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OVERZICHT VAN DE TRIMESTRIËLE CONJUNCTUURENQUÊTE IN DE SECTOR VAN 

HET GOEDERENVERVOER LANGS DE BINNENWATEREN 

3DE 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 derde kwartaal 2015 was de steekproef samengesteld als volgt: op een representatief 
panel van 94 binnenvaartondernemingen werden 47 geldige formulieren teruggestuurd, hetzij een 
antwoordniveau van ongeveer 50 %.  
De totale ladingcapaciteit van het panel bedroeg 57.312 ton en het vervoerde gewicht 506.939 ton 
gedurende het 3de kwartaal. 

 

 
 

Op basis van de teruggestuurde inlichtingen, kunnen wij de grote lijnen in de activiteit van het 
vervoer te water voor het betrokken trimester weergeven.  

http://www.itb-info.be/
mailto:enquete@itb-info.be
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2.  De vraag naar scheepsruimte. 
 
In vergelijking met het 2de kwartaal van 2015, wordt de vraag naar scheepsruimte gedurende het 
derde kwartaal van 2015 als stabiel beoordeeld (53 %) en als verhoogd (32 %). 
Gedurende het vorige kwartaal duidde een meerderheid van de deelnemers deze vraag aan als 
stabiel of dalend. 
 
3.  Het vrachtaanbod per relatie. 
 
Gedurende het derde kwartaal wordt de nationale trafiek door een meerderheid aanvaardbaar en 
eventueel niet aantrekkelijk bevonden.  
De voornaamste relaties vanuit België (B-NL en B-D) worden niet interessant bevonden door de 
deelnemers met uitzondering van de relatie naar Frankrijk. 
Voor wat de overige relaties betreft, geeft de hiernavolgende tabel een synthese van de antwoorden 
in vergelijking met de situatie in het 3de kwartaal 2014.  

 
 

ALGEMENE TENDENZEN 

 

III/2015 III/2014 

VANUIT FRANKRIJK    

  --> België 

 --> Nederland 

 --> Duitsland 

AANVAARDBAAR – NIET AANTREKKELIJK (19/23) 

NIET AANTREKKELIJK (10/15) 

NIET AANTREKKELIJK (9/11) 

NIET AANTREKKELIJK (15/29) 

AANVAARDBAAR –NIET AANTREKKELIJK (12/24) 

NIET AANTREKKELIJK (10/14) 

VANUIT NEDERLAND   

--> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (17/25) 

NIET AANTREKKELIJK (10/18) 

NIET AANTREKKELIJK (26/32) 

NIET AANTREKKELIJK (13/24) 

VANUIT DUITSLAND   

 --> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (9/15) 

NIET AANTREKKELIJK (9/11) 

NIET AANTREKKELIJK (14/17) 

NIET AANTREKKELIJK (11/15) 

 

 
4.  Het vrachtprijsniveau 
 
Gedurende het derde kwartaal 2015 wordt een stabiel (59%) en stijgend (22%) vrachtprijsniveau 
aangegeven.  
55% van de deelnemers vinden het vrachtpeil « aanvaardbaar » in het 3de trimester 2015.  
 
Voor wat de trimestriële ontvangsten gedurende III/2015 betreft, maakt 75% van de ondervraagden 
melding van onvoldoende ontvangsten om een gezond beheer inzake noodzakelijke investeringen en 
onderhoud te voeren.  
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5. Het gemiddeld aantal geladen reizen per kwartaal. 
 
Het gemiddeld aantal reizen per onderneming voor III/2015 ligt rond 11-12 reizen.  
 
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 82 82  6 – 7 5 – 6 6 - 7  

451-650 t 47 42 40  9 – 10 10 – 11 10  

651-850 t 57 42 56  14 – 15 14  14  

851-1000 t 27 21 27  13 – 14 10 – 11 13 – 14  

1001-1500 t 99 97 92  11  10 – 11 9 – 10  

>1500 t 372 403 262  24 - 25 22 -23 18 - 19  

Totalen  695 687 559  13 - 14 13 - 14 11 - 12  

 
6. Vooruitzichten. 
 
Op het vlak van de vooruitzichten betreffende de vraag naar scheepsruimte voor het laatste kwartaal 
van 2015, hebben de ondervraagden zich voor het merendeel uitgesproken voor een status-quo of 
een verhoging op de vervoersmarkt en een algemene tendens tot status-quo en een verbetering 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  

 
Te lange wachttijden; dagelijkse opvolging vereist die de tijd vermindert voor het gezin en de vrije tijd; 
geprogrammeerde verdwijning van kleine schepen; teveel lege reizen; beveiligde parkeerplaatsen tijdens de 
wachttijd;  moeilijkheden voor lange termijnverblijven door politiecontroles; het plaatsen van palen maar ook 
afmeerplaatsen; ontbreken van beveiligde aanlegplaatsen in Evergem; te hoge kosten van een matroos (€ 100 
per dag); te weinig plaats op de Rijn; te weinig ligplaatsen; controle op de vaartijden; ontbreken van kapitein;  
onbetaalbare sociale lasten; te weinig tijd voor het gezin (5); 

