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OVERZICHT VAN DE TRIMESTRIËLE CONJUNCTUURENQUÊTE IN DE SECTOR VAN 
HET GOEDERENVERVOER LANGS DE BINNENWATEREN 

1STE TRIMESTER 2015. 
 
Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. verzamelt driemaandelijks 
informatie over de toestand in de binnenvaartsector op basis van een vrijwillige 
conjunctuurenquête doorgevoerd bij een panel van de vloot toebehorend aan in België gevestigde 
ondernemers. 
De resultaten van deze enquêtes moeten het onderwerp uitmaken van een voorzichtige 
interpretatie. Teneinde conjuncturele tendensen te kunnen bepalen over een bepaalde periode, 
dient bijzondere aandacht besteed te worden aan een toekomstgerichte analyse van de resultaten 
over een globale periode van vier kwartalen.  

 
1. Inleiding. 

 
Gedurende het eerste kwartaal 2015 was de steekproef samengesteld als volgt: op een 
representatief panel van 95 binnenvaartondernemingen werden 50 geldige formulieren 
teruggestuurd, hetzij een antwoordniveau van ongeveer 53 %.  
De totale ladingcapaciteit van het panel bedroeg 60.421 ton en het vervoerde gewicht 748.734 ton. 
 

 

 
Op basis van de teruggestuurde inlichtingen, kunnen wij de grote lijnen in de activiteit van het 

vervoer te water voor het betrokken trimester weergeven.  
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2.  De vraag naar scheepsruimte. 

 
In vergelijking met het 4de kwartaal van 2014, wordt de vraag naar scheepsruimte gedurende het 
eerste kwartaal van 2015 als stabiel beoordeeld (60 %) en dalend (30%).  
Gedurende het vorige kwartaal duidde een meerderheid der deelnemers deze vraag aan als stabiel 
(69%) en stijgend (24%).  
 
 
3.  Het vrachtaanbod per relatie. 

 
In het eerste kwartaal van 2015 wordt de nationale trafiek als niet aantrekkelijk (53%) en 
aanvaardbaar (59%) bevonden.  
De overige relaties vanuit België (B-F; B-NL en B-D) worden niet aantrekkelijk bevonden door de 
deelnemers.  
Voor wat de overige relaties betreft, geeft de hiernavolgende tabel een synthese van de 
antwoorden in vergelijking met de situatie in het 1ste kwartaal 2014.  

 
 
ALGEMENE TENDENZEN 
 

I/2015 I/2014 

VANUIT FRANKRIJK    

  --> België 
 --> Nederland 
 --> Duitsland 

NIET AANTREKKELIJK (12/25) - AANVAARDBAAR (11/25) 
NIET AANTREKKELIJK (13/21) 
NIET AANTREKKELIJK (8/12) 

NIET AANTREKKELIJK (21/33) 
NIET AANTREKKELIJK (21/31) 
NIET AANTREKKELIJK (16/18) 

VANUIT NEDERLAND   

--> België 
 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (18/26) 
NIET AANTREKKELIJK (16/22) 

NIET AANTREKKELIJK (26/33) 
NIET AANTREKKELIJK (16/27) 

VANUIT DUITSLAND   

 --> België 
 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (10/14) 
NIET AANTREKKELIJK (11/12) 

NIET AANTREKKELIJK (20/24) 
NIET AANTREKKELIJK (19/21) 

 
 
4.  Het vrachtprijsniveau 

 
Gedurende het eerste kwartaal van 2015 wordt een stabiel (64%) en dalend (34%) vrachtprijsniveau 
aangegeven.  
60% der deelnemers vindt het vrachtenpeil « niet aantrekkelijk » in het 1ste trimester 2015, terwijl 
40% der ondervraagden het “aanvaardbaar” beoordelen.  
 
Voor wat de trimestriële ontvangsten gedurende I/2015 betreft, maakt 88% van de ondervraagden 
melding van onvoldoende ontvangsten om een gezond beheer inzake noodzakelijke investeringen en 
onderhoud te voeren.  
 
