,94%

-15,74%
-1,15%
-5,38%
-3,99%
2,23%
3,81%

26,60%
1,45%

37,30%
-16,35%
-42,24%

3,47%
-14,41%
-4,81%

-10,81%
20,65%
45,83%
1,17%

Totaal : 74.241.916 78.520.066 87.016.726 87.756.701 89.354.637 92.122.363 98.470.243 101.586.924 99.255.540 101.769.419 104.581.847 89.980.244 100.337.739 105.606.607 100.159.598 103.152.977 2,99% -1,37%
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Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving 
met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2013 officieel werd gepubliceerd. 
Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de 
Europese Unie (PB L) als referentiekader. onderstaande tabel heeft op geen 
enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

VI. Regelgeving
2013-2014: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

DATUM TITEL PUBLICATIE
4 april 2014 Algemeen politiereglement voor de 

scheepvaart op de binnenwateren 
van het Koninkrijk (aangepaste en 
geconsolideerde versie deel 1)

 B.S. 18 april 2014

4 april 2014 Algemeen politiereglement voor de 
scheepvaart op de binnenwateren 
van het Koninkrijk (aangepaste en 
geconsolideerde versie deel 2)

B.S. 18 april 2014 

26 december 2013 K.B. tot wijziging van het K.B. 
van 19 maart 2009 betreffende 
de technische voorschriften voor 
binnenschepen (deel I) Nederlandse 
versie vanaf deel IV p 68.

B.S. 21.01.2014 

26 december 2013 idem deel II B.S. 21.01.2014

26 december 2013 idem deel III B.S. 21.01.2014

26 december 2013 idem deel IV B.S. 21.01.2014 

26 december 2013 idem deel V B.S. 21.01.2014

26 december 2013 idem deel Vi B.S. 21.01.2014

26 december 2013 idem deel VII B.S. 21.01.2014

26 december 2013 idem deel VIII B.S. 21.01.2014 

7 november 2013 K.B. verbod ongeoorloofde lage 
prijzen en het verplicht maken van 
een verzekering voor het schip. 

B.S. 21.11.2013 

23 mei 2013 K.B. over C.A.o.  inzake 
invoeringsmogelijkheid van een 
regime van systeemvaart

B.S. 25.09.2013 

30 juli 2013 wet diverse bepalingen - 
opheffing van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten in de 
binnenvaart - toepassing van de wet 
van 3 juli 1978 met uitzondering 
van de opzegmodaliteiten

B.S. 01.08.2013 

Voor raadplegingen van reglementen en richtlijnen : zie www.itb-info.be 
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DATUM TITEL PUBLICATIE
17 juni 2013 K.B. waarbij algemeen verbindend 

verklaard wordt de CAo i.v.m. het 
brugpensioen - lange loopbaan 
alsook de integrale verlenging ervan 

B.S. 04.09.2013 

28 maart 2013 Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen 
over de binnenwateren

B.S. 17.06.2013 p. 
39033 e.v.

4 april 2013 officieuze coördinatie in het Duits 
van de wet op de rivierbevrachting 5 
mei 1936

B.S. 04.04.2013 p. 
20771 e.v. 

8 januari 2013    KB inning en consignatie voor 
inbreuken op het afvalstoffenverdrag

B.S. 05.03.2013, P 
13536 
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Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de rechtspraak 
met betrekking tot de binnenscheepvaart die vanaf 1995 officieel werd 
gepubliceerd. Hierbij fungeren de Rechtspraak van de Haven van Antwerpen 
(RHA-JPA)  en het  Rechtskundig weekblad (R.w. - J.T.) als referentiekader. 
onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

VII. Rechtspraak
 

DATUM TITEL PUBLICATIE
27 juni 2011 quasi immuniteit van de 

uitvoeringsagent
RABG 2014/9 

4 okt 2012 Drijvend droogdok is geen schip - 
gevolg voor verjaringstermijn 

RABG 2014/9

3 juli 2013 Aansprakelijkheid van de schipper 
van de duwboot voor foute belading

Europees vervoerrecht

14 juni 2012 Toepassing LLMC verdrag op 
binnenschepen - met noot Frank 
Stevens

R.w. 2013-2014, nr. 2  
p. 59

18 juni 2012 onveilige losplaats - weigering van 
de schipper  

Europees vervoerrecht

19 juni 2012 Tracking and tracing containers - 
geoorloofde opsporingsmethode 

R.w. 2012-2013, nr. 32 

14 aug. 2012 De wettelijke bergingsplicht van 
een gezonken schip  en zijn lading 
berust bij de eigenaar van het schip. 
Afstand van scheepsvermogen doet 
hieraan geen afbreuk.