 
2) Economische aspecten  

 
Dalende vracht als gevolg van verlaagde brandstofprijzen;  schepen varen met verschillende transporten ten 
nadele van diegene die een enige reis bevrachten;  weinig belangstelling voor het beheren van een 
binnenvaartonderneming t.o.v. de toekomstperspectieven;  daling van de gasolie is positief (3); werken 
uitgevoerd in oktober en nog steeds geen definitieve officiële technische documenten (2); een factuur via mail 
naar Haven van Antwerpen met een niet vereenvoudigde voorafgaande registratie op de webapplicatie (met 
20 referentiecodes); te weinig vervoer voor Frankrijk voor de spits; te dure herstelling voor hoofdmotor; 
onmogelijk de wet inzake overliggelden op te leggen; uitbuiting door makelaars en bevrachters; steun voor 
nieuwbouw nog niet van toepassing – geprogrammeerd einde van schipperij; duurdere sociale lasten (2) en 
belastingen: waarom BTW betalen op de havenrechten?  Reis Koksijde-Zeebrugge voor een spits aan € 
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100/dag: schandalig!; CDNI bijdrage is diefstal daar er niets is in Wallonië en absurd reglement met Martens in 
Vlaanderen; moeilijke financiering en gewestelijke subsidies voor de spits in België; verhoging van de 
beroepskosten; vrachtprijs te laag voor onderhoud materieel; teveel havenrechten; moeilijkheid voor 
uitvoering van technische herstelling door teveel aanvragen;  vrachtprijs te laag; moeilijke BTW voorschriften in 
Nederland; geen officiële toepassing van voorwaarden voor overliggelden; geen steunmaatregelen voor de 
binnenvaartondernemer; moeilijkheden voor de jongeren voor toegang tot een krediet en voor de ouderen om 
hun certificaten te financieren; geen toepassing van de wettelijke bepalingen inzake overliggelden; wens van 
subsidie voor aankoop en technische aanpassing van het schip; door het zakken van het waterpeil op de Rijn 
verbetert de vraag en verhoogt de vrachtprijs; 

 
3. Praktische uitoefening van het beroep 

 
Traagheid van de administratieve procedures; veel politiecontrole in Nederland; defecte sluispalen aan de sluis 
van Maubray; ontbreken van verlichting op het kanaal van Oise naar Aisne (ondergronds); sluizen betalend op 
zondag op de Schelde  en de Leie;  geen aanlegplaats ’s avonds op de Schelde en de Leie; infrastructuur in 
slechte staat (Frankrijk-België); dringende baggering en reiniging in Wallonië;  probleem aan de sluis van 
Viesville (ontbreken van onderhoud); verdwijnen van verdelingsposten drinkwater of vervangen door 
betalende (VNF); teveel politiecontrole; slechte staat van de sluizen op de Schelde en de Leie; moeilijke  
overvaart Aalst; controle en sanctie van de zeevaartpolitie voor een attest dat 2 dagen de validiteitsdatum 
overschrijdt en onmogelijk een nieuw officieel document te verkrijgen in Antwerpen omdat domicilie in 
Wallonië is; ontbreken van personeel in controlebureau van Schoten (gesloten indien zieken); ontbreken van 
bevoorradingsplaatsen voor drinkwater; probleem om zich te ontdoen van olieafval; ontbreken van elektrische 
terminal – vermijd klachten van omwonenden voor lawaai en vervuiling (groep elektro); kritiek op het gebrek 
aan diensten in verband met het CDNI in Wallonië; doorgang van Kortrijk toegestaan voor schepen van 86m x 
10,30m in beide richtingen – risicoprobleem; te lange wachttijd voor Rijndocumenten (4); slecht onderhoud 
van WenZ en VNF; Antwerpen – Houtdok 12 – kaai met tankschepen terwijl het verboden is; teveel controle in 
Duitsland; toegang weigeren aan ligplaatsen voor woonboten (3); situatie van de sluizen op de Schelde, de 
Samber, Péronnes en de boven-Rijn (Elzaskanaal); vermindering van doorgangsuren van de sluizen door gebrek 
aan personeel; sluizen Yvoz-Ramet en Petit Lanaye; bij het aanmeren stroomafwaarts sluizen kunnen de palen 
in de muren niet worden gebruikt; bedotting wat het  medisch onderzoek betreft om het Rijnpatent te 
verlengen – onbekwaamheid van de arts voor de oogtest; te lange schutting in Boudewijnsluis; ontbreken van 
baggeren op de Leie; defecte palen aan de sluis van Zandvliet/Berendrecht; controle op de naleving van de 
diepgang van het schip; stabiliteitsverslag – nog altijd geen officiële documenten sinds 2 jaar; probleem om zich 
te ontdoen van afvalolie en vethoudend afval; aanvraag van een officiële badge ISPS voor de schippers voor de 
toegang tot het havengebied; veel te lange herstellingstijd voor de sluizen van het Elzaskanaal; geen 
vaarrechten in Wallonië maar men moet een ontvangstbewijs aan de sluizen nemen – gebruik van BICS aan te 
raden; geen verlichting aan de bruggen aan Waalse zijde op het Albertkanaal en de Maas; het verbieden van de 
scheepvaart op zondag op het Albertkanaal is omwille van economische redenen onderbroken door enkele 
ondernemingen; certificaat ADN om de 10 jaar zoals in Nederland; de Antwerpse afvalparken zijn de 
vuilnisbakken van de Nederlanders geworden omdat dit gratis is; wachttijd voor de schippers aan de sluis Van 
Cauwelaert; het gebruik van AIS is veel veiliger dan de regelmatige en onvolledige berichtgevingen; veel meer 
administratieve problemen. 

 

4. Varia 
 

AIS wordt afgezet in Frankrijk omdat dit niet verplicht is terwijl er kleine kanalen met krommingen zijn – risico 
op ongevallen; klacht te Evergem omtrent  het aanleggen van woonboten en lawaai. 
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