
2021-2022
J A A R V E R S L AG

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw



INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw
Drukpersstraat 19 • 1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 217.09.67 
E-mail: itb-info@itb-info.be
www.itb-info.be • www.itb-observatorium.be
ON 0409.855.484 • RPR Brussel



3

I   Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II   Samenstelling

  II. 1  Algemene vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  II. 2  Bestuursorgaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  II. 3  Directiecomité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  II. 4  Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

III Activiteiten

  III. 1  Resultaten van het operationeel plan 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  III. 2  Resultaten projecten FBB 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

IV Operationeel plan 2021-2023

  Overzicht van de activiteiten voorzien in 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

V Economische aspecten

  V. 1 Vloot en prestaties op 31/12/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  V. 2 Statistische synthese 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  V. 3 CDNI – Statistieken 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

VI   Regelgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

VII   Financiële aspecten

  VII. 1  Balans op 31/12/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  VII. 2  Resultatenrekening op 31/12/2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  VII. 3 Waarderingsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

VIII   Verslag van de commissaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

IX   Statuten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Inhoudstafel



4



5

Beste lezer,

2021, dit was het jaar waarvan we allen hoopten dat het geen herhaling van 2020 zou worden. 
Helaas hield het Coronavirus ons nog een volledig jaar in de ban. Het heeft er het leven niet 
eenvoudiger op gemaakt. In het bijzonder heeft het telewerken, het werken op afstand, een grote 
omslag gevergd.

Daarom is het niet meer dan passend dan in de eerste plaats een dankwoord te richten aan 
allen die zich in deze nieuwe manier van werken hebben ingeschakeld en de continuïteit van het ITB 
hebben gewaarborgd: de leden van de algemene vergadering, de bestuursleden en in het bijzonder de 
kantoormedewerkers. Het is allerminst een evidentie geweest. We hebben allen de opportuniteiten 
maar ook de beperkingen van het contact via het kleine scherm kunnen ondervinden.

In de tussentijd heeft de binnenvaartsector zijn robuuste karakter getoond. Ondanks alle Covid-
maatregelen heeft de binnenvaart een belangrijk aandeel gehad in het waarborgen van de welvaart 
binnen de Europese Unie. Dit aspect moet de beleidsmakers ervan overtuigen om behoedzaam om 
te gaan met nieuwe eisen en initiatieven die aan de binnenvaartsector worden gevraagd.

In de eerste plaats gaat het dan om de invoering van de richtlijn inzake de beroepskwalificaties. 
De omzetting van deze richtlijn is geen evidentie, zo blijkt over de verschillende lidstaten heen. De 
leidraad moet zijn dat deze richtlijn de sector kan ondersteunen in het aantrekken van ondernemers 
maar ook faciliterend werken naar nieuwe (en uiterst noodzakelijke) arbeidskrachten. 

Hopelijk kan de richtlijn en de omzetting ervan deze ambitie waarmaken, in het bijzonder in het 
kader van de blijvende technologische (r)evolutie.

Daarnaast lijken de initiatieven inzake vergroening en verduurzaming als paddenstoelen uit de grond 
te schieten, op nationaal, Europees en internationaal vlak. Denken we bijvoorbeeld aan de studies 
binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om de binnenvaart uitstootvrij te maken tegen 2050, 
het nieuwe ontwerp van richtlijn inzake de energiebelasting, emission trading systems, …

Zeker, niemand betwist de noodzaak aan de vergroening en verduurzaming en het feit dat 
elke mens en elke sector wat dit betreft een tandje moet bijsteken. Alleen lijken de verschillende 
overheden elkaar te willen voorbijsteken om de “groenste” te zijn. De nood aan een gecoördineerde 
aanpak dringt zich op, met respect van de eigenheid van elke branche én in overleg met elke sector.

Voeg hier nog de toenemende digitalisering aan toe en het mag duidelijk zijn dat de 
binnenvaartsector voor grote uitdagingen staat. Ook voor de nationale overheden is het geen 
sinecure om de talrijke initiatieven op de voet te volgen, gelet op de schaarse mensen en budgetten 
die zij ter beschikking hebben. Het ITB kan in deze uitdagingen voldoende voedingsbodem vinden 
om de beschikbare middelen op een adequate manier in te zetten ten behoeve van de sector en de 
overheden.

 Koen Van den Borre
 Voorzitter

I. Inleiding
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II 1. ALGEMENE VERGADERING

1.1. Werkende leden

II. Samenstelling
na de Algemene Vergadering van 16 juni 2022

Aan de zijde van de Minister
Mevr. Conny BURY
Mevr. Marleen COENEN*
Mevr. Zoë DIELS

De heren:
Pierre BODIAUX
Jan DE SPIEGELEER*
Koen MAEGHE
Christophe SWOLFS
Koen VAN DEN BORRE*
Kristof VAN EXTERGEM
Etienne WILLAME

Aan de zijde van het beroep 
Mevr. Françoise KEGELS-HEYLEN
Mevr. Sabrina KEGELS*
Mevr. Angélique LECLERCQ*

De heren:
Denis DAGNELIE
Pascal ROLAND*
Robert VAN DE MEIRSSCHE
Erik VANDEWEGHE*
Jo VAN DUYNSLAEGER
Christiaan VAN LANCKER*
Dirk VERSTRAETEN

* LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

1.2. Ereleden

Dhr. Benoit ADAM
Dhr. Terence BURGERS
Dhr. Henk CROO
Dhr. Jacques DE DIEU, Ere-afgevaardigd-bestuurder
Dhr. Herman DE GRAVE
Dhr. Victor GODIN, Ere-afgevaardigd-bestuurder
Dhr. Patrick HERMANS
Dhr. Jos HEYNDERICKX
Dhr. Stefan HIMPENS
Dhr. Jean-Claude HOUTMEYERS, Voorzitter en 
Ere-afgevaardigd-bestuurder
Dhr. Thierry LEDENT

Commissaris-revisor: MERTENS Joris, KPMG Bedrijfsrevisoren 

Dhr. Yvon LOYAERTS
Dhr. Henri MAILLARD
Dhr. Robert MICHON
Dhr. Pascal MOENS
Dhr. Marc PARMENTIER
Dhr. Yves PARMENTIER
Dhr. Gaston PIUS
Mevr. Corina POPPE
Mevr. Kim SCHRYVERS
Mevr. Christiane VANLUCHENE
Dhr. Herman VERSCHUEREN, Erevoorzitter
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1.3. Toegetreden leden

- Belgische Federatie van 
Transportorganisatoren in de 
Binnenvaart, Antwerpen

- Algemene Schippersbond vzw, Antwerpen
- Barging Solutions NV, Antwerpen*
- Belgische Transportbond, 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, 
Vivegnis

- Groupement des Maîtres Bateliers 
et Artisans des Provinces de Liège, 
Limbourg, Namur et Hainaut, Ekeren

- Bond van Eigenschippers vzw, Brugge
- Notre Droit - Ons Recht aisbl, Vivegnis
- Unie van Agenten van Rijnrederijen, 

Antwerpen
- Unie der Continentale Vaart vzw, 

Antwerpen
- Bureau Veritas Marine Belgium & 

Luxembourg, Antwerpen*
- Beroepsvereniging voor Binnen- en 

Rijnvaart, Antwerpen
- Dhr. A. Vandamme, Advocaat, Brussel
- Particuliere Tankvaart Vereniging vzw, 

Ranst
- De Schroef vzw, Antwerpen

- Go! De Scheepvaartschool “Cenflumarin”, 
Antwerpen

- EuroClass nv, Antwerpen*
- Ecole Polytechnique de Huy – CEFA 

Batellerie, Hoei
- L’Alliance Batelière de la Sambre Belge, 

Thuin*
- Haven van Brussel, Brussel
- North Sea Port, Gent
- Dhr. L. Van De Vel, Directeur-generaal 

Ministerie Verkeer en Infrastructuur, 
Antwerpen

- Les Amis de la Plaisance de Péruwelz, 
Béclers

- La Fonderie vzw, Brussel
- Hogeschool PXL, Hasselt
- Dhr. A. Poppe, Merksem
- ACV-Transcom, Antwerpen
- Dhr. J.-C. De Baere, Antwerpen
- ADW – verzekeringen, Merksem* 
- Lalemant nv, Gent*
- Dhr. N. Berx, Luik (†)
- Dhr. M. Joseph, Ere-Directeur-generaal van 

de FOD Mobiliteit en Vervoer, Kessel-Lo 
- Dhr. A. Biesemans, Diest
- Port autonome de Charleroi, Charleroi
- Port of Antwerp, nv van publiek recht, 

Antwerpen
- CITBO cvba, Deurne*

* Toegetreden leden met commerciële inslag



9II. Samenstelling
na de Algemene Vergadering van 16 juni 2022

II 2. BESTUURSORGAAN

Voorzitter:  VAN DEN BORRE Koen, werkend lid

Ondervoorzitters: VAN LANCKER Christiaan, werkend lid
 ROLAND Pascal, werkend lid

Penningmeester: DE SPIEGELEER Jan, werkend lid

Bestuurders:  CLAEYSSENS Peter
 COENEN Marleen, werkend lid
 CRETTELS Sandy
 DE RIDDER Anne-Catherine
 HERMAN Philippe
 KEGELS Sabrina, werkend lid
 LECLERCQ Angélique, werkend lid
 SOMERS Louis 
 STRAATMAN Everard
 VANDEWEGHE Erik, werkend lid
 VAN HECKE Dominique
 VERBERGHT Edwin

Experten: KERKHOF Jacques
 KERKHOFS Joris
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II 3. DIRECTIECOMITE

II 4. PERSONEEL

MYLLE Kim, Juridisch adviseur

VANNIEUWENHOVEN Christine, Secretariaat en vertaling

QUINTEYN Nicole, Secretariaat en vertaling

CAUFRIEZ Olivier, Boekhouder

VAN LANCKER Christiaan, 
Ondervoorzitter

VAN DEN BORRE Koen,
Voorzitter

DE SPIEGELEER Jan, 
Penningmeester

ROLAND Pascal, 
Ondervoorzitter

II. Samenstelling
na de Algemene Vergadering van 16 juni 2022
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13III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021

III.1 RESULTATEN VAN HET OPERATIONEEL PLAN 2021

Zoals reeds werd aangekondigd in het jaarverslag van vorig jaar, heeft het operationeel plan 
een nieuwe structuur gekregen om de efficiëntie en impact te verhogen. In het operationeel 
plan 2021-2023 is er een belangrijke rol toegekend aan de verschillende commissies binnen 
het ITB. Zij staan in voor de opvolging van verschillende acties gelinkt aan hun expertise.

Sommige van deze commissies waren reeds actief, anderen werden heropgestart of een 
nieuwe invulling gegeven en er werd ook een nieuwe commissie in het leven geroepen. 
In totaal beschikt het ITB op dit moment over zes commissies, aangesteld in diverse 
domeinen. Het betreft:

• Commissie Opleidingen
• Commissie Vergroening en Innovatie (NIEUW!)
• Economische Commissie
• Juridische Commissie
• Sociaaleconomische Commissie
• Technische Commissie

De taken en opdrachten uitgevoerd door het Belgisch Nationaal Instituut voor het CDNI-
verdrag worden waargenomen en gesuperviseerd door de Stuurgroep.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle acties van het operationeel plan 2021, 
onderverdeeld per commissie. Op de volgende pagina’s zal u een stand van zaken 
terugvinden over de uitgevoerde werkzaamheden per commissie.

Commissie Opleidingen
• Onthaal van stagiairs aan boord
• Ontwikkeling lesmaterialen
• Ontwikkeling tool bemanning
• Documentenmap
• Opvolging relevante dossiers
• Opvolging projecten FBB

Commissie Vergroening en Innovatie
• Introductie chatbot op ITB-Observatorium
• Digitalisering procedures ITB
• Digitalisering CDNI
• Studie concurrentiepositie Belgische binnenvaartvloot
• Fonds voor vergroening
• Opvolging relevante dossiers
• Opvolging projecten FBB

Economische Commissie
• ITB-Observatorium
• Conjunctuurenquêtes
• Fiscale en financiële aspecten
• Opvolging relevante dossiers
• Opvolging projecten FBB
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Juridische Commissie
• Juridische module ITB-Observatorium
• Scheepsregister
• Opvolging binnenvaartreglementering
• Opvolging projecten FBB

Sociaaleconomische Commissie
• ITB-Observatorium
• Opvolging relevante dossiers
• Opvolging projecten FBB
• Ondersteuning internationale vertegenwoordiging van de sector
• Ondersteuning sociale organisaties sector

Technische Commissie
• Opvolging relevante dossiers
• Opvolging projecten FBB

Stuurgroep
• Organisatie en opvolging vergaderingen Stuurgroep
• Financiële en budgettaire aspecten van de SGP: trimestriële resultaten – 

taakomschrijving – geraamde budgetten – trimestriële opvolging van de 
openstaande bedragen en procedures van invordering

• Activiteitenverslag en statistieken CDNI
• Internationale vertegenwoordiging Nationaal Instituut
• Afvalregistratie
• Opvolging relevante dossiers

Door de coronacrisis, die ook in 2021 nog prominent aanwezig was, heeft de opstart van 
bepaalde commissies en projecten vertraging opgelopen. Eind 2021 en begin 2022 zijn de 
voorzitters van de verschillende commissies met veel enthousiasme aan hun opdracht (her)
begonnen. De verwachting is dat er in 2022 goede progressie gemaakt kan worden. 
In het voorjaar van 2022 werd dit nieuwe format eveneens aan een eerste analyse onder-
worpen. Om de slagkracht van de commissies te verhogen, is er voor gekozen om meer 
mogelijkheden en vrijheid te geven aan de commissies en hun voorzitters om hun aandacht 
en kennis toe te spitsen op relevante thema’s voor de binnenvaartsector, ieder binnen 
hun eigen vakgebied. De beslissing is dan ook genomen om bepaalde recurrente taken en 
opdrachten, waarvoor op intern vlak de nodige expertise aanwezig is, uit het takenpakket te 
schrappen van de commissies. Deze taken zullen vanaf nu verder uitgevoerd worden door 
het personeel van het ITB.
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COMMISSIE OPLEIDINGEN

ONTHAAL VAN STAGIAIRS 
AAN BOORD

Uitgevoerd Voortzetting van project (per schooljaar);
Uitbreiding naar VDAB & Forem;
Analyse verhoging maandelijks forfaitair bedrag.

ONTWIKKELING LESMATE-
RIALEN

Uitgevoerd Webapplicatie MCQ (implementatie + uitbreiding);
Creatie van videocontent;
Update handboeken (Competing + implementatie).

ONTWIKKELING TOOL 
BEMANNING

Niet gestart Analyse (zie voorstel : http://bemanningssterkte.nl/index.html).

DOCUMENTENMAP Niet gestart Finaliseren van overzicht;
Uitvoering: bestelling en verdeling van mappen.

OPVOLGING RELEVANTE 
DOSSIERS

Uitgevoerd

OPVOLGING PROJECTEN 
FBB

Uitgevoerd Project 3: vorming en opleiding;
Project 8: duaal leren;
Project 10: beroepskwalificaties en bemanningsvoorschriften.