 
5. Het gemiddeld aantal geladen reizen per kwartaal. 

 
Het gemiddeld aantal reizen per onderneming voor I/2015 ligt rond 13-14 reizen.  
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In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal reizen per tonnageklasse weergegeven.  

 
Tonnageklasse Totaal aantal reizen 

 
Gemiddeld aantal reizen 

 

 I/15 II/15 III/15 IV/15 I/15 II/15 III/15 IV/15 

<= 450 t 93     6- 7    

451-650 t 47     9-10    

651-850 t 57    14-15    

851-1000 t 27    13-14    

1001-1500 t 99    11    

>1500 t 372    24-25    

Totalen  695    13-14    

 
6. Vooruitzichten. 

 
Op het vlak van de vooruitzichten betreffende de vraag naar scheepsruimte voor het tweede 
kwartaal van 2015, hebben de ondervraagden zich voor het merendeel uitgesproken voor een status-
quo of een daling op de vervoersmarkt en een algemene tendens tot status-quo van het 
vrachtprijsniveau.  

 
7. Commentaren.  
 
Een gedeelte van het onderzoek wordt voorbehouden voor bemerkingen van schippers op sociaal en 
economisch vlak en wat de praktische uitoefening van hun beroep betreft. U vindt hierna een kort 
overzicht van de verschillende bemerkingen.  

 
1) Sociale aspecten  

 
De dood van de spits en de kleine vloot; geen ijsproblemen dankzij afwezigheid van strenge winter; 
geen sociaal leven aan boord, leven op een eiland; op het kanaal Dessel-Schoten ben je als Belg 
vreemde in eigen land (Nederlandse schippers, Nederlandse bevrachters en te lage vrachten); ik ben 
sinds 2 jaar met pensioen, ik werk veel minder en neem meer rusttijd; dit jaar goed gestart wat 
werk betreft, daardoor weinig tijd voor privé; noodzaak voor verdere reis omwille van betere 
verdiensten, maar afstand te groot om kinderen in het weekend aan boord te halen; collega’s 
worden meer en meer vijanden van mekaar doordat bevrachters een jong schip kiezen voor hun 
transport; men mag als zelfstandige schipper niet ziek vallen.  
 

2) Economische aspecten 
 
Daling van de brandstofprijs wordt gebruikt om vrachtprijzen te verminderen (3); we moeten naar 
de werf voor Rijnattest, is allemaal flauwekul; te weinig transport in België voor de 38m, dus lege 
terugvaart naar Frankrijk (2); betaling van de vrachten door de bevrachters duurt veel te lang (soms 
3 à 4 reizen gedaan zonder betaling); belastingen zijn te hoog (2); sociale lasten veel te hoog; 
vrachtprijs van België naar Frankrijk schandalig laag; eerst AIS-toestel subsidiëren, nu moeten we 
dure elektronische vaarkaarten installeren zo spaart de Nederlandse overheid op 
verkeersbegeleiders; lasten nog steeds te hoog (2); zeer moeilijke relatie met bevrachters; enige 
pluspunt van de reis = het landschap; te veel lege reizen; te weinig vrachtaanbod vanuit België en 
Nederland; vrachten te laag (3); tevreden over de daling van de gasolieprijs, ontevreden dat de 
vrachtprijs eveneens daalt; kosten voor classificatie en ADN overdreven duur; sommige bevrachters 
gebruiken nog steeds Imexgra-condities ondanks protest van vele schippers; jonge schippers hebben 
geen interesse meer in kleine schepen; absurd systeem van voorschieten van BTW op gasolie in het 
buitenland en daarna terugvorderen; vrachtprijs veel te laag t.o.v. prijs van herstellingen; 
bemanning te duur + onzekerheid i.v.m. minimumloon met daaraan verbonden papierwerk in 
Duitsland; discussies omtrent vrachtprijzen: bevrachters behandelen schippers als “onnozelaars”; 
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vrachtprijs nog tamelijk rendabel; staking heeft ons niks opgeleverd; schepen die eigendom zijn van 
de bank blijven varen aan gelijk welke vrachtprijs; plotse stijging loonkost Roemeense matrozen; te 
lage opbrengsten t.o.v. investeringen (2); personeelskosten stijgen maar inkomsten blijven gelijk; 
alles moet veiliger (zwemvest verplicht aan boord) maar trappen om naar schip te gaan mogen 
kapot zijn;  
 