Europees vervoerrecht

18 juni 2012 C.A.o. met langere 
opzegtermijn dan art. 29 
Arbeidsovereenkomstenwet heeft 
voorrang

s.11.0041.N/1

12 september 2011 Een duweenheid doet zich ten 
aanzien van derden als één schip 
voor. wat zijn hulploon betreft, zijn 
ten overstaan van de berger zowel 
de eigenaar van de duweenheid 
als de eigenaar van de duwbak in 
solidum gehouden. 

Europees vervoerrecht 
2012 p. 203 

Voor raadplegingen van reglementen en richtlijnen : zie www.itb-info.be 
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DATUM TITEL PUBLICATIE
31 januari 2011 In de zin van het LLMC-verdrag moet 

onder een zeeschip begrepen worden 
een vaartuig bestemd om buiten de 
binnenwateren te varen en in die mate 
ontworpen is dat het de maritieme risi-
co's van de zeevaart in zijn volle om-
vang kan trotseren. 

Europees vervoerrecht 
2011 p. 524 

31 januari 2011 op een tot de kust- en estuaire vaart 
beperkte binnentanker zijn de bepa-
lingen van de beslagconventie niet 
van toepassing en volstaat de louter 
allegatie van zeevordering niet om 
bewarend beslag te leggen.

Europees vervoerrecht, 
2011, p. 453 

22 december 2010 Aannemen van trossen - vrienden-
dienst is arbeidscontract 

niet gepubliceerd 

21 juni 2011 Een retributie is de tegenprestatie voor 
een dienst die door de overheid wordt 
geleverd ten voordele van een afzon-
derlijke heffingsplichtige en waarvan 
het bedrag evenredig is met de kost-
prijs van de verleende dienst - nietig- 
verklaring van het tariefreglement 
2006 van het Havenbedrijf Gent GAB

Raad van State,  
arrest nr. 214.028 

13 december 2010 De bewaarders van gebrekkige za-
ken, in casu van de gebrekkige duw-
vaartsluis en van de gebrekkige ach-
tertros van een binnenschip, die beide 
in oorzakelijk verband staan met de 
aanvaring, zijn in solidum gehouden 
tot vergoeding van de slachtoffers 
voor het geheel van de schade. 

HvB Antwerpen, Europees 
vervoerrecht, 2011

7 januari 2011 De derde-houder van een cognosse-
ment kan niet beschouwd worden als 
een rechtsopvolger van de inlader - de 
uitvoering van een vervoerovereen-
komst omvat een geheel van diensten 
die niet kunnen worden opgesplitst. 

Cass. 7 jan. 2011, RABG 
2011, p. 836 

21 december 2010 Planken in het water - schade aan de 
schroef - gebrek aan de zaak - begrip 
voor het beroep van binnenschipper

Hof van beroep Brussel, 
originele tekst

1 maart 2010 wet op de rivierbevrachting - verjaring 
korte termijn van één jaar - aanvang

Europees vervoerrecht 
2010 p. 608 
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DATUM TITEL PUBLICATIE
21 april 2009 een boegschroef is geen schroef 

maar een roer - geen extra vermogen 
- telt niet mee voor de toepassing van 
het CLNI

Europees vervoerrecht 
2010 p. 615 

5 mei 2008 wet Rivierbevrachting - verjaring 
binnenlands vervoer (zes maanden) 
- internationaal vervoer (één jaar) - 
misdrijf (drie jaren) 

T.B.H. 2009/10 - 
december 2009 

11 januari 2007 Verontreiniging koolwaterstoffen - schip-
per kan zich beroepen op aansprake-
lijkheidsbeperking - LLMC verdrag