COMMISSIE VERGROENING EN INNOVATIE

INTRODUCTIE CHATBOT OP  
ITB-OBSERVATORIUM

Niet gestart Technische en financiële analyse.

DIGITALISERING  
PROCEDURES ITB

Niet gestart Analyse van noden;
Uitbreiding en detaillering van contactformulier.

DIGITALISERING CDNI Uitgevoerd Analyse van noden;
Uitbreiding en detaillering van contactformulier 
(eventueel m.i.v. domiciliëring);
Digitalisering van alle klantendossiers.

STUDIE CONCURRENTIEPOSITIE  
BELGISCHE BINNENVAARTVLOOT

Niet gestart Update van vorige studie (2016); 
Impact verordening taxonomie, COVID-19,  
vergroening.

FONDS VOOR VERGROENING Niet gestart Analyse van financiële en operationele  
haalbaarheid - te bekijken in licht van resultaten 
studie CCR naar financieringsmogelijkheden.

OPVOLGING RELEVANTE DOSSIERS Niet gestart

OPVOLGING PROJECTEN FBB Niet gestart Project 9: CDNI;
Project 11: informatietechnologie;
Project 12: vergroening.
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ECONOMISCHE COMMISSIE

ITB-OBSERVATORIUM  
(PUBLICEREN GEGEVENS)

Uitgevoerd Continue aanvulling van economische gegevens op 
website;
Analyse naar ontbrekende datasets;
Opvolging coronacrisis: analyse naar extra maat-
regelen naast informatieve webpagina.

CONJUNCTUURENQUÊTES Uitgevoerd Vernieuwing van incentives voor deelname (analy-
se en implementatie).

FISCALE EN FINANCIËLE ASPECTEN Niet gestart Besprekingen van de financiële en fiscale aspec-
ten voor de binnenvaartondernemers; 
Samenwerking met de FOD Economie?

OPVOLGING RELEVANTE DOSSIERS Niet gestart

OPVOLGING PROJECTEN FBB Niet gestart Project 1: bankenoverleg;
Project 2: startersbox;
Project 15: sociale thema’s allerlei.

JURIDISCHE COMMISSIE

JURIDISCHE MODULE  
ITB-OBSERVATORIUM

Uitgevoerd Nauwe link met project 5 FBB: brainstorming over 
vorm en inhoud module + financiële analyse; uit-
voering/implementatie in latere fase.

SCHEEPSREGISTER Uitgevoerd Uitvoering van protocolovereenkomst op federaal 
niveau;
Overleg en analyse van toegang op regionaal 
niveau.

OPVOLGING  
BINNENVAARTREGLEMENTERING

Niet gestart

OPVOLGING PROJECTEN FBB Niet gestart Project 4: sociaal-juridische zaken;
Project 5: databank;
Project 6: scheepvaartwetboek.

SOCIAALECONOMISCHE COMMISSIE

ITB-OBSERVATORIUM  
(PUBLICEREN GEGEVENS)

Uitgevoerd Continue aanvulling van economische gegevens op 
website;
Analyse naar ontbrekende datasets;
Opvolging coronacrisis: analyse naar extra maat-
regelen naast informatieve webpagina.
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OPVOLGING RELEVANTE DOSSIERS Niet gestart

OPVOLGING PROJECTEN FBB Niet gestart Project 4: sociaal-juridische zaken;
Project 7: sociale commissie;
Project 15: sociale thema’s allerlei.

ONDERSTEUNING INTERNATIONALE 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE SEC-
TOR

Uitgevoerd Steun aan Belgische organisaties om hun lidmaat-
schap bij de Europese instanties die het beroep 
vertegenwoordigen te waarborgen (EBU en ESO). 

ONDERSTEUNING SOCIALE  
ORGANISATIES SECTOR

Uitgevoerd Subsidiëringspolitiek  t.v.v. sociale instellingen ac-
tief in de binnenvaart (De schroef vzw en Service 
social de la batellerie et des gens du voyage asbl).

TECHNISCHE COMMISSIE

OPVOLGING RELEVANTE DOSSIERS Niet gestart

OPVOLGING PROJECTEN FBB Niet gestart Project 13: vervoer gevaarlijke stoffen ADN;
Project 14: technische voorschriften.

STUURGROEP

ORGANISATIE EN OPVOLGING  
VERGADERINGEN STUURGROEP

Uitgevoerd In functie van internationale vergaderingen 
(voorbereiding en terugkoppeling);
Open issue lijst;
Standaard verslaggeving (via extranet).

FINANCIËLE EN BUDGETTAIRE  
ASPECTEN  
(M.I.V. OPVOLGING SCHULDEN)

Uitgevoerd Schriftelijke mededeling via extranet;
Mondelinge toelichting van interessante/nuttige 
aspecten.

ACTIVITEITENVERSLAG EN  
STATISTIEKEN CDNI

Uitgevoerd Jaarlijks overzicht activiteiten NI;
Interne bespreking mogelijke verklaringen voor 
cijfers.

INTERNATIONALE  
VERTEGENWOORDIGING NATIONAAL 
INSTITUUT

Uitgevoerd Vertegenwoordiging door lid NI en sector  
(IVC - lid; CVP - waarnemer; CDNI/G: ad hoc).

AFVALREGISTRATIE Uitgevoerd Opvolging van project door NI;
Afstemming met alle betrokken partijen.

OPVOLGING RELEVANTE DOSSIERS Uitgevoerd

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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III.2 RESULTATEN PROJECTEN FBB

PROJECT 1 BANKENOVERLEG (PROJECTLEIDER: KENNISCENTRUM BINNENVAART
VLAANDEREN - CONTACTPERSOON: HILDE BOLLEN)

Project:
Aanleveren van info en data in het kader van het bankenoverleg met de sector ter 
ondersteuning van de bedrijfsvoering van de binnenvaartondernemers.

Doelstelling:
Onderhouden en behouden van de goede bankrelatie tussen de binnenvaartondernemer en 
de financiële dienstverlener door contacten en overleg dat als uitgangspunt heeft:

• Openheid bij communicatie; 
• Dialoog;
• Discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke informatie;
• Respect voor evenwicht van belangen.

Uitgevoerde taken 2021: 
• Verzamelen van info en data vanuit de sector van belang bij de bedrijfsvoering van 

de binnenvaartondernemers en van belang bij de bankrelatie.
• Inhoudelijke voorbereiding van het bankenoverleg.
• Praktische organisatie van het bankenoverleg.
• Overleg met de binnenvaart dossierbeheerders en krediet portefeuillehouders  
• Besproken onderwerpen: Marktsituatie Droge lading – Tankvaart – Containervaart 

– Vergroening – Impact coronacrisis – Starterskredieten – GRUP-leidingstraat
• Opmaken van de verslagen.
• Nazorg en opvolging van de gemaakte afspraken (inclusief doorstroom van 

informatie naar de sector).
• Rapportering FBB/ITB eco en coördinatie FBB.

PROJECT 2 STARTERSBOX (PROJECTLEIDER: KENNISCENTRUM BINNENVAART 
VLAANDEREN - CONTACTPERSOON: HILDE BOLLEN)

Project: 
Startersbox: Alles wat je moet weten voor de start van je eigen binnenvaartbedrijf. 

Doelstelling:
De instroom van binnenvaartondernemers stimuleren is een belangrijke uitdaging voor de 
sector. Uit de getuigenissen van jonge ondernemers blijkt dat zij, naast advies en 
begeleiding, nood hadden en hebben aan gebundelde informatie, één plek waar je 
antwoorden vindt op de vraag:

Hoe regel je praktisch je opstart? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een 
onderneming te starten? Welke administratieve formaliteiten moet je in orde 
brengen? Hoe zorg je voor een optimale sociale bescherming? Wie moet zich 
aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? Hoeveel bijdragen betaal je?  
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Sociale rechten? Wat krijg je terug voor je bijdragen? Wat doet een sociaal 
verzekeringsfonds voor jou? Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen? 
Welke rechtsvorm kies je voor je onderneming? Wat zijn je verplichtingen inzake 
boekhouding, btw & fiscaliteit? Hoe financier je je plannen? Komt je zaak in 
aanmerking voor steunmaatregelen?

In de startersgids worden de antwoorden op deze vragen gebundeld zodat de starter een 
inzicht krijgt in de beslissingen die zullen moeten worden genomen.
Voor de lancering van de startersgids wordt een event gehouden.

Uitgevoerde taken 2021: 
• Verzamelen van data en informatie (online en via boekhouders, banken, UNIZO en 

partners, overheden).
• Verwerken van informatie: startersplatform UNIZO – starterssessies LIANTIS – 

infosessie startende ondernemer UNIZO – begeleidingstrajecten KBC en UNIZO – 
sociale en financiële aspecten LIANTIS en SBB.

PROJECT 3 VORMING & OPLEIDING (PROJECTLEIDER: KENNISCENTRUM  
BINNENVAART VLAANDEREN - CONTACTPERSOON: HILDE BOLLEN)

Project: 
De bedrijfsvoering van de binnenvaartondernemers versterken door het aanbieden van 
vorming en opleidingssessies op vraag en op maat van de ondernemer.

Doelstelling:
De ondernemerscapaciteiten van de startende en de varende ondernemers verbreden en 
verdiepen. 18 opleidingen en vormingen, 6 per jaar, op maat van de binnenvaart worden 
aangeboden.  De lesinhoud wordt op vraag en op maat van de sector en haar stakeholders 
bepaald.

In functie van het leerdoel en de inhoud en in overleg met de spreker geeft KBV een 
workshop, een masterclass of een actuasessie, een informatiesessie of een interactieve 
presentatie.

Via een kennisplatform wordt de verworven informatie online beschikbaar gesteld en indien 
nodig geactualiseerd.

Uitgevoerde taken 2021: 
• 9/10 & 16/10 & 23/10 – Elektronisch melden – eRIBA (DVW)

Ongoing: 
• Elektronisch melden – APICS (GHA) 2 sessies.
• Is uw arbeidsreglement nog up to date.
• Waarderingschepen; Opvolging in het familiebedrijf.
• Transitie binnenvaart & internationale handel (Informatie trends verwacht door 

verladers).
• EHBO reanimatie.
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PROJECT 4 SECTORALE SOCIAAL JURIDISCHE ZAKEN 
(PROJECTLEIDER: KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN - 
CONTACTPERSOON: PETER VAN DEN ABBEELE)

Project: 
Bestendigen van het paritaire evenwicht binnen het PC139 en het FrB.
Opvolging loonkostvermindering.
Systeemvaart.
Bestendiging rentabilisatie FrB.
Passagiersvaart. 

Doelstelling:
(1) Professionalisering Werkgeversbank. Behoud samenwerking Werkgevers/
Werknemersbank.
(2) Verlaging van de Werkgeverskosten eigen aan de CAO’s PC139.
(3) Schrapping van de de-minimis regel in het MB Systeemvaart.
(4) Vermindering administratiekosten.
(5) Nieuwe CAO Passagiersvaart als nieuwe stimulans voor deze sector.
(6) Onderzoek verbetering communicatie naar de doelgroep.
 
Uitgevoerde taken 2021:

• (1) Bereikt voor 2021. Aangesteld als Voorzitter van het Fonds.
• (2)/(4) Elke Cao die voorligt ter hernieuwing wordt aangepast aan de noden van de 

tijd, en waar mogelijk verlaagd. IPA werd hernieuwd met een verhoging van slechts 
0.4%. 

• Wij krijgen de volle medewerking van de Werknemersbank voor contactarme van de 
(nieuwe) Federale Kabinetten Arbeid en Financiën, waar wij thans helaas moeilijker 
toegang kunnen krijgen. 

• (4) Sinds Q1 2021 worden de RSZ bijdragen, alsook de bijdragen aan het 
Fonds, geïnd door de RSZ, en doorgestort aan het Fonds. Dit verlaagt de 
administratiekosten van het Fonds, EN stelt het Fonds in de mogelijkheid 
werkgevers te regulariseren dewelke foutief werden aangegeven door hun Sociaal 
Secretariaat. 

• (5) Op 20.11.2021 volgt een definitieve bespreking tot het afsluiten van een 
“dedicated” CAO voor deze sector. Bij formalisering zal de sector in regel gesteld zijn, 
waarbij rekening werd gehouden met hun specifieke werking. 

• (6) In week 40 werd door het Fonds een communicatiebedrijf aangesteld om de 
sector optimaal te kunnen bereiken en te informeren. Deze communicatie zal 
parallel verlopen met een “relance”plan om de sector meer aantrekkelijk te maken 
voor werkgevers- en werknemers waarbij rekening zal gehouden worden met in-, 
zij- en doorstroom van nieuwe werknemers.
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PROJECT 5 DATABANK (PROJECTLEIDER: MARC DE DECKER)

Project: 
Databank wetgeving, rechtspraak en rechtsleer binnenvaart.

Doelstelling: 
Samenstelling van een databank bestaande uit wetgeving, rechtspraak en rechtsleer m.b.t. 
binnenvaart  

 Î ITB operationeel plan: C.9 Beschikbaar stellen van de wetgeving m.b.t. de 
binnenvaart in geconsolideerde en leesbare vorm i.s.m. A.1 Observatorium van de 
Belgische binnenvaartmarkt 

Uitgevoerde taken 2021:
• Begin juli 2021 heeft er een uitgebreid gesprek met het ITB plaatsgevonden met het 

oog op de verdere uitwerking van de website. Dit werd intern in het ITB besproken.
• Voor de verder uitwerking van het  project (2022) is het afwachten welk initiatief 

van de zijde van ITB wordt genomen. 
• Nieuwe rechtspraak, wetgeving en literatuur die verschijnt, werd verder opgevolgd, 

geanalyseerd en verwerkt waar nodig.

PROJECT 6 SCHEEPVAARTWETBOEK (PROJECTLEIDER: MARC DE DECKER)

Project:
Scheepvaartwetboek.

Doelstelling:
Opvolging verdere afronding deel III Binnenvaart – Scheepvaartwetboek, 
uitvoeringsbepalingen en aanverwante onderwerpen van Belgisch binnenvaartrecht. – 
informatieverstrekking aan sector.

Î	ITB Operationeel plan: B.2 Opvolging van de herziening van Belgisch zeerecht 

Uitgevoerde taken 2021
• Voor het  project betreffende het scheepvaartwetboek wachtte de werkgroep 

gedurende het grootste deel van 2021 op de eventuele opmerkingen van de FOD 
Mobiliteit m.b.t. de ingediende ontwerpteksten.

• De in juli 2020 ingediende teksten werden ondertussen door de FOD Mobiliteit en 
Vervoer nagekeken en de opmerkingen einde september 2021 aan de leden van 
de werkgroep bezorgd (waarvan de projectleider deel uitmaakt). Werkzaamheden 
worden verdergezet samen met de FOD Mobiliteit. In het kader daarvan zullen de 
werkzaamheden in de komende periode voor dit project opnieuw toenemen.

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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PROJECT 7 SOCIALE COMMISSIE 
(PROJECTLEIDERS: SABRINA KEGELS & BÉATRICE LEGRAND)

Project: 
Sociale thema’s bespreken met klanten en in de sociale commissie.
 
Doelstelling: 
De Sociale Commissie werd vorig jaar opgericht teneinde onderwerpen te bespreken die het 
sociale luik van binnenschippers aanbelangt en bijhorende oplossingen te zoeken.
 