3) Praktische uitoefening van het beroep 
 
De wetten maken het steeds moeilijker ; zeer ontgoocheld in de nieuwe richtlijnen van VNF; groot 
probleem om personeel voor scheepskeuring aan boord te krijgen ; te veel controles (2); slechte 
staat van infrastructuur, vooral op Schelde en Leie; Rijncommissie kan inlichtingen over 
elektronische vaarkaarten niet geven (nochtans verplicht in Rijngebied); + 6 maanden wachten op 
officiële documenten Veritas-Rijncommissie na keuring schip (3); afspraak voor onderzoek voor 
Rijnattest of communautair certificaat duurt te lang = 55 jours, medisch onderzoek voor Rijnpatent 
= 30 dagen (2); vermindering van personeel bij VNF; lamentabele infrastructuur van de kanalen in 
Frankrijk en België; geen afmeermogelijkheden rond sluis Evergem; onjuiste politiecontroles die 
niets kennen van de scheepvaartreglementen; dringende nood aan controle van verlichting schepen; 
te veel laad- en losplaatsen zonder trappen voor kleine schepen; geen rustige ligplaatsen in de 
haven van Antwerpen; afspraken met de dienst Binnenvaart gebeuren via computer (zeer praktisch 
voor de oudere personen); sinds regionalisering is er een groot probleem met hermeten 
scheepsattest en administratie door gebrek aan personeel; slecht georganiseerde stremmingen (vb. 
maart Havré, april Herinnes, mei Kain); sluizen van de Schelde staan op instorten; schepen >86m op 
vaarwegen die daar niet op voorzien zijn (Schelde, Leie, Samber); laden en lossen gebeurt steeds 
brutaler omwille van tijdsdruk waardoor het ruim vaak wordt beschadigd; te veel nieuwe normen; 
verhuis van het secretariaat van de Rijnvaartcommissie naar Schoten is prachtig; er wordt weer 
zeevaart geschut langs Van Cauwelaertsluis met wachttijden voor de binnenvaart; ligplaatsen op 
gekanaliseerde Rijn zijn in erbarmelijke toestand; te weinig diepgang en onvoldoende 
afmeergelegenheid op sommige loskades langs het Albertkanaal; drinkwater wordt duurder in de 
haven van Antwerpen.  
 

4) Varia 
 
Op het kanaal Leuven-Dijle is er, buiten het Zennegat, nergens drinkwater beschikbaar; dringende 
nood voor subsidies voor de kleine binnenvaart; te weinig werk in België voor kleine schepen; 
enquête betreffende de vaartrechten is onvoldoende; er liggen te veel baggerponten op ligplaatsen 
voor de binnenvaart; het is schandalig dat WenZ geen afvalcontainers meer in het Gentse wilt 
plaatsen; te weinig openingsuren containerparken in het weekend; dringende nood aan 
kaartensysteem zodat buitenlanders hun afval niet meer gratis kunnen afgeven bij ons; de vrije 
markt heeft de Belgische en de Franse vloot kapotgemaakt; schepen beginnen stilaan op wrakken te 
lijken (geen geld voor onderhoud); ik vind geen koper voor mijn schip (die moet minstens 40% eigen 
middelen hebben); wanneer subsidie voor investeringen? Losverklaring en toepassing ervan blijft 
een probleem. 
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