T.B.H. 2008/7 - september 
2008

27 november 2006 Beschadiging van een sluis - Schipper 
moet zich niet verwachten aan stoot-
rand die door gebrek aan onderhoud 
uitsteekt

R.D.C. 2008/7 - 
september 2007 

12 mei 2005 Averij - bevaarbare waterweg hoort 
vrij te zijn van elke hindernis - aanspra-
kelijkheid beheerder van de waterweg

originele tekst van het 
arrest

14 januari 1998 Bevrachting onderscheid met vervoer- 
overeenkomst - lastgeving onderscheid  
met commissionair - foutvracht

RHA 2000, p. 429 e.v. 

10 mei 2005 Binnenvaart - Vrijheid van scheep-
vaart - sociale wetgeving met betrek-
king tot binnenschepen

R.w. 2008-09 p. 725 

12 mei 2004 Aanvaring - artikel 9 § 4 bijzonder re-
glement voor de Beneden-Zeeschelde 
- voorrangregel - overstekend vaartuig 
uitwijkverplichting - algemene regel - 
houdt geen verband met het eerbie-
digen van de reglementsbepalingen 
- overstekend schip aansprakelijk.

JPA, 2005 p. 247 e.v.

16 oktober 2000 Vervoer over de binnenwateren - laden 
van geinfesteerde goederen - terecht 
voorbehoud van de schipper - artikel 
8 rivierbevrachtingswet 1935

JPA, 2001 p. 297 e.v.

30 januari 2002 Brandschade aan vervoerde goede-
ren - de bluswerken hebben betrekking 
op het beheer van de lading, niet van 
het schip - fouten in verband met de 
bluswerken - aansprakelijkheid van de 
vervoerder

JPA, 2004 p. 31 e.v.

VII. Rechtspraak
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DATUM TITEL PUBLICATIE
19 mei 2003 Aanvaring - een duwcombinatie vormt 

een eenheid - aansprakelijkheid in so-
lidum van de eigenaar van de duw-
boot en de eigenaar van de duwbak 
ten aanzien van de derde schadelijder 
voor de totaliteit van de schade.

JPA, 2004 p. 151 e.v.

5 mei 2008 Zeeschepen en binnenschepen - auto-
noom baggerschip, gewoonlijk gebruikt 
of bestemd om op de binnenwateren 
winstgevende scheepvaartwerkzaam-
heden te verrichten - is een binnenschip 
in de zin van artikel 271 Zw.

RHA, 2008 p. 135 e.v.

9 februari 1998 Vervoer over de binnenwateren - artikel 
32 lid 1 w 05.05.1936 - niet toepasse- 
lijk op scheepvaartongevallen veroor-
zaakt door het gebrekkig beladen  
van het schip

RHA 1999 p. 107 e.v.

20 december 2007 onrechtmatige daad - gezamelijke 
aansprakelijkheid van Haven van Brus-
sel nv en waterwegen en Zeekanaal 
nv, respectievelijk de bewaarder van 
de waterweg en de entiteit die voor het 
waterpeil instaat.

RHA 2008 p. 268

2 juni 2003 Aanvaring - raak van een schip met 
vaste zaak (dukdalf) - artikel 256 in fine 
zeewet niet toepasselijk - fouten aan 
boord van de duwcombinatie

RHA 2008 p. 3

20 december 2004 onderscheid tussen fouten bij de be-
handeling van het schip en fouten bij 
de behandeling van de lading - aan-
sprakelijkheid van de vervoerder

RHA 2006 p. 131

15 april 1999 Havenautoriteiten - bewaarder van het 
water van de dokken - olie in het dok-
water - verantwoordelijkheid voor het 
opruimen van deze olie en daaraan 
verbonden schade

Europees vervoerrecht 
2000 p. 117 e.v.

28 februari 1996 Vervoer - binnenvaart - goederen - 
schade aan het schip door contact met 
de lading

R.w. 1996-97 p. 193 e.v.

VII. Rechtspraak
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VIII. Financiële aspecten
VIII. 1  Balans op 31/12/2013Nr.  0409.855.484  VKT-VZW  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa
5.1.3/
5.2.1

5.1.1

5.1.2

......................................................................