Geplande taken:  
Referentieadressen – Subsidies – Personeel - Opleidingen op scholen - 
Onderwerpen vanuit ESO/EBU - Opleidingen ondernemers – Tewerkstellingen – 
Items vanuit CESNI – Financiering vergroening – Sociale knelpunten.

Uitgevoerde taken 2021
Bij dit project komen onderwerpen aan bod die het sociale luik van binnenschippers 
aanbelangen en bijhorende oplossingen te zoeken.
Vanwege corona zijn er geen vergaderingen geweest, evenwel zijn de maandelijks 
verschillende binnengekomen items verdedigd en behandeld, zoals:

• tekort aan personeel,
• personeel uit het buitenland,
• boekhoudkundige verwerking van de binnenvaartdossiers,
• contacten met de havens en de waterweg,
• referentieadressen, contacten met de banken en verkrijgen van leningen,
• besprekingen ivm subsidies in Vlaanderen en Wallonië, 
• probleem met het verkrijgen van vaardocumenten,
• het voortbestaan van de sector.

PROJECT 8 DUAAL LEREN (PROJECTLEIDER: EDWIN VERBERGHT)

Project:
Aanleveren, verzamelen en verwerken van info en data in het kader van mogelijkheden om 
kandidaat werkgevers die een leerling in het duaal leertraject willen opnemen in hun bedrijf 
en verderzetting/ uitbreiding van lopende initiatieven.

Doelstelling:
Duaal leren is in Vlaanderen vanaf september 2016 in werking getreden als een volwaardige 
en beroepsgerichte manier van opleiden. De binnenvaart is pas in 2017 kunnen instappen. 
Duaal- en Stageleren en beroepsgerichte opleidingen zijn ondertussen ingericht maar 
hebben nood aan verdere opvolging. Overleg is verder nodig met de coördinatoren van de 
scheepvaartscholen en met de sectorconsulent.

Uitgevoerde taken 2021:
• Probleem aangekaart bij Vlaamse/Waalse Overheid over verdwijnen zijwaartse 

instroom: inmiddels lopend kabinetsoverleg en drie kabinetten aangesproken.
• Alliantie van sociale partners op de been gebracht. Sectorvoorstellen uitgeschreven 
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met sociale partners en sectorconsulent; Artikels in Binnenvaartkrant en Open brief. 
Input gegeven aan Mobiliteitsraad Vlaanderen. WGBK is samengesteld en reeds 
enkele keren bijeengekomen. Lid geworden van examencommissie.

• Contact met Vlaams ministerie van onderwijs. Concordantietabel is in opmaak, 
werkgroep dient nog samen te komen.

• Schoolbezoek aan Cenflumarin en Huy.
• Zie punt 1. Waals Gewest wacht initiatief van Vlaams Gewest af. Focus van 

sector ligt voorlopig op vrijwaren van zijwaartse instroom. WGBK is frequent 
samengekomen. Alle PIB events werden bijgewoond. Frequent contact met PIB.

PROJECT 9 CDNI (PROJECTLEIDER: DAISY RYCQUART)

Project
Verzamelen van info en data in het kader van het CDNI – afvalstoffenverdrag met inbegrip 
van onderwerpen die hier direct en indirect aan gerelateerd zijn en behandeld worden 
in de CCR-comités en werkgroepen zoals het CPC, CDNI/G en ECO ter voorbereiding van 
wederkerend sectoroverleg met de bevoegde overheden ten behoeve van de Belgische 
vertegenwoordiging bij het CDNI/CCR.
Taskforce Ontgassen BE opvolgen van de afronding in kader van ratificatieprocedure CDNI-
verdrag. 

Doelstelling: 
Bepalen van door de sector gedragen standpunten/visies die worden gecommuniceerd 
met de betrokken overheden inzake de items die behandeld worden op de respectievelijke 
wederkerende ITB, CDNI en CCR-vergaderingen in Straatsburg.
Vanuit de Actiegroep 4 van de Taskforce Ontgassen werd advies geleverd in 2019 - 2020 
voor het ‘Vermijden van ontgassen’ en de ‘Financiering van ontgassen’. In 2021 wordt de 
Taskforce Ontgassen verder opgevolgd tot de ratificatie van het verdrag afgerond is. 

Uitgevoerde taken 2021:
• Inlezen relevante documenten CCNR vergaderingen CVP – CDNI/G, verspreiden 

waar nodig.
• Voorbereiden, aanleveren input en agendapunten, deelnemen nationale consultatie 

– sectoroverleg.
• Inlezen documenten, aanleveren input en agendapunten, deelnemen aan 

sectorconsultatie – EU IWT-platform Environment & Safety comité.
• Behandelen vragen aangeleverd door binnenvaartondernemers, MOW en HA.
• Opvolgen van verdere ontwikkelingen v/d Taskforce Ontgassen BE.
• Deelname:

o reguliere CDNI/G bijeenkomsten.
o CDNI ronde tafel bijeenkomst.
o CDNI extra bijeenkomst 31 augustus 2021.
o Taskforce ontgassen.
o overleg Toekomst CDNI Deel A en harmonisatie met Deel C.
o Nationaal en lokaal overleg financieringssysteem CDNI Deel A in Vlaanderen/POA.
o werkgroep FAQ’s.
o werkgroep Losverklaring.

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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PROJECT 10 BEROEPSKWALIFICATIES EN BEMANNINGSVOORSCHRIFTEN  
(PROJECTLEIDER: EDWIN VERBERGHT)

Project:  
Het verzamelen en verwerken van info en data in het kader van CESNI/QP – 
beroepskwalificaties en CESNI/QP/CREW bemanningsvoorschriften ter voorbereiding 
van wederkerend sectoroverleg met de bevoegde overheden ten behoeve van de 
vertegenwoordiging van België en haar deelstaten bij CESNI.

Doelstelling:
Bepalen en aftoetsen van standpunten en visies van de binnenvaartsector betreffende de 
behandelde thema’s en issues op de agenda’s van wederkerende CESNI/QP- en CESNI/QP/
CREW– vergaderingen.
Communicatie naar stakeholders waaronder betrokken overheden.
Met de verdere uitvoering en opvolging van Richtlijn (EU) 2017/2397, is het noodzakelijk dat:
De werkgroepen CESNI QP waaronder CESNI/QP/CREW en de tijdelijke CESNI QM (indien de 
QM agenda dit urgent maakt) worden opgevolgd:

• Betreffende het kwaliteitsmanagement van de bemanning
• Standaardisering van examens in alle EU-lidstaten (praktijk en theorie)
• Digitaliseren van relevante documenten (vb. dienstboekjes, scheepvaartijdenboek, 

vaarbewijzen, radarpatenten en andere bekwaamheidsbewijzen)
• Implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 en de nieuwe ES-QIN standaarden
• Implementatie zij-instromers.

Uitgevoerde taken 2021:
• Input verzameld uit sector, afhankelijk van issue; 100% actieve deelname aan 

meetings (SSDC, IWT Platform Social & Education committee met spin-off 
ongevallenstudie INTERGO (sociale aspecten), Sectoroverleg, etc.); Relevante 
documenten worden ingelezen en samenvattingen worden doorgestuurd (vb. 
arbeidsmarktrapport).

• Nauwe contacten met overheden, experten en vertegenwoordigers worden 
naarmate het mogelijk is, goed onderhouden.

• Binnen het SSDC actief meegewerkt aan besprekingen rond digitale 
arbeidsregistratie.

• De COVID19-maatregelen met impact op arbeidsmobiliteit binnen de Unie als 
agenda - topic van SSDC ter harte genomen en verspreid naar de sector.

• Opvolgen van CESNI QP werkgroepen en meewerken aan een optimaal resultaat, 
verderzetting van bilateraal en multilateraal overleg met betrokken lidstaten.

• Leveren van expertise om ES-QIN verder te onderbouwen.
• Inlezen relevante documenten van CESNI (CESNI/QP, CESNI/QP/CREW, CESNI/QM) 

en CCR (STF, RP en RP/G).
• Ondersteuning implementatie op nationaal niveau voor wat betreft zij-instromers.
• Voorbereiding van meetings, aanleveren van input en agendapunten, deelnemen 

aan nationale consultatie, sectoroverleg, IWT – platform Social & Education 
committee.
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PROJECT 11 INFORMATIETECHNOLOGIE (PROJECTLEIDER: EDWIN VERBERGHT)

Project
Het verzamelen en verwerken van info en data in het kader van CESNI TI – 
informatietechnologie – ter voorbereiding van wederkerend sectoroverleg met de bevoegde 
overheden ten behoeve van de vertegenwoordiging van België en haar deelstaten bij CESNI.

Doelstelling:
Bepalen en aftoetsen van standpunten en visies van de binnenvaartsector betreffende de 
behandelde thema’s en issues op de agenda’s van wederkerende CESNI TI – vergaderingen. 
Communicatie naar stakeholders waaronder betrokken overheden.
Met de evaluatie en mogelijke herziening van de Richtlijn 2005/44/EG, de oprichting van 
CESNI TI en de inkanteling van de RIS expertgroepen, is het noodzakelijk dat:
De werkgroepen CESNI TI en RIS expert groepen worden opgevolgd, betreffende de:

• mogelijke herziening van de RIS Richtlijn 2005/44/EG;
• verdere ontwikkeling van de RIS index;
• werkzaamheden in het kader van de RIS COMEX werkgroep;
• opstelling van nieuwe standaarden voor RIS sleuteltechnologieën (VTT/AIS, ERI, 

NtS, Inland ECDIS);
• verdere digitalisering (B2B, B2A) en elektronische documenten;
• definitie van automatisering, inrichten van shore control centers en standaarden 

voor onbemande vaart;
• digitaliseren van relevante documenten (vb. dienstboekjes, scheepvaartijdenboek, 

vaarbewijzen, radarpatenten en andere bekwaamheidsbewijzen)
• gebruik van binnenvaartsimulatoren en upgrading conform nieuwe standaarden.

Uitgevoerde taken 2021:
• Input geleverd op APICS BARGE, ERIBA (vroegere SWING) en e-FTI. 

Documentdisseminatie zoals nieuwe AIS – normen van CESNI TI werden verwerkt 
en indien relevant verspreid.

• Werkbezoek aan Seafar voor semi-automatische vaart, deelgenomen aan 
verschillende meetings rond automatische vaart.

• Onderhouden van contacten met overheden en experten inzake digitalisering.
• Bilateraal overleg: Nederlandse sectorpartners met Vlaamse overheid rond 

automatisering in contact gebracht.
• Elektronische meldplicht - documenten + deadlines verspreid.
• Inlezen relevante documenten van EU, CESNI TI, DINA en RIS werkgroepen alsook 

relevante documenten van CCR, PIANC en UNECE.
• Voorbereiding van meetings, aanleveren van input en agendapunten, deelnemen 

aan nationale consultatie, sectoroverleg.
• Verificatie en analyse van relevante data.
• Deelname IWT – platform IT committee.
• Overleg binnenvaartsimulatoren.

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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PROJECT 12 VERGROENING (PROJECTLEIDER: DAISY RYCQUART)

Project
De binnenvaartsector staat voor grote uitdagingen de komende decennia om zijn positie 
als duurzame en toekomstige transportmodus te vrijwaren. Zowel op niveau van Europa, 
nationaal en regionaal zijn er recent doelstellingen voor de binnenvaart bepaald. Dit zowel 
op vlak van emissiereductiedoelstellingen ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit alsook 
duurzame mobiliteit, modal shift, enz.
Het kader voor de Belgische binnenvaart is momenteel: Mondiaal – COP 21 - Europees – 
European Green Deal - Regionaal – Herziene Rijnvaartakte – Verklaring van Mannheim.
Echter op Belgisch niveau kampt de binnenvaartsector met een gebrek aan een 
concreet kader alsook richting voor toekomstgericht ondernemen. De probleemstelling 
kan worden samengevat tot de volgende items: Technologische onduidelijkheid - 
Motivatie en beloning ontbreken - Administratieve drempel bij beschikbaarheid van 
subsidie- en financieringsmogelijkheden - Gebrek aan nationaal subkader in lijn met het 
grensoverschrijdend karakter van de sector.

Doelstelling:
Met het FBB project 12 wordt beoogd een verdieping te maken op bovenstaande 
probleemthema’s.

• Verzamelen van info en data voor de ontwikkeling van een beleid i.v.m. innovatie 
en vergroening van de binnenvaart. Deze informatie tevens laten bijdragen als 
sensibilisering in de sector.

• Verkenning samenwerkingsverbanden op de volgende thema’s:
o (Mede)werking aan de ontwikkeling en uitrol van een emissie labelsysteem in de 

binnenvaartsector. Target: sensibilisering & beloning.
o Stimulering nieuw scheepsontwerp voor de gevolgen van laagwater.

Uitgevoerde taken 2021:
• Communicatie subsidiecalls en events (CEF, EU Innovation Fund, ...).
• Kerngroep Green Deal BE – Bijeenkomsten.
• Green Deal BE visietekst vormgeving en research.
• Green Deal BE visietekst vlootinventarisatie research.
• POA Sustainable Transition Expert jurylid.
• Communicatie beleidszaken (vb. NRMM Transitieperiode verlenging communicatie, 

CCR ECO comité, …).
• MORA input vergroening sectorvisie (vb. Mobiliteitsverslag elektrificatie).
• Fit for 55 package --> ongoing (ook op MORA).
• Binnenvaartserviceplatform bijeenkomsten.
• Belgische Relanceplan.
• Verzamelen van info en data voor de ontwikkeling van een beleid i.v.m. innovatie 

en vergroening van de binnenvaart. Data en info aanleveren tot het ontwikkelen 
van een door de Belgische binnenvaart gedragen Missie – Visie – Strategie inzake 
Innovatie & Vergroening.

• Verkenning samenwerkingsverbanden op de volgende thema’s:
o (Mede)werking aan de ontwikkeling en uitrol van een emissie labelsysteem in de 

binnenvaartsector. Target: sensibilisering & beloning.
o Stimulering nieuw scheepsontwerp voor de gevolgen van laagwater - (Mede)

werking aan een sectorale ‘Green Deal’.
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PROJECT 13 VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN ADN 
(PROJECTLEIDER: EDWIN VERBERGHT)

Project
Verzamelen van info en data in het kader van UNECE ADN Safety Comité met inbegrip van 
hieraan gerelateerde onderwerpen die behandeld worden in de werkgroepen explosie-
bescherming, stoffen, monsteren, laden on top, ontgassen en training & examens alsook in 
het CCR-comité MD. Dit ter voorbereiding van wederkerend sectoroverleg met de bevoegde 
overheden ten behoeve van de Belgische vertegenwoordiging bij UNECE ADN Safety Comité 
en CCR.

Doelstelling:
Bepalen en aftoetsen van standpunten en visies van de binnenvaartsector betreffende 
de behandelde thema’s en issues op de agenda’s van wederkerende vergaderingen 
explosie-bescherming, stoffen, monsteren, laden on top, ontgassen en training & examens. 
Communicatie naar stakeholders waaronder betrokken overheden.
Met de voorbereiding van de tweejaarlijkse herziening van het ADN 2021 ter voorbereiding 
van het ADN 2023, is het noodzakelijk dat de sector op hoogte blijft en dat input uit de 
sector zijn weg vindt naar de betrokken niveaus zoals: Het tweejaarlijks ADN Safety comité 
- de informele werkgroepen rond explosie, substanties, ontgassing, sampling, loading on 
top, training en examens - het adviserend comité MD van de CCR - Belgisch niveau: MOW 
& SPW ter ondersteuning van omzetting van ADN en standpuntbepaling van Belgische 
delegatie - Sectoroverleg binnen het IWT platform Environment & Safety Committee ter 
afstemming binnen Europees sectoroverleg - VOW overleg met verladers in de tankvaart.

Uitgevoerde taken 2021:
• Alle bijeenkomsten actief bijgewoond zoals ADN Safety Comité (x2 online in 

Genève), VOW België (aangeduid als secretaris), Sectoroverleg, IWT Platform 
Environment & Safety Committee, Belgisch voorbereidend overleg ADN.

• Nauwe EBIS-OCIMF opvolging.
• Thema’s: kofferdam als ballasttank, loading on top en ventileren.
• Gesprekken aangegaan met PoA rond ventileren en ontgassen.
• Inlezen relevante documenten ADN Safety comité i.v.m. de januari-sessie en 

augustus-sessie in Genève/online.
• Inlezen relevante documenten van de Informele werkgroepen Ontgassen, explosie-

bescherming, Stoffen en verbetering van het incidentenrapport.
• Deelname aan de vergadering van de informele wekgroep verbetering v/h 

incidentenrapport.
• Voorbereiden, aanleveren input en agendapunten, deelnemen nationale consultatie 

– sectoroverleg.
• Inlezen documenten, aanleveren input en agendapunten, deelnemen aan 

sectorconsultatie – IWT-platform Environment & Safety comité.
• Behandelen vragen aangeleverd door binnenvaartondernemers en HA.

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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PROJECT 14 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN (PROJECTLEIDER: EDWIN VERBERGHT)

Project
Verzamelen en verwerken van info en data in het kader van CESNI/PT - technische 
voorschriften en de Europese standaard ES-TRIN met inbegrip van onderwerpen die 
hier direct en indirect aan gerelateerd zijn en behandeld worden in de CCR-comités en 
werkgroepen zoals het RPR en RV ter voorbereiding van wederkerend sectoroverleg met de 
bevoegde overheden ten behoeve van de Belgische vertegenwoordiging bij CESNI en CCR.

Doelstelling:
Bepalen en aftoetsen van standpunten en visies van de binnenvaartsector betreffende de 
behandelde thema’s en issues op de agenda’s van wederkerende CESNI/PT meetings in 
Straatsburg of online, inclusief werkzaamheden van het comité RP en van de werkgroepen 
RV/G in het kader van CESNI/PT - technische voorschriften en de Europese standaard 
ES-TRIN met inbegrip van onderwerpen die hier direct en indirect aan gerelateerd zijn 
en behandeld worden. Actief opvolging, voorbereiding van wederkerend sectoroverleg 
en informatieoverdracht naar stakeholders toe waaronder de bevoegde overheden ten 
behoeve van de Belgische vertegenwoordiging bij CESNI en CCR.

Uitgevoerde taken 2021:
• Deelname IWT Platform Nautical and Technical committee.
• Medewerking aan sectorbevragingen zoals overgangsbepalingen en inrichtingen 

aanvaringsschot of achterpiekschot.
• Stuurgroep Ongevallenstudie INTERGO (technische aspecten). 
• Verspreiding van relevante documenten.
• Inlezen relevante documenten CESNI – CESNI/PT – RV – RV/G – RP – RP/G.
• Voorbereiden, aanleveren input en agendapunten, deelnemen sectoroverleg.
• Inlezen documenten, aanleveren input en agendapunten, deelnemen aan IWT-

platform Nautisch & Technisch comité.

PROJECT 15 SOCIALE THEMA’S ALLERLEI (PROJECTLEIDER: MARC DE DECKER)

Project
Dit project sluit aan bij het operationeel plan ITB C.8 Overleg op sociaal vlak : Algemene 
debatten over het sociale thema van zelfstandigen in de binnenvaart zullen in de Commissie 
sociale zaken worden besproken.

Doelstelling:
In de afgelopen drie jaar heb ik een aantal sociale thema’s die hieronder vallen – sociale 
zekerheid (Rijnvarendenakkoord), arbeidstijden (arbeidstijdenrichtlijn), beroepskwalificaties 
(richtllijn beroepskwalificaties) – opgevolgd en daarbij juridische analyses gemaakt en 
teksten opgemaakt alsmede een voordracht met leden van de sociale commissie. Er zijn 
nog verschillende andere thema’s die daaronder kunnen vallen, zoals de problematiek 
van detachering aan boord van binnenschepen, zelfstandige aflossers, het toepasselijk 
arbeidsovereenkomstenrecht. Aan de sector werd in de afgelopen jaren info verschaft m.b.t. 
ontwikkelingen op dit punt in de rechtspraak, nieuwe tekstvoorstellen enz.
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De invalshoek is een andere dan die van het project van de Sociale Commissie, die vooral 
opvolging betreft van thema’s die in het PC worden besproken of binnen andere sociale 
commissies, het ESO enz, alsook inzake opleiding en tewerkstelling, die alle eerder 
praktijkgericht zijn, terwijl onder dat project ook een aantal sociale thema’s worden 
onderzocht, geanalyseerd en becommentarieerd aan de hand van wetteksten, rechtspraak 
en rechtsleer, en zulks vanuit een juridische invalshoek.
Het lijkt mij aangewezen dit thema zeker te behouden, zeker nu op EU vlak de intentie 
bestaat om de sociale zekerheidsproblematiek en de detacheringsproblematiek nader 
te bestuderen met het oog op mogelijke EU regelgeving. In het licht hiervan heb ik een 
werkplan en budgetbepaling toegevoegd.

Uitgevoerde taken 2021:
In dit project zijn er nog geen werkzaamheden verricht die apart te vermelden waren 
afzijdig van eventuele andere projecten. 

III. Activiteiten
Resultaten van het operationeel plan 2021
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31IV. Operationeel Plan 2021-2023
Overzicht van de activiteiten voorzien in 2022

TAAK PRIORITEIT STATUS 
BEGIN- 
DATUM 

EIND- 
DATUM NOTITIES

ECONOMISCHE COMMISSIE

ITB-Observatorium 
(publiceren geg.) Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023
Continue aanvulling van economi-
sche gegevens op website; Analyse 
naar ontbrekende datasets

Conjunctuurenquêtes Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Vernieuwing van incentives voor 
deelname (analyse en implementa-
tie)

Fiscale en financiële 
aspecten Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023

Besprekingen van de financiële en 
fiscale aspecten voor de binnen-
vaartondernemers. Samenwerking 
met de FOD Economie?

Barometer Hoog Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023
Update jaar 2019 en 2020 via sa-
menwerking met boekhoudkanto-
ren. 

Opvolging relevante 
dossiers Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 

Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023

Project 1: bankenoverleg; Project 
2: startersbox; Project 15: sociale 
thema’s allerlei

JURIDISCHE COMMISSIE 

Juridische module 
ITB-Observatorium Hoog Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Nauwe link met project 5 FBB; 
Brainstorming over vorm en inhoud 
module + financiële analyse (2021-
2022); Uitvoering/implementatie in 
latere fase (2022-2023)

Scheepsregister Normaal Uitgesteld 1/01/2021 31/12/2023

Uitvoering van protocolovereen-
komst op federaal niveau; Overleg 
en analyse van toegang op regionaal 
niveau

Opvolging binnenvaar-
treglementering Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 
Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023
Project 4: sociaal-juridische za-
ken; Project 5: databank; Project 6: 
Scheepvaartwetboek
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COMMISSIE OPLEIDINGEN 

Onthaal van stagiairs 
aan boord Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Voortzetting van project (per 
schooljaar): toepassingsgebied 
uitgebreid + forfaitair bedrag vast-
gelegd op € 2.500 voor volledig 
schooljaar

Ontwikkeling lesmate-
rialen Hoog Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Webapplicatie MCQ (implementatie 
+ uitbreiding); Creatie van videocon-
tent; Update handboeken (Compe-
ting + implementatie)

Ontwikkeling tool 
bemanning Laag Niet gestart 1/01/2021 31/12/2023

Analyse (zie voorstel dhr. Roland: 
http://bemanningssterkte.nl/index.
html)

Documentenmap Hoog Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023
Finaliseren van overzicht; Uitvoe-
ring: bestelling en verdeling van 
mappen - prioriteit in 2022

Opvolging relevante 
dossiers Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 
Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Project 3: vorming en opleiding; 
Project 8: duaal leren; Project 10: 
beroepskwalificaties en beman-
ningsvoorschriften

SOCIAALECONOMISCHE COMMISSIE

ITB-Observatorium 
(publiceren geg.) Hoog Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Continue aanvulling van economi-
sche gegevens op website; Analyse 
naar ontbrekende datasets qua 
tewerkstelling / opleiding

Opvolging relevante 
dossiers Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 

Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023

Project 4: sociaal-juridische zaken; 
Project 7: sociale commissie; Project 
15: sociale thema’s allerlei

TECHNISCHE COMMISSIE
Opvolging relevante 
dossiers Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 
Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023
Project 13: vervoer gevaarlijke 
stoffen ADN; Project 14: technische 
voorschriften
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COMMISSIE VERGROENING EN INNOVATIE

Studie concurrentiepo-
sitie Belgische binnen-
vaartvloot

Normaal Niet gestart 1/01/2021 31/12/2023
Update van vorige studie (2016); 
Impact verordening taxonomie, 
COVID-19, vergroening

Fonds voor vergroe-
ning Normaal Niet gestart 1/01/2021 31/12/2023

Analyse van financiële en operati-
onele haalbaarheid; Te bekijken in 
licht van resultaten studie CCR naar 
financieringsmogelijkheden

Opvolging relevante 
dossiers Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 
Europees, internationaal

Opvolging projecten 
FBB Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023
Project 9: CDNI; Project 11: informa-
tietechnologie; Project 12: vergroe-
ning

STUURGROEP

Organisatie en opvol-
ging vergaderingen 
Stuurgroep

Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

In functie van internationale verga-
deringen (voorbereiding en terug-
koppeling); open issue lijst; stan-
daard verslaggeving (Extranet)

Financiële en budget-
taire aspecten (m.i.v. 
opvolging schulden)

Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Schriftelijke mededeling via extra-
net; mondelinge toelichting van 
interessante/nuttige aspecten

Activiteitenverslag en 
statistieken CDNI Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023
Jaarlijks overzicht activiteiten NI; 
interne bespreking mogelijke verkla-
ringen voor cijfers

Internationale verte-
genwoordiging Natio-
naal Instituut

Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Vertegenwoordiging door lid NI en 
sector (IVC - lid; CVP - waarnemer; 
CDNI/G: ad hoc)

Afvalregistratie Laag Wordt uitge-
voerd 1/01/2021 31/12/2023

Opvolging van project door NI; 
Afstemming met alle betrokken 
partijen

Opvolging relevante 
dossiers Normaal Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023 Regionaal/gewestelijk, nationaal, 
Europees, internationaal

Digitalisering CDNI Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Analyse van noden; Uitbreiding en 
detaillering van contactformulier 
(domiciliëring Twikey en facturatie 
module); Digitalisering van alle klan-
tendossiers - relevant voor 2022?

IV. Operationeel Plan 2021-2023
Overzicht van de activiteiten voorzien in 2022
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INTERNE WERKING

Communicatie Normaal Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Interne en externe verspreiding van 
relevante informatie voor de bin-
nenvaartsector via diverse kanalen; 
organisatie van informatiesessies / 
opleidingen; herziening website en 
sociale netwerken

Digitalisering procedu-
res ITB Laag Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023 Analyse van noden; Uitbreiding en 

detaillering van contactformulier

Introductie chatbot op 
ITB-Observatorium Normaal Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023 Technische en financiële analyse

Ondersteuning inter-
nationale vertegen-
woordiging van de 
sector

Laag Wordt  
uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Steun aan Belgische organisaties 
om hun lidmaatschap bij de Europe-
se instanties die het beroep verte-
genwoordigen te waarborgen (EBU 
en ESO) 

Ondersteuning sociale 
organisaties sector Laag Wordt  

uitgevoerd 1/01/2021 31/12/2023

Subsidiëringspolitiek  t.v.v. sociale 
instellingen actief in de binnenvaart 
(De Schroef vzw en Service Social de 
la batellerie et des gens du voyage 
asbl)

Partnerschappen met 
andere organisaties Hoog Wordt  

uitgevoerd 1/01/2022 31/12/2023

Terbeschikkingstelling van verga-
derzaal (goedkeuring convenant); 
samenwerkingsverbanden; ves-
tiging maatschappelijke zetel; lid-
maatschap

Audit m.b.t. gover-
nance Hoog Niet gestart 1/01/2022 31/12/2023 Princiepsakkoord ITB Bestuursor-

gaan dd. 28/01/2022



35V. Economische aspecten
V.1 VLOOT EN PRESTATIES OP 31/12/2021

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 goederen-vervoersprestaties.

1. De Belgische binnenvaartvloot
Op 31 december 2021 was de binnenvaartvloot van de in België gedomicilieerde ondernemers samengesteld 
als volgt:

• 949 droge ladingschepen met een totale capaciteit van 1.679.286 ton;
• 141 tankschepen met 416.493 ton capaciteit;
• 80 duwboten met een vermogen van 43.927 kW.

Hetzij een totaal van 1.170 binnenvaartuigen met een totale capaciteit van 2.099.692 ton en een globaal 
vermogen van 693.333 kW.

Droge ladingschepen
Vloot toebehorend aan in België gevestigde ondernemers.

Gegevens per type en tonnageklasse

 Evolutie van de vloot 
 sedert 31/12/2004

DROGE LADING sleepschepen motorschepen duwbakken totalen
aantal tonnen-

maat
aantal tonnen-

maat
kW aantal tonnen-

maat
aantal tonnen-

maat

0/24 t 0 0 0 0 0
25/250 t 0 0 1 95 124 15 2 895 16 2 990
251/450 t 0 0 109 39 675 25 675 44 16 419 153 56 094
451/650 t 0 0 56 31 969 18 423 23 13 466 79 45 435
651/850 t 0 0 34 24 202 13 561 11 8 116 45 32 318
851/1000 t 0 0 18 16 721 9 409 7 6 672 25 23 393
1001/1500 t 0 0 164 203 642 107 140 29 35 782 193 239 424
1501 /2000 t 0 0 70 119 197 58 307 7 11 898 77 131 095
2001/2500 t 0 0 47 105 250 51 137 27 63 059 74 168 309
2501/3000 t 0 0 47 131 433 65 762 47 132 951 94 264 384
3001 en + 1 3 565 91 330 744 140 278 101 381 535 193 715 844
totalen 1 3 565 637 1 002 928 489 816 311 672 793 949 1 679 286

(Bron : FOD Mobiliteit 
en Vervoer – DG Scheepvaart - 
Binnenvaart)

Toestand op aantal index tonnenmaat index kW index gem.ton index
12/31/2021 949 73 1 679 286 115 489 816 96 1 770 158
12/31/2020 978 75 1 705 822 117 505 821 99 1 744 155
12/31/2019 939 72 1 602 739 110 495 533 97 1 707 152
12/31/2018 941 72 1 576 483 108 495 239 97 1 675 149
12/31/2017 936 72 1 531 750 105 486 149 95 1 636 146
12/31/2016 935 72 1 495 216 102 485 776 95 1 599 142
12/31/2015 962 74 1 508 090 103 497 321 98 1 568 140
12/31/2014 983 75 1 524 715 104 503 838 99 1 551 138
12/31/2013 997 76 1 537 158 105 504 342 99 1 542 137
12/31/2012 1 000 77 1 476 864 101 515 866 101 1 477 132
12/31/2011 1 038 80 1 503 758 103 524 843 103 1 449 129
12/31/2010 1 083 83 1 533 641 105 534 282 105 1 416 126
12/31/2009 1 119 86 1 524 409 104 532 648 104 1 362 121
12/31/2008 1 157 89 1 510 823 103 531 032 104 1 306 116
12/31/2007 1 208 93 1 516 011 104 535 810 105 1 255 112
12/31/2006 1 250 96 1 511 203 103 529 434 104 1 209 108
12/31/2005 1 265 97 1 450 091 99 505 766 99 1 146 102
12/31/2004 1 304 100 1 463 454 100 509 726 100 1 122 100
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Tankschepen

Vloot toebehorend aan in België gevestigde ondernemers.