...............................................................
.......

.......................................................
...............

..........................................................
............

.........................................................
..........

1.144

26.342

12.449

3.281

10.612

27.486 38.484

6.588

31.896

15.201

4.603

12.092

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

....................................................
.................. 22/91

22/92

...................................

...................................

..........................................
............................

........................................
.......................................................................
.............................

...........................

...........................
................

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

12.449 15.201231

232

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

3.281 4.603241

242

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

10.612 12.092261

262

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

............................................................
.......

.....................................
................................................................................

....................

...........

...........

...........

...........

...........

...........
....

...................................................
...................

5.2.1

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

............................

............................

...........

..................................
.................................

..................................................................
.

..................................................................
.

.....................................................
..............

...............................................

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

......................................................................

.................................................
.....................

.........................................................
......................................................................
.............

...........

...........

...........

...........

...........

...........
....

3.102.399

293.486

270.804

22.682

249.995

2.538.691

20.227

3.129.885

3.328.174

806.221

776.282

29.939

250.000

2.222.085

49.868

3.366.658

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

415

2915

54/58

490/1

20/58

5/22
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Nr.  0409.855.484  VKT-VZW  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Bestemde fondsen

EIGEN VERMOGEN

Fondsen van de vereniging of stichting
Beginvermogen
Permanente financiering

Overgedragen positief (negatief) resultaat 

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Diverse schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.3

...............................................................
.....................................

..............................

..............................
....

..............................................................
...............................

................(+)/(-)

....................

....................

....................
.......

............................................
.......................

Kapitaalsubsidies .................................................................
.....

VOORZIENINGEN .................................................................
.............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................

..............................

............................................................................
........

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

5.4

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................
Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................
Te betalen wissels ......................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

512.396
512.396

913.913

10/15

10
100
101

12

14

15

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................

168

17/49

17

170/4

172/3
174/0

175

176

179

42/48

42

43

430/8
439

44

440/4
441

46

45

.......................................................

............
............................................

.

450/3
454/9

48

492/3

10/49

243.492

243.492

657.953

656.753

429.072

429.072

174.575

53.106

582
52.524

1.200

3.129.885 3.366.658

2.073.434

512.396
512.396

793.374

767.664

148.233

148.233

1.144.991

1.144.757

910.554

910.554

176.241

57.962

11.574
46.388

234

2.228.440

802.131

Toel.

5.4

13

...............................................................
.........................................................

....................

.........................................................
.............

..............................................................
...........................

...................

...................
.............

.............................................................
.........Rentedragend

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

1790

1791
1792

.............................................................
.........

...................................................................
.............................

..........................
..................

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten
Andere diverse rentedragenden schulden

480/8
4890

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.................

.................

.................

.................
..

Andere diverse schulden, niet-rentedragend of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 4891...................

...................

...................
.............

5.3

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ....................................................................

..Overige leningen .......................................................
...............

6/22
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VIII. Financiële aspecten
VIII. 2 Resultaatrekening op 31/12/2013Nr.  0409.855.484  VKT-VZW  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge

Omzet*

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen *

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat 

Financiële opbrengsten

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening

..................................................................
.

....................................................... (+)/(-)

5.5

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen)

.....................................................(+)/(-)

.........................................................
................

5.5

Financiële kosten 5.5

743.293

464.509

17.738

95.259

25.592

140.195

27.199

5.320

162.074

805.402

448.061

19.586

85.672

23.089

228.994

31.364

2.185

258.173

9900

630

62

70/74

70

60/61

631/4

635/8

640/8

649

9901

75

65

9902

Toel.

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * 73

..................................................................
...........................................

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
.....

.....................................................(+)/(-)

.............................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

.......................................................................................(-)

......................................................
...............................................

................................................................................
.....................

........................................................
.............................................

.................................................................................(+)/(-)

Bedrijfsopbrengsten* ...................................................
..................................................

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar

...................................................
...................

.............................................................
.........

....................................(+)/(-)

76

66

9904

7.068

155.006

1

62.561

195.613

7/22
*   Facultieve vermelding.
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