Gegevens per type en tonnageklasse

 Evolutie van de vloot sedert 31/12/2004

(Bron : FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart - Binnenvaart)

TANKSCHEPEN sleepschepen motorschepen duwbakken totalen

aantal tonnenmaat aantal tonnenmaat kW aantal tonnenmaat aantal tonnenmaat

25/250   t 0 0 12 1 105 1 441 0 0 12 1 105

251/450 t 0 0 9 3 305 2 517 0 0 9 3 305

451/650 t 0 0 4 2 273 1 358 0 0 4 2 273

651/850 t 0 0 3 1 983 1 178 0 0 3 1 983

851/1000 t 0 0 4 3 759 2 366 0 0 4 3 759

1001/1500 t 0 0 9 11 270 6 538 1 1 275 10 12 545

1501 /2000 t 0 0 16 26 397 13 102 0 0 16 26 397

2001/2500 t 0 0 4 9 380 4 981 1 2 443 5 11 823

2501/3000 t 0 0 23 63 584 28 841 0 0 23 63 584

3001 en + 0 0 54 285 422 97 268 1 4 298 55 289 720

totalen 0 0 138 408 478 159 590 3 8 016  141  416 494 

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

12/31/2021 141 64 416 494 145 159 590 123 2 954 225

12/31/2020 136 62 379 648 132 147 295 114 2 792 213

12/31/2019 131 60 328 256 114 131 254 101 2 506 191

12/31/2018 133 61 317 021 110 130 376 101 2 384 101

12/31/2017 146 67 324 926 113 135 371 104 2 226 170

12/31/2016 158 72 352 405 123 145 753 112 2 230 170

12/31/2015 168 77 350 370 110 148 050 114 2 086 159

12/31/2014 184 84 353 085 123 153 794 119 1 919 146

12/31/2013 196 89 357 112 124 158 615 101 1 822 122

12/31/2012 209 95 359 164 125 162 103 125 1 718 131

12/31/2011 225 103 373 950 130 167 611 129 1 662 127

12/31/2010 226 103 359 206 125 160 833 124 1 589 121

12/31/2009 216 99 340 697 118 151 599 117 1 577 120

12/31/2008 213 97 336 233 117 148 902 115 1 579 120

12/31/2007 217 99 333 737 116 149 198 115 1 538 117

12/31/2006 216 99 317 255 110 143 818 111 1 469 112

12/31/2005 219 100 309 984 108 140 077 108 1 415 108

12/31/2004 219 100 287 543 100 129 647 100 1 313 100
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Duw- en/of sleepboten

Vloot toebehorend aan in België gevestigde ondernemers.

Gegevens per type en tonnageklasse

Evolutie van de vloot sedert 31/12/2004

DUW-EN/OF SLEEPBOTEN aantal tonnenmaat kW

< 301 kW 29 900 6 384

301 -1000 kW 43 2 055 24 787

1001 kW/+ 8 958 12 756

totalen 80 3 913 43 927

Toestand op aantal index tonnenmaat index kW index

12/31/2021 80 80 3 913 83 43 927 82

12/31/2020 80 80 2 816 60 44 026 83

12/31/2019 72 72 2 468 52 38 690 73

12/31/2018 76 76 2 663 57 40 515 76

12/31/2017 78 78 2 763 59 42 067 79

12/31/2016 85 84 2 909 62 45 529 85

12/31/2015 76 76 3 088 66 46 501 87

12/31/2014 80 80 3 371 72 49 257 92

12/31/2013 78 78 3 236 69 48 721 91

12/31/2012 77 77 3 385 72 49 721 93

12/31/2011 87 87 3 622 77 52 334 98

12/31/2010 96 96 3 522 75 51 444 96

12/31/2009 97 97 3 426 73 50 381 94

12/31/2008 103 103 3 682 78 52 978 99

12/31/2007 106 106 3 951 84 57 017 107

12/31/2006 98 98 4 323 92 54 503 102

12/31/2005 99 99 4 466 95 54 511 102

12/31/2004 100 100 4 708 100 53 338 100

(Bron : FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart - Binnenvaart)
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2. De vervoerprestaties

Op basis van de gegevens verzameld vanaf 1998 in nauwe samenwerking met de 
waterwegbeheerders, de havens en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 
stellen we een stijging vast van zowel de geladen goederen (+ 7,18%) als van de geloste 
goederen (+ 5,08%) voor 2021 ten opzichte van 2020.

In 2021 werden op de Belgische waterwegen 94,574 miljoen ton goederen geladen  
(+ 10,97% t.o.v. 2008) en 108,182 miljoen ton goederen gelost (+ 3,44% t.o.v. 2008) door 
binnenvaartschepen.

De categorieën NVS 3 «petroleumproducten», NVS 6 «mineralen en bouwmaterialen», 
NVS 8 «chemische producten» en NVS 9 «overige producten» vormen de vier belangrijkste 
goederencategorieën en vertegenwoordigen 80% van de totale hoeveelheid ladingen en 78% 
van de lossingen.

Gelieve de website van het observatorium te consulteren voor gedetailleerde gegevens:
https://www.itb-observatorium.be/index-nl.aspx 

Wat betreft de ladingen is er in 2021 t.o.v. 2020 een toename van alle goederencategorieën
behalve van de ertsen (-0,19%) en van de meststoffen (-4,89%) die in dalende lijn gaan.

(Bronnen: Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht; Service Public de Wallonie - D.G.O. Mobilité et Voies hydrauliques;  
De Vlaamse Waterweg NV; North Sea Port Flanders en Port of Zeebrugge | Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (M.B.Z.))

(Belangrijke noot : vanaf 2016 worden enkel de cijfers van de «De Vlaamse Waterweg NV» opgenomen in de totalen.)



39V. Economische aspecten
V.1 VLOOT EN PRESTATIES OP 31/12/2021

Wat betreft de lossingen is er in 2021 ook een reële toename van alle categorieën behalve 
een daling van de voedingswaren (-7,58%) en de meststoffen (-0,69%).
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Hoeveelheden in ton, geladen in of gelost uit binnenschepen op Belgische waterwegen
Vergelijking periode januari - december 2008-2021

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 De Vlaamse Waterweg nv.

Binnenvaart - Ladingen en lossingen op Belgische waterwegen
Vergelijking periode januari - december 2008-2021

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %21/20

Haven Antwerpen 51 316 677 42 253 796 46 714 891 45 972 354 47 452 975 50 173 257 48 031 160 46 510 783 51 495 565 54 127 520 52 406 573 52 489 327 51 730 459 55 479 664 7,25%
*North Sea Port 5 387 870 4 404 881 6 030 217 6 495 817 6 617 994 6 102 986 6 092 378 5 289 992 6 794 292 7 365 415 8 169 582 8 624 582 8 254 360 9 566 522 15,90%
MBZ 330 213 256 917 240 672 307 437 274 717 292 027 285 127 188 870 157 160 187 807 219 297 200 235 277 113 436 762 57,61%
De Vlaamse Waterweg 11 824 119 13 074 714 12 589 250 12 953 567 13 888 980 14 960 522 7,72%
De Scheepvaart 6 057 801 5 260 236 6 247 002 6 674 557 6 682 634 6 256 445 5 828 076 5 887 650
W&Z nv 5 024 848 4 543 856 4 723 088 5 350 828 4 635 429 5 050 979 5 069 915 5 197 081
SPW 17 104 943 15 312 621 16 780 734 18 397 193 18 141 140 16 891 799 17 449 182 16 769 795 16 594 905 17 523 244 16 449 096 16 304 876 14 091 038 14 130 507 0,28%

Totaal: 85 222 352 72 032 307 80 736 604 83 198 186 83 804 889 84 767 493 82 755 838 79 844 171 86 866 041 92 278 700 89 833 798 90 572 587 88 241 950 94 573 977 7,18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %21/20

Haven Antwerpen 39 132 132 36 330 988 39 206 802 41 160 850 40 404 918 44 122 854 48 427 317 44 972 686 45 816 608 48 202 635 46 880 400 48 819 930 49 240 097 53 051 583 7,74%
* North Sea port  11 702 591 9 393 332 11 664 087 13 093 367 13 152 701 12 875 951 12 520 752 11 771 022 11 448 271 12 069 098 11 819 571 12 674 581 11 208 026 11 606 959 3,56%
MBZ 515 974 346 067 385 279 387 817 358 328 305 068 494 818 612 705 701 515 660 948 660 525 887 673 689 100 815 237 18,30%
De Vlaamse Waterweg 31 252 074 32 004 382 31 087 356 30 910 683 31 186 800 31 605 273 1,34%
De Scheepvaart 17 599 872 15 986 864 17 648 016 18 460 992 17 711 819 17 661 297 17 340 520 17 200 309
W&Z nv 15 572 213 13 689 942 14 448 347 14 933 325 13 537 643 13 592 394 13 498 475 13 107 879
SPW 20 059 065 14 233 051 16 985 208 17 570 256 14 994 189 14 598 332 13 929 252 13 116 661 13 519 834 14 309 472 14 241 427 12 895 004 10 627 404 11 103 054 4,48%

Totaal: 104 581 847 89 980 244 100 337 739 105 606 607 100 159 598 103 155 896 106 211 134 100 781 262 102 738 302 107 246 535 104 689 279 106 187 871 102 951 427 108 182 106 5,08%
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 De Vlaamse Waterweg nv.

Vergelijking jan-dec 2008/2021

Hoeveelheden in ton, geladen of gelost met binnenschepen op Belgische waterwegen
Vergelijking periode januari - december 2008-2021
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Bron: beheerders havens en waterwegen.

Ladingen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %21/20 %21/08

0. Landbouwproducten 2 402 717 1 695 518 2 147 194 2 394 728 2 310 535 1 850 283 1 918 774 1 831 434 1 643 498 1 832 748 1 740 915 1 580 455 1 726 350 2 070 826 19,95% -13,81%
1. Voedingswaren 2 402 374 2 072 189 2 404 906 2 797 448 2 884 738 3 242 535 3 047 267 2 547 948 2 458 512 2 784 909 2 937 186 2 686 129 2 883 761 2 967 907 2,92% 23,54%
2. Vaste brandstoffen 8 025 657 6 469 001 6 745 377 5 515 897 6 660 693 5 316 103 3 287 204 2 260 263 2 949 350 2 628 566 2 603 367 3 127 550 2 652 941 2 977 739 12,24% -62,90%
3. Petroleumproducten 19 071 800 17 450 807 19 211 105 19 466 880 21 165 413 23 982 641 22 249 641 19 778 308 22 792 264 23 167 373 22 630 534 23 221 541 22 872 933 23 656 160 3,42% 24,04%
4. Ertsen 3 405 734 2 729 654 2 977 567 2 978 707 2 242 181 2 215 426 2 448 613 2 140 131 2 342 988 3 120 459 2 565 640 1 996 507 2 061 303 2 057 470 -0,19% -39,59%
5. Metaalproducten 5 134 005 2 747 578 3 615 522 4 349 476 3 748 785 3 916 348 3 925 999 4 533 056 4 717 309 5 086 512 5 193 503 4 914 804 3 786 100 5 291 384 39,76% 3,07%
6. Bouwmaterialen 19 775 025 16 401 563 17 956 836 20 311 437 19 572 596 18 770 883 18 859 752 17 310 229 19 396 503 20 468 518 18 889 263 18 510 148 17 216 580 17 715 276 2,90% -10,42%
7. Meststoffen 2 691 340 2 318 319 3 220 137 3 372 972 3 165 412 3 571 310 3 203 354 3 260 589 3 600 586 3 567 799 3 291 192 3 711 932 3 472 213 3 302 378 -4,89% 22,70%
8. Chemische producten 9 258 632 8 812 576 10 583 488 9 642 229 9 999 480 10 237 051 11 452 696 13 748 554 14 303 853 15 809 410 15 756 048 16 440 332 16 279 488 18 272 514 12,24% 97,36%
9. Overige goederen 13 055 068 11 335 102 11 874 472 12 368 412 12 055 056 11 664 913 12 362 538 12 433 659 12 661 178 13 812 406 14 226 150 14 383 189 15 290 281 16 262 323 6,36% 24,57%

Totaal: 85 222 352 72 032 307 80 736 604 83 198 186 83 804 889 84 767 493 82 755 838 79 844 171 86 866 041 92 278 700 89 833 798 90 572 587 88 241 950 94 573 977 7,18% 10,97%

Lossingen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %21/20 %21/08

0. Landbouwproducten 3 461 996 3 432 952 4 413 988 3 679 908 4 242 289 4 753 364 4 733 901 4 275 925 4 385 856 4 888 444 4 252 062 4 110 223 4 123 656 4 165 441 1,01% 20,32%
1. Voedingswaren 4 620 483 3 819 603 4 299 158 4 365 465 3 422 319 3 865 213 3 646 114 3 833 767 3 537 726 3 717 990 3 880 495 4 040 713 4 229 166 3 908 733 -7,58% -15,40%
2. Vaste brandstoffen 7 291 841 4 587 596 5 424 066 5 651 317 4 998 284 4 211 529 3 322 649 3 366 663 2 665 901 3 375 913 3 433 212 3 068 435 2 093 198 2 533 269 21,02% -65,26%
3. Petroleumproducten 19 159 941 19 870 451 20 308 045 21 716 675 20 055 828 19 824 734 17 432 048 17 387 569 17 219 871 17 267 109 16 140 847 16 441 045 18 338 475 19 433 398 5,97% 1,43%
4. Ertsen 6 775 818 3 419 958 5 484 389 6 671 496 6 129 623 5 799 660 5 579 715 5 099 417 4 559 775 4 391 942 3 974 739 3 754 602 3 280 227 3 912 335 19,27% -42,26%
5. Metaalproducten 5 119 282 4 103 209 4 767 486 5 353 795 5 075 685 4 872 989 5 058 887 5 444 524 5 395 827 5 558 677 5 939 065 5 329 354 4 448 390 5 721 821 28,63% 11,77%
6. Bouwmaterialen 29 067 936 24 856 081 25 402 630 28 385 902 25 359 699 25 924 736 27 795 685 23 587 338 25 131 593 26 218 104 24 754 699 25 491 666 23 161 169 23 719 863 2,41% -18,40%
7. Meststoffen 3 289 802 2 620 054 3 295 886 3 424 930 3 823 457 3 969 061 3 533 508 3 610 694 4 147 155 4 643 665 4 753 427 4 613 332 4 096 849 4 068 566 -0,69% 23,67%
8. Chemische producten 8 586 773 7 957 944 9 179 129 9 103 927 9 891 334 12 524 939 15 892 803 15 713 429 15 934 044 16 525 135 17 545 662 18 171 110 17 442 200 18 178 322 4,22% 111,70%
9. Overige goederen 17 207 975 15 312 396 17 762 962 17 253 192 17 161 080 17 409 671 19 215 824 18 461 936 19 760 554 20 659 556 20 015 071 21 167 391 21 738 097 22 540 358 3,69% 30,99%

Totaal: 104 581 847 89 980 244 100 337 739 105 606 607 100 159 598 103 155 896 106 211 134 100 781 262 102 738 302 107 246 535 104 689 279 106 187 871 102 951 427 108 182 106 5,08% 3,44%

https://www.itb-observatorium.be/nl/het-portaal-van-de-binnenvaart
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Aantal schepen:  1.170

V. Economische aspecten
V.2 STATISTISCHE SYNTHESE 2021

=

1.516 km

1) BELGISCH WATERWEGENNET 2) BELGISCHE BINNENVAARTVLOOT

 Totale capaciteit: 2.095.779 - Globaal vermogen: 693.333

3) VERVOERDE VOLUMES  
OP DE BELGISCHE  

WATERWEGEN

Lossingen: 108,182 Miljoen ton

Ladingen: 94,574 Miljoen ton

DROGE LADING 
VLOOT

949 
vaartuigen
Capaciteit 1.679.286 
ton (gemid. tonnage: 
1.769 ton)

TANKVLOOT

141 
schepen voor een 
laadvermogen 
van 416.493 ton  
(gemid. tonnage: 
2.954 ton)

DUW- &  
SLEEPBOTEN

80 
eenheden met 
een vermogen van 
43.927 kW

VERVOER TE WATER,
DE JUISTE WEG

https://www.itb-observatorium.be/nl/het-portaal-van-de-binnenvaart
INSTITUT POUR LE TRANSPORT PAR BATELLERIE A.S.B.L. • INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN V.Z.W. 
Rue de la Presse 19 Drukpersstraat, Bruxelles 1000 Brussel - Tél.: +32 (0)2 217.09.67 - Fax: + 32 (0)2 219.91.86 - itb-info@itb-info.be - http://www.itb-info.be
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3543V. Economische aspecten
V.3 CDNI – STATISTIEKEN 2021

1. Afvalstoffenverdrag in de binnenvaart

Het CCR-verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en 
binnenvaart van 9 september 1996 (afgekort: Convention Déchets Navigation Intérieure: 
CDNI) bepaalt de principes van de inzameling en de financiering van het afval in de 
binnenvaart in de ondertekende landen Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en Zwitserland.

Het CDNI draagt rechtstreeks én onrechtstreeks bij tot de bescherming van de 
waterkwaliteit en het milieu alsook de waterhuishouding in het algemeen, aangezien 
de uitvoering van het CDNI beoogt verontreiniging van waterwegen te voorkomen, de 
hoeveelheid afvalstoffen aan boord te beperken en zoveel als mogelijk een vermenging van 
verschillende soorten afval te voorkomen.

Het CDNI-verdrag is in werking getreden op 1 november 2009 en de effectieve 
toepassingsmodaliteiten voor de financiering van deel A betreffende olie- en vethoudend 
scheepsbedrijfsafval werden in werking gesteld vanaf 1 januari 2011.

2. Op welk afval is het CDNI-verdrag van toepassing ?
Het CDNI betreft een uniforme regeling voor verzameling van 3 soorten van afval aan boord 
van de binnenschepen en de modaliteiten verbonden aan de afgifte en inname van afval 
aan boord door de onderhoudsinstallaties en ontvangstinstallaties.

De 3 types van afvalstoffen aan boord zijn:
• Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (deel A van het CDNI);
• Afval van lading (deel B van het CDNI);
• “Overig” scheepsbedrijfsafval – huishoudelijk afvalwater passagiersschepen, 

huisvuil, slib en alle ander speciaal afval (deel C van het CDNI).

Volgens het CDNI is het één van de verplichtingen te zorgen voor een uitgebreid netwerk 
van ontvangstinstallaties voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval en overig afval in 
de binnenvaart (deel A en deel C).
Hierna vindt u een overzicht van afval van deel A:

OLIE- EN VETHOUDEND AFVAL
• afgewerkte olie
• bilgewater
• gebruikte poetslappen
• afgewerkt vet
• gebruikte olie- en mazoutfilters
• vaten en verpakkingsmateriaal van dit afval (olievaten en emmers)

3. Financiering en verantwoordelijkheden
De infrastructuur voor de verzameling, afgifte, inname en verwijdering wordt gefinancierd 
op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt. De vervuiler, of beter gezegd, potentiële 
vervuiler, is in dit kader de gebruiker van de binnenvaarweg. De verwijdering van de 
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afvalstoffen wordt gefinancierd door middel van een verwijderingsbijdrage die door de 
exploitant van het schip wordt betaald bij het bunkeren. Deze indirecte financiering in de 
vorm van een betaling die gekoppeld is aan de levering van gasolie en GTL ontmoedigt elke 
ongepaste of illegale verwijdering en wordt geaccepteerd door het bedrijfsleven.

De verwijderingsbijdrage wordt in alle staten en voor alle schepen op dezelfde wijze toegepast. 
De verdragsluitende staten waren bij de ondertekening van het CDNI-verdrag in 1996 een 
tarief van de verwijderingsbijdrage van 7,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie 
overeengekomen. Dit tarief is voor het eerst verhoogd in 2021 (tot 8,50 euro). De betaling van 
de bijdrage geeft recht op gratis afgifte van de afvalstoffen deel A.

Al in 2011 werd een elektronisch betalingssysteem (SPE-CDNI) ingevoerd voor de inzameling 
en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval.

Voor de betaling van de bijdrage moet eerst een ECO-rekening worden geopend om toegang 
tot het SPE-CDNI-systeem te krijgen.

• Elk schip dat in het toepassingsgebied van het CDNI vaart, moet een ECO-rekening 
openen bij het Nationaal Instituut (NI) van zijn keuze.

• De exploitant of de eigenaar van het schip crediteert zijn ECO-rekening waarop 
vervolgens bij het bunkeren de verschuldigde verwijderingsbijdragen in mindering 
worden gebracht.

• De ECO-kaart die bij de ECO-rekening hoort, stelt de schippers in staat de 
verwijderingsbijdrage te betalen bij het bunkeren.

Met de ECO-kaart kan het olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafval zonder verdere kosten 
worden afgegeven bij alle ontvangstinrichtingen in het toepassingsgebied van het verdrag.

De inkomsten (verwijderingsbijdragen) en de uitgaven (verwijderingskosten) worden onderling 
verrekend door middel van een internationale financiële verevening.

Dit mechanisme maakt het mogelijk de kosten voor de inzameling en de verwijdering van het 
olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval gelijkmatig over de zes verdragsluitende staten te 
verdelen. Met andere woorden: staten met hoge inkomsten en lage kosten betalen terug aan 
staten met hoge kosten en lage inkomsten.

Voor meer informatie over de evaluatie van de verwijderingsbijdrage kan u op de internationale 
website van het CDNI (https://www.cdni-iwt.org/jaarverslagen-van-het-ivc/?lang=nl) het 
jaarverslag raadplegen. Dit wordt gepubliceerd om de gewenste transparantie van dit systeem 
te waarborgen.

4. Commentaar van de grafieken 2011-2021
Het lijkt ons nuttig een overzicht te bieden van de voornaamste verzamelde informatie na  
11 jaar activiteit als Nationaal Instituut in het kader van het samenwerkingsakkoord van  
3 december 2009 tussen de Federale staat en de Gewesten.
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1 A. BEDRAG PROVISIES

We stellen vast dat het bedrag van de provisies sinds 2013 over het algemeen toegenomen is. In 2021 is het 
tarief voor de verwijderingsbijdrage verhoogd van €7,50/1000l tot € 8,50/1000l.

1 B. AANTAL PROVISIEFACTUREN

We stellen vast dat het aantal provisiefacturen weinig varieert sinds 2013 maar licht gestegen is in 2021.

1 C. GEMIDDELD BEDRAG VAN EEN PROVISIE

We stellen vast dat het gemiddeld bedrag van een provisie over het algemeen gestegen is, behalve in 2020 waar 
er een lichte daling was.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrag 
provisies

€ 835.330,85 € 815.635,45 € 771.163,95 € 817.045,44 € 857.899,92 € 855.490,00
2017 2018 2019 2020 2021

€ 889.490,68 € 923.019,42 € 939.086,78 € 893.131,54 €1.097.218,16

 

38/72 

 
1 A. BEDRAG PROVISIES 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bedrag  
provisies 

€ 835.330,85 € 815.635,45 € 771.163,95 € 817.045,44 € 857.899,92 € 855.490,00 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ 889.490,68 € 923.019,42 € 939.086,78 € 893.131,54 €1.097.218,16 

 

 
 
 

We stellen vast dat het bedrag van de provisies sinds 2013 over het algemeen toegenomen is. In 
2021 is het tarief voor de verwijderingsbijdrage verhoogd van €7,50/1000l tot € 8,50/1000l. 
 
 
1 B. AANTAL PROVISIEFACTUREN 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal provisiefacturen 2.824 2.167 2.018 1.970 2.036 1.930 1.955 

2018 2019 2020 2021 

1.963 1.851 1.842 2.006 

 

 
 

We stellen vast dat het aantal provisiefacturen weinig varieert sinds 2013 maar licht gestegen is in 
2021. 
 
 
1 C. GEMIDDELD BEDRAG VAN EEN PROVISIE 
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We stellen vast dat het gemiddeld bedrag van een provisie over het algemeen gestegen is, behalve in 
2020 waar er een lichte daling was. 
 
 
2. BEDRAG FACTUREN SCHRIFTELIJKE PROCEDURES 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bedragen facturen 
schriftelijke procedures 

€ 52.478,95 € 45.374,30 € 60.238,24 € 99.604,91 € 71.783,85 € 77.840,93 
2017 2018 2019 2020 2021 

€ 85.909,65 € 55.306,17 € 33.824,70 € 35.379,30 € 25.670,95 

 

  
 
Het bedrag van de facturen van schriftelijke procedures is sinds 2017 sterk gedaald. 
 
 
3. BEDRAG FACTUREN NEGATIEF SALDO 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bedragen facturen  
negatief saldo 

€ 7.354,33 € 6.682,70 € 6.602,40 € 10.676,88 € 9.176,15 € 6.583,71 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ 13.690,45 € 12.690,37 € 14.525,44 € 15.566,10 € 16.606,76 
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2. BEDRAG FACTUREN SCHRIFTELIJKE PROCEDURES

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrag facturen 
schriftelijke  
procedures

€ 52.478,95 € 45.374,30 € 60.238,24 € 99.604,91 € 71.783,85 € 77.840,93
2017 2018 2019 2020 2021

€ 85.909,65 € 55.306,17 € 33.824,70 € 35.379,30 € 25.670,95

Het bedrag van de facturen van schriftelijke procedures is sinds 2017 sterk gedaald.

3. BEDRAG FACTUREN NEGATIEF SALDO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bedrag  
facturen  
negatief saldo

€ 7.354,33 € 6.682,70 € 6.602,40 € 10.676,88 € 9.176,15 € 6.583,71

2017 2018 2019 2020 2021

€ 13.690,45 € 12.690,37 € 14.525,44 € 15.566,10 € 16.606,76
 

We stellen vast dat het aantal facturen met een negatief saldo sinds 2017 toegenomen is.
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We stellen vast dat het aantal facturen met een negatief saldo sinds 2017 toegenomen is. 
 
 
4. AANBETALINGEN CDNI 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aanbetalingen 
CDNI 

€ 200.560,90 € 174.887,07 € 174.018,70 € 174.847,55 € 189.386,02 € 194.811,43 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ 215.802,17 € 231.839,06 € 208.500,65 € 204.996,69 € 225.772,89 

 

 
 
Men stelt vast dat het bedrag voorzien als voorschot voor het CDNI geleidelijk aan stijgt sinds 2014 
maar daalt in 2019 en 2020. In 2021 is een herstel merkbaar. 
Dit komt overeen met de niet-gebruikte gestorte provisies tijdens het lopend jaar. 
 
 
5 A.  AANTAL TRANSACTIES (EUROPA) 
 

 2014 2015 2016 2017 

Aantal transacties (Europa) 200.669 195.136 188.857 187.767 

2018 2019 2020 2021 

184.909 176.208 166.351 168.747 
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4. AANBETALINGEN CDNI
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aanbetalingen 
CDNI

€ 200.560,90 € 174.887,07 € 174.018,70 € 174.847,55 € 189.386,02 € 194.811,43
2017 2018 2019 2020 2021

€ 215.802,17 € 231.839,06 € 208.500,65 € 204.996,69 € 225.772,89

Men stelt vast dat het bedrag voorzien als voorschot voor het CDNI geleidelijk aan stijgt sinds 2014 
maar daalt in 2019 en 2020. In 2021 is een herstel merkbaar.
Dit komt overeen met de niet-gebruikte gestorte provisies tijdens het lopend jaar.

5 A.  AANTAL TRANSACTIES (EUROPA)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal transacties  
(Europa)

200.669 195.136 188.857 187.767 184.909 176.208 166.351 168.747

Het aantal transacties daalt over het algemeen, maar stijgt licht in 2021.

5 B. AANTAL TRANSACTIES (BELGIE)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal transacties  
(België)

17.119 15.947 15.255 14.367 14.589 14.340 13.637 14.019

Het aantal transacties daalt over het algemeen, maar neemt in 2021 licht toe. Het volgt daarmee de 
Europese tendens.

V. Economische aspecten
V.3 CDNI – STATISTIEKEN 2021
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Het aantal transacties daalt over het algemeen, maar stijgt licht in 2021. 
 
 
5 B. AANTAL TRANSACTIES (BELGIE) 
 

 2014 2015 2016 2017 

Aantal transacties (België) 
 

17.119 15.947 15.255 14.367 

2018 2019 2020 2021 

14.589 14.340 13.637 14.019 

 

 
 
Het aantal transacties daalt over het algemeen, maar neemt in 2021 licht toe. Het volgt daarmee de 
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6 A. AANTAL SCHRIFTELIJKE PROCEDURES (EUROPA)

2014 2015 2016 2017

Aantal schriftelijke  
procedures (Europa)

10.158 9.994 10.357 10.363

2018 2019 2020 2021

10.889 10.957 8.199 8.277

Het aantal schriftelijke procedures neemt in 2020 vrij sterk af en blijft in 2021 min of meer stabiel. 
De daling kan verklaard worden door de invoering van het ‘pending payment’-systeem.

6 B. AANTAL SCHRIFTELIJKE PROCEDURES (BELGIE)

2014 2015 2016 2017

Aantal schriftelijke  
procedures (België)

1.927 1.540 1.500 1.216

2018 2019 2020 2021

1.760 1.266 1.028 822

Het aantal schriftelijke procedures heeft de tendens om jaarlijks te dalen. Het volgt daarmee de 
Europese tendens.
De schriftelijke procedure is nodig indien de ECO-rekening van de schipper onvoldoende 
aangezuiverd is, er geen ECO-rekening is of de terminal defect is.
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7. AANTAL FACTUREN VAN SCHRIFTELIJKE PROCEDURES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal facturen van  
schriftelijke
procedures

549 643 781 844 781 717 651

2018 2019 2020 2021

947 364 307 249

We stellen vast dat het aantal facturen van schriftelijke procedures sterk daalt sinds 2018.

8 A. AANTAL STORTINGEN OP DE ECO-REKENINGEN (EUROPA)

2014 2015 2016 2017

Aantal stortingen op de  
ECO-rekeningen (Europa)

9.655 9.304 8.580 8.176

2018 2019 2020 2021

7.664 7.374 6.808 7.497

Het aantal stortingen op de ECO-rekeningen daalt elk jaar progressief maar verhoogt in 2021.  
Dit zou mogelijks verklaard kunnen worden door de verhoging van de verwijderingsbijdrage van  
€ 7,50/1000l naar € 8,50/1000l

V. Economische aspecten
V.3 CDNI – STATISTIEKEN 2021
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We stellen vast dat het aantal facturen van schriftelijke procedures sterk daalt sinds 2018. 
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8 B. AANTAL STORTINGEN OP DE ECO-REKENINGEN (BELGIE) 
 

 2014 2015 2016 2017 

Aantal stortingen op de ECO-rekeningen (België) 2.933 2.615 2.401 1.974 

2018 2019 2020 2021 

2.018 1.891 1.909 2.060 
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8 B. AANTAL STORTINGEN OP DE ECO-REKENINGEN (BELGIE)

2014 2015 2016 2017

Aantal stortingen op de  
ECO-rekeningen (België)

2.933 2.615 2.401 1.974

2018 2019 2020 2021

2.018 1.891 1.909 2.060

Het aantal stortingen op de ECO-rekeningen blijft ongeveer elk jaar stabiel sinds 2017.

9. BEDRAG KOSTEN AFVALINZAMELING

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bedrag  
kosten  
afval- 
inzameling

€ 922.148,94 € 839.451,45 € 783.445,37 € 1.213.788,50 € 1.373.989,60 € 1.552.424,96

2017 2018 2019 2020 2021
€ 1.581.747,03 € 1.725.124,19 € 1.675.846,98 € 1.705.767,14 € 1.654.442,34

We stellen vast dat het bedrag van de kosten voor afvalinzameling sinds 2018 min of meer stabiel 
gebleven is.
De kosten worden verdeeld in 3 categorieën:

- Bilgeboot: 44% van het totaal, waarvan 55% vaste kosten en 45% variabele kosten
- Vrachtwagen: 3,6% van het totaal, waarvan 97% vaste kosten en 3% variabele kosten
- Walstation: 52,4% van het totaal, waarvan 77% vaste kosten en 23% variabele kosten
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10 A. AANTAL AFVALAFGIFTES 
 

 
 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal afvalafgiftes 3.536 4.300 5.836 5.903 6.109 5.789 

2018 2019 2020 2021 

6.100 7.183 7.296 6.706 
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10 A. AANTAL AFVALAFGIFTES
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal afvalafgiftes 3.536 4.300 5.836 5.903 6.109 5.789

2018 2019 2020 2021

6.100 7.183 7.296 6.706

We stellen vast dat het aantal afvalafgiftes over het algemeen toeneemt, maar daalt in 2021.

10 B. AANTAL M³ AFGEWERKTE OLIE
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal m³  
afgewerkte olie

254 89 35 131 167 482 615 410 373 367 312

We stellen vast dat het aantal m³ afgewerkte olie elk jaar varieert maar daalt sinds 2018.

10 C. AANTAL M³ BILGEWATER
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal m³ bilgewater 4.362 3.998 3.940 4.830 4.569 4.724 4.148
2018 2019 2020 2021
4.250 3.619 4.213 3.573

We stellen vast dat het aantal m³ bilgewater elk jaar licht varieert.
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We stellen vast dat het aantal m³ bilgewater elk jaar licht varieert. 
 
 
10 D. AANTAL KG VAST OLIEHOUDEND AFVAL 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal kg vast oliehoudend afval 181.393 179.771 145.269 209.049 222.212 218.863 268.248 

2018 2019 2021 2021 

264.933 233.554 236.131 215.896 

 

 
 
We stellen vast dat het aantal kg oliehoudend afval sinds 2017 over het algemeen gedaald is. 
 
 
10 E. AANTAL KG VATEN 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal kg vaten 19.515 26.972 20.466 26.515 29.397 25.041 31.638 

2018 2019 2020 2021 

30.945 31.963 26.711 27.406 

 

V. Economische aspecten
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10 E. AANTAL KG VATEN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal kg vaten 19.515 26.972 20.466 26.515 29.397 25.041 31.638

2018 2019 2020 2021

30.945 31.963 26.711 27.406

Het aantal kg vaten varieert jaarlijks licht.
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Het aantal kg vaten varieert jaarlijks licht. 
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Synthese van de volumes van olie- en vethoudend afval – 2021

In België stelt men op jaarbasis in 2021 een daling vast van de verzameling afgewerkte olie (312 m³ - 2020: 
367 m³), het volume bilgewater (3.573 m³ - 2020: 4.213 m³) en het vast oliehoudend afval (215.896 kg – 2020: 
236.131 kg) en een toename van het aantal vaten (27.406 kg – 2020: 26.711 kg).
Er werden 6.706 afvalafgiftes (deel A) genoteerd in 2021 (2020: 7.296).

	Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht (Antwerpen)
	North Sea Port Flanders nv van publiek recht (Gent)
	De Vlaamse Waterweg nv (Hasselt)
	Service Public de Wallonie (Herstal)
	Haven van Brussel (Brussel)

Aantal handelingen Schepen/
Vrachtwagen/Walstation

Afgewerkte olie (m³)

Bilgewater (m³)

Vast oliehoudend afval (gebruikte 
poetslappen; afgewerkt vet; 
gebruikte olie- en mazoutfilters) (kg)

Vaten en verpakkingsmateriaal van 
dit afval (olievaten en emmers) (kg)

1

3

4

5

2

3

3EVERGEM

 194 36.113 kg

 12 m3 2.647 kg

 215 6.550 kg

 638 kg
 391 735 m3

 4937 1.921 m3 22.708 kg

 180 m3 170.679 kg

 139 257 m3 372 kg

 35 m3  2.384 kg

 710 660 m3 85 m3

 120 1041 kg 170 kg
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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 2021 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 om exhaustief zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE 

 15 december 2021 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2238 van de 
Commissie van 15 december 2021 tot wijziging 
van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 wat 
betreft de uitfasering van specifieke gevallen voor 
sluitseinen 

 Pb. L. 16-12-2021

 3 december 2021 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffen-
de het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren en van het besluit van de Waalse 
Regering van 2 februari 2012 betreffende het 
vervoer van gevaarlijke goederen over de binnen-
wateren 

 B.S. 13-12-2021

 8 december 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2173 van de Com-
missie van 8 december 2021 tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wat betreft 
geharmoniseerde normen voor systemen voor be-
handeling van afvalwater, elektrisch aangedreven 
lenspompen, plaatjes van de bouwer en maximum 
laadvermogen van kleine vaartuigen 

 Pb. L. 09-12-2021

 24 november 2010 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1177/2010 
van het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 betreffende de rechten van 
passagiers die over zee of binnenwateren reizen 
en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 

 Pb. L. 09-12-2021

 23 november 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2058 van de Raad 
van 23 november 2021 waarbij Italië wordt ge-
machtigd een verlaagd belastingtarief toe te 
passen op stroom die rechtstreeks wordt gele-
verd aan schepen, met uitzondering van particu-
liere pleziervaartuigen, die op een ligplaats in een 
haven zijn afgemeerd 

 Pb. L. 26-11-2021

 3 mei 2019 Vlaamse Overheid - Decreet houdende instem-
ming met het Verdrag tussen de Regering van de 
Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het 
Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie 
tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, 
ondertekend in Brussel op 19 november 2018. — 
Addendum 

 B.S. 26-11-2021

VI. Regelgeving
2021: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie
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DATUM TITEL PUBLICATIE 

 12 november 2021 Decreet houdende instemming met het Verdrag 
van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van 
aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), 
ondertekend te Straatsburg op 27 september 
2012 

 B.S. 25-11-2021

 9 oktober 2021 Vlaamse Overheid - Mobiliteit en Openbare Wer-
ken - Benoeming van de scheepsmeters 

 B.S. 03-11-2021

 19 november 2018 Verdrag tussen de Franse Republiek, het Vlaamse 
Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg 
van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en 
Menen in België 

 B.S. 11-10-2021

 23 september 2021 Decreet houdende instemming met het Europees 
Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van interna-
tionaal belang zijn (AGN), opgemaakt in Genève op 
19 januari 1996 

 B.S. 07-10-2021

 28 september 2021 Besluit (EU) 2021/1743 van de Raad van 28 sep-
tember 2021 betreffende het namens de Europe-
se Unie in het regionaal stuurcomité van de Ver-
voersgemeenschap in te nemen standpunt over 
de oprichting van een technisch comité voor het 
vervoer over water en multimodaliteit 

 Pb. L. 01-10-2021

 16 juni 2021 Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaart-
wetboek 

 B.S. 06-09-2021

 26 augustus 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1407 van de Com-
missie van 26 augustus 2021 tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/919 wat betreft de 
geharmoniseerde normen voor brandbestendige 
brandstofslangen, niet-brandbestendige brand-
stofslangen, buitenboordkranen en rompdoorvoe-
ren, op binnenboorddieselmotoren gemonteerde 
onderdelen van het brandstof-, olie- en elektrisch 
systeem, en stuurwielen 

 Pb. L. 27-08-2021

 2 juli 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2008 tot uitvoering van titel XVI van 
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffen-
de het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen 

 B.S. 17-08-2021
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DATUM TITEL PUBLICATIE 

 1 juli 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair 
Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 
2010 betreffende de aanvullende werkloosheids-
uitkering 

 B.S. 16-08-2021

 1 juli 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het 
Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot 
opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 oktober 2016 inzake vaststelling van de 
werkgeversbijdragen voor administratiekosten 

 B.S. 16-08-2021

 30 juli 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1311 van de Com-
missie van 30 juli 2021 betreffende de erkenning 
van het Hrvatski Registar Brodova (Kroatisch 
scheepvaartregister) als classificatiebureau voor 
binnenschepen overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2016/1629 van het Europees Parlement en de 
Raad 

 Pb. L. 09-08-2021

 28 april 2021 Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1308 van de 
Commissie van 28 april 2021 tot wijziging van de 
bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het 
Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
wijziging van de lijst van binnenwateren in de Unie 
en de minimale technische voorschriften voor 
vaartuigen 

 Pb. L. 09-08-2021

 30 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werk-
nemers in de binnenscheepvaart 

 B.S. 02-08-2021

 30 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair 
Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende 
de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(2019-2020) 

 B.S. 02-08-2021

 14 juli 2021 Richtlijn (EU) 2021/1233 van het Europees Par-
lement en de Raad van 14 juli 2021 tot wijziging 
van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de over-
gangsmaatregelen voor de erkenning van certifi-
caten van derde landen 

 Pb. L. 30-07-2021

VI. Regelgeving
2021: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie
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 27 mei 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffen-
de de syndicale premie 

 B.S. 22-07-2021

 24 juni 2021 Verordening (EU) 2021/1068 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot wij-
ziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de 
overgangsbepalingen ervan betreft voor bepaalde 
machines die zijn uitgerust met motoren in de 
vermogensgroep van ten minste 56 kW en minder 
dan 130 kW, of de vermogensgroep van ten min-
ste 300 kW, met het oog op het aanpakken van de 
gevolgen van de COVID-19 crisis 

 Pb. L. 30-06-2021

 21 juni 2021 Besluit (EU) 2021/1055 van de Raad van 21 juni 
2021 over het standpunt dat namens de Europese 
Unie moet worden ingenomen in de Conferentie 
van de partijen bij het Verdrag inzake de verza-
meling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en 
binnenvaart (het CDNI) over de vaststelling van de 
resolutie tot uitbreiding van het verbod op het lo-
zen van huishoudelijk afvalwater tot binnensche-
pen die tussen 12 en 50 passagiers vervoeren 

 Pb. L. 28-06-2021

 17 juni 2021 Ordonnantie houdende instemming met de wij-
zigingen van het Verdrag van 9 september 1996 
inzake de verzameling, afgifte en inname van 
afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en 
van de Aanhangsels (CDNI) 

 B.S. 25-06-2021

 21 mei 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering 25 mei 2018 
tot aanpassing van de regelgeving betreffende het 
vervoer van gevaarlijke goederen over de binnen-
wateren aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaron-
der het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren is toegestaan 

 B.S. 16-06-2021

 7 juni 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/922 van de Raad van 
7 juni 2021 waarbij Denemarken wordt gemach-
tigd een verlaagd belastingtarief toe te passen 
op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan 
schepen die op een ligplaats in een haven zijn 
afgemeerd 

 Pb. L. 09-06-2021

 7 juni 2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/921 van de Raad 
van 7 juni 2021 waarbij Nederland wordt gemach-
tigd een verlaagd belastingtarief toe te passen 
op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan 
schepen die op een ligplaats in een haven zijn 
afgemeerd 

 Pb. L. 09-06-2021
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 20 mei 2021 Ministerieel besluit betreffende de beroeps- of 
pleziervaartvaarbevoegdheidsbewijzen die aanlei-
ding geven tot een ICC 

 B.S. 08-06-2021

 12 mei 2021 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 
juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de binnenwateren 

 B.S. 25-05-2021

 20 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de 
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 
en vaststelling van de statuten ervan 

 B.S. 18-05-2021

 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffen-
de de arbeidsduur 

 B.S. 18-05-2021

 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart, tot ophef-
fing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 
december 2019 inzake de eindejaarspremie 

 B.S. 18-05-2021

 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pa-
ritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake 
de waarborg van een compenserende vergoeding 
- bijkomend pensioen 

 B.S. 18-05-2021

 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het Pa-
ritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake 
vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 
vormingskosten 

 B.S. 18-05-2021

 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 oktober 2020, gesloten in het 
Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot 
vervanging van bijlage 1 bij de collectieve arbeids-
overeenkomst van 3 oktober 2012 betreffende de 
vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor werknemers in de binnenscheepvaart te-
werkgesteld op basis van “systeemvaart” (“Toe-
tredingsakte bij de collectieve arbeidsovereen-
komst van 3 oktober 2012”) 

 B.S. 18-05-2021

VI. Regelgeving
2021: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie
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 18 april 2021 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 5 september 2019, gesloten in het 
Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, be-
treffende de stelsels van werkloosheid met be-
drijfstoeslag 2021-2022 

 B.S. 18-05-2021

 12 maart 2021 Besluit nr. 1/2021 van het Gemengd Comité 
EU-Zwitserland van 12 maart 2021 tot wijziging 
van hoofdstuk III van en de bijlagen I en II bij de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap 
en de Zwitserse Bondsstaat inzake de vereen-
voudiging van de controles en formaliteiten bij het 
goederenvervoer en inzake douaneveiligheids-
maatregelen [2021/714] 

 Pb. L. 03-05-2021

 25 maart 2021 Algemene Directie. — Collectieve Arbeidsbetrek-
kingen. — Benoeming van de leden van het Pari-
tair Comité voor de binnenscheepvaart 

 B.S. 26-04-2021

 9 april 2021 Besluit (EU) 2021/594 van de Raad van 9 april 
2021 betreffende het namens de Europese Unie in 
het Europees Comité voor de opstelling van stan-
daarden voor de binnenvaart en in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart in te nemen stand-
punt over de goedkeuring van standaarden voor 
beroepskwalificaties in de binnenvaart 

 Pb. L. 13-04-2021

 9 april 2021 Besluit (EU) 2021/593 van de Raad van 9 april 
2021 betreffende het namens de Europese Unie in 
het Europees Comité voor de opstelling van stan-
daarden voor de binnenvaart en in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart in te nemen stand-
punt over de goedkeuring van standaarden voor 
geharmoniseerde River Information Services 

 Pb. L. 13-04-2021

 28 maart 2021 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 5 december 2004 houdende vast-
stelling van productnormen voor inwendige ver-
brandingsmotoren in niet voor de weg bestemde 
mobiele machines 

 B.S. 09-04-2021

 26 oktober 2018 Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 
216/2018 van 26 oktober 2018 tot wijziging van 
bijlage XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst 
[2021/499] 

 Pb. L. 25-03-2021

 31 januari 2021 Koninklijk besluit houdende toekenning van het 
gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laure-
aat van de Arbeid van België -Koopvaardij - Bin-
nenscheepvaart - Zeevisserij - Nautische dienst-
verlening 

 B.S. 16-03-2021
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 21 september 2018 Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 
195/2018 van 21 september 2018 tot wijziging 
van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst 
[2021/309] 

 Pb. L. 04-03-2021

 6 juli 2018 Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 
155/2018 van 6 juli 2018 tot wijziging van bijlage 
XIII (Vervoer) bij de EER overeenkomst [2021/216] 

 Pb. L. 25-05-2021

 5 februari 2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 
2018 tot aanpassing van de regelgeving betref-
fende het vervoer van gevaarlijke goederen over 
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang, wat betreft de elektro-
nische meldplicht voor schepen die gevaarlijke 
goederen vervoeren 

 B.S. 23-02-2021

 16 februari 2021 Verordening (EU) 2021/267 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot 
vaststelling van specifieke en tijdelijke maatre-
gelen naar aanleiding van het voortduren van de 
COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of 
verlenging van bepaalde certificaten, getuigschrif-
ten en vergunningen, het uitstel van bepaalde 
periodieke controles en periodieke opleidingen op 
bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en 
de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 
2020/698 bedoelde perioden 

 Pb. L. 22-02-2021

 4 februari 2021 Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terug-
nameplicht voor afgewerkte oliën 

 B.S. 17-02-2021

 21 januari 2021 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van 
het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 
2009 betreffende de gewestelijke incentives ten 
gunste van de grote ondernemingen en ten gun-
ste van de kleine en middelgrote ondernemingen 
die investeren met het oog op de bevordering van 
andere vervoerswijzen dan het wegvervoer en 
die doelstellingen inzake de milieubescherming 
nastreven 

 B.S. 29-01-2021

VI. Regelgeving
2021: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie
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5/22  

  

Nr. 1 0409.855.484 1 VKT-vzw 3.1 
 

JAARREKENING 
 

 
 

BALANS NA WINSTVERDELING 
 

ACTIVA 

OPRICHTINGSKOSTEN -································-·-············· 

VASTE ACTIVA .................................................................. 

 
 
 

Toel. 

Immateriële vaste activa ............................................................ 6.1.1 

Materiële vaste activa ................................................................. 6.1.2 

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. .............................................................. 6.1.3 

VLOTTENDE ACTIVA ........................................................ 

Vorderingen op meer dan één jaar .,..•............................. 

Handelsvorderingen ·························••.•················· •· 
Overige vorderingen .....•.•..••..•......•.•••...•......•........•...... 

 
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 .....- .................................... 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 

20 
 

21/28 
 

21 

22/27 

22 

23 

24 
25 

26 

27 
 

28 

29/58 

29 

290 

291 

3 

30/36 

37 
 

40/41 

40 

41 
 
50/53 

54/58 

490/1 

  

264.046,46 273.425,96 
 

2.556,49 

261.489,97 
 
 

13.542,50 

23.182,21 
 
 

224.765,26 
 
 
 
 

5.671.613,65 

 
5.725,48 

267.700,48 
 
 

8.016,71 

25.909,57 
 
 

233.774,20 
 
 
 
 

5.262.358,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

337.965,09 

257.749,11 

80.215,98 
 

980.319,21 

4.352.923,43 

405,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

412.764,63 

316.868,22 

95.896,41 
 

1.122.273,53 

3.727.320,55 

20/58 5.935.660,11 5.535.784,67 
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5/22  

  

Nr. 1 0409.855.484 1 VKT-vzw 3.1 
 

JAARREKENING 
 

 
 

BALANS NA WINSTVERDELING 
 

ACTIVA 

OPRICHTINGSKOSTEN -································-·-············· 

VASTE ACTIVA .................................................................. 

 
 
 

Toel. 

Immateriële vaste activa ............................................................ 6.1.1 

Materiële vaste activa ................................................................. 6.1.2 

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. .............................................................. 6.1.3 

VLOTTENDE ACTIVA ........................................................ 

Vorderingen op meer dan één jaar .,..•............................. 

Handelsvorderingen ·························••.•················· •· 
Overige vorderingen .....•.•..••..•......•.•••...•......•........•...... 

 
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 .....- .................................... 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 

20 
 

21/28 
 

21 

22/27 

22 

23 

24 
25 

26 

27 
 

28 

29/58 

29 

290 

291 

3 

30/36 

37 
 

40/41 

40 

41 
 
50/53 

54/58 

490/1 

  

264.046,46 273.425,96 
 

2.556,49 

261.489,97 
 
 

13.542,50 

23.182,21 
 
 

224.765,26 
 
 
 
 

5.671.613,65 

 
5.725,48 

267.700,48 
 
 

8.016,71 

25.909,57 
 
 

233.774,20 
 
 
 
 

5.262.358,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

337.965,09 

257.749,11 

80.215,98 
 

980.319,21 

4.352.923,43 

405,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

412.764,63 

316.868,22 

95.896,41 
 

1.122.273,53 

3.727.320,55 

20/58 5.935.660,11 5.535.784,67 
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6/22  

Nr. i 0409.855.484 1 VKT-vzw 3.2 

Toel. 
 

PASSIVA 
 

EIGEN VERMOGEN 

Fondsen van de vereniging of stichting ..................•. ................ 6.2 

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

Bestemde fondsen en andere reserves........................... 6.2 

Overgedragen winst (verlies) ................................... (+)/(-) 

Kapitaalsubsidies ················-·········-···········•·"················ 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN  .. 6.2 

Voorzieningen voor risico's en kosten ........................... 
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ................... 

Belastingen ..............................,................................... 
 

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 

Milieuverplichtingen ..................................................... 

Overige risico's en kosten ............................................ 
 

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

Uitgestelde belastingen ................................................... 
 

SCHULDEN 

Schulden op meer dan één jaar  .....................· ........................ 6.3 

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

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 
schulden.................................................................. 
Overige leningen ................................._ ................ 

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ........................,...,.. 

Overige schulden ......................................................... 

Schulden op ten hoogste één jaar ............................................ 6.3 

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen .............................·......................................-.. . 
Financiële schulden ..................................................... 

Kredietinstellingen ................................................. 

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

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

Leveranciers .......................................................... 

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................ 

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

Belastlng/ln ..................,......................................... 

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

overige schulden ........,......;.....•••.....•.,......................... 

Overlopende rekeningen ................................................. 
 

TOTAAL VAN DE PASSIVA .............................................. 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 
 

10/15 

 
 

4.365.801,28 

 
 

4.065.397,16 
  

10 512.396,10 512.396,10 

12   

13 770.753,73 892.631,68 

14 3,082.651,45 2.660.369.38 

15   

16   
  

160/5   

160   

161   

162   

163   

16415   

 
167 

  

168   

17/49 1.569.858,83 1.470.387,51 
  

17   

170/4   

172/3 
  

174/0   

175   

176   

178/9   

42/48 1.548.227,60 1.450.193,83 

42 
  

43   

430/8   

439   

44 1.094.063,64 1.098.324,29 

440/4 1.094.063,64 1.098.324,29 

441   

46 240.203,57 205.879,12 

45 51.358,94 62.766,63 

450/3   

454/9 51.358,94 62.766,63 

48 162.601,45 83.223,79 

492/3 21.631,23 20.193,68 

10/49 5.935.660,11 5.535.784,67 

 

5 Facultatieve vermelding. 7/22  

  

Nr.  [ 0409.855.484 [ VKT-vzw4 
 

RESULTATENREKENING 
 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 

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

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .......... 
5 

omzet ............·-·······--·-··-·..-··..····..···········-········ 
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies........... 

 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 
en diverse goe.deren IL...................................,-...... 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ........... (+)/(-) 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste activa ................................................................... 
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen) .................................................... (+)/(-) 
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ........................... (+)/(-) 
Andere bedrijfskosten .................................................... 
Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten ............................................., .................... (-) 
Niet-recurrente bedrijfskosten ............................,"····..··· 

 
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................... (+)/(-) 

 
 

Toel. 

Financiële opbrengsten ...............................•-·····............. 6.4 

Recurrente financiële opbrengsten ........................._........ 

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................._... _.... -. 

Financiële kosten ............................................................... 6.4 

Recurrente financiële kosten .......................................... 

Niet-recurrente financiële kosten .................................... 

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen .(+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..................... 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 

Belastingen op het resultaat ....................................... (+)/(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................. (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....," ............. 

Overboeking naar de belastingvrije reserves 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ........ (+)/(-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 

9900 

76A 
 

70 

73 
 

60/61 
 

62 
 
 

630 
 
 

631/4 
 

635/9 

640/8 
 

649 

66A 
 

9901 
 

75n6B 

75 

768 
 

65/668 
 

65 
 

668 
 

9903 
 
780 

 
680 

 
61n1 

9904 
 
789 

 
689 

 
9905 

 
 

987.347,95 
 
 
 
 
 
 
 
 

463.276,09 
 
 

29.681,13 
 
 
 
 
 

179.792,3B 
 
 
 
 

314.598,35 

 
 

950.667,82 
 
 
 
 
 
 
 
 

507.888,57 
 
 

30.510,40 
 
 
 
 
 

145.B07,90 
 
 
 
 

266.460,95 
 

82,02 

82,02 
 
 

14.253,52 
 

14.253,52 
 
 

300.426,85 

 
611,51 

611,51 
 

 

8.528,10 
 

8.528,10 
 
 

258.544,36 
 
 
 
 

22,73 

300.404,12 

 
 
 
 

176,94 

258.367,42 
 
 
 
 

300.404,12 

 
 
 
 

258.367,42 
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6/22  

Nr. i 0409.855.484 1 VKT-vzw 3.2 

Toel. 
 

PASSIVA 
 

EIGEN VERMOGEN 

Fondsen van de vereniging of stichting ..................•. ................ 6.2 

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

Bestemde fondsen en andere reserves........................... 6.2 

Overgedragen winst (verlies) ................................... (+)/(-) 

Kapitaalsubsidies ················-·········-···········•·"················ 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN  .. 6.2 

Voorzieningen voor risico's en kosten ........................... 
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ................... 

Belastingen ..............................,................................... 
 

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 

Milieuverplichtingen ..................................................... 

Overige risico's en kosten ............................................ 
 

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

Uitgestelde belastingen ................................................... 
 

SCHULDEN 

Schulden op meer dan één jaar  .....................· ........................ 6.3 

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

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 
schulden.................................................................. 
Overige leningen ................................._ ................ 

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ........................,...,.. 

Overige schulden ......................................................... 

Schulden op ten hoogste één jaar ............................................ 6.3 

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen .............................·......................................-.. . 
Financiële schulden ..................................................... 

Kredietinstellingen ................................................. 

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

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

Leveranciers .......................................................... 

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................ 

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

Belastlng/ln ..................,......................................... 

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

overige schulden ........,......;.....•••.....•.,......................... 

Overlopende rekeningen ................................................. 
 

TOTAAL VAN DE PASSIVA .............................................. 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 
 

10/15 

 
 

4.365.801,28 

 
 

4.065.397,16 
  

10 512.396,10 512.396,10 

12   

13 770.753,73 892.631,68 

14 3,082.651,45 2.660.369.38 

15   

16   
  

160/5   

160   

161   

162   

163   

16415   

 
167 

  

168   

17/49 1.569.858,83 1.470.387,51 
  

17   

170/4   

172/3 
  

174/0   

175   

176   

178/9   

42/48 1.548.227,60 1.450.193,83 

42 
  

43   

430/8   

439   

44 1.094.063,64 1.098.324,29 

440/4 1.094.063,64 1.098.324,29 

441   

46 240.203,57 205.879,12 

45 51.358,94 62.766,63 

450/3   

454/9 51.358,94 62.766,63 

48 162.601,45 83.223,79 

492/3 21.631,23 20.193,68 

10/49 5.935.660,11 5.535.784,67 

 

VII. Financiële aspecten
VII. 2  Resultatenrekening op 31/12/2021

5 Facultatieve vermelding. 7/22  

  

Nr.  [ 0409.855.484 [ VKT-vzw4 
 

RESULTATENREKENING 
 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 

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

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .......... 
5 

omzet ............·-·······--·-··-·..-··..····..···········-········ 
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies........... 

 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 
en diverse goe.deren IL...................................,-...... 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ........... (+)/(-) 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste activa ................................................................... 
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen) .................................................... (+)/(-) 
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ........................... (+)/(-) 
Andere bedrijfskosten .................................................... 
Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten ............................................., .................... (-) 
Niet-recurrente bedrijfskosten ............................,"····..··· 

 
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................... (+)/(-) 

 
 

Toel. 

Financiële opbrengsten ...............................•-·····............. 6.4 

Recurrente financiële opbrengsten ........................._........ 

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................._... _.... -. 

Financiële kosten ............................................................... 6.4 

Recurrente financiële kosten .......................................... 

Niet-recurrente financiële kosten .................................... 

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen .(+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..................... 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 

Belastingen op het resultaat ....................................... (+)/(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................. (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....," ............. 

Overboeking naar de belastingvrije reserves 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ........ (+)/(-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
 
 

9900 

76A 
 

70 

73 
 

60/61 
 

62 
 
 

630 
 
 

631/4 
 

635/9 

640/8 
 

649 

66A 
 

9901 
 

75n6B 

75 

768 
 

65/668 
 

65 
 

668 
 

9903 
 
780 

 
680 

 
61n1 

9904 
 
789 

 
689 

 
9905 

 
 

987.347,95 
 
 
 
 
 
 
 
 

463.276,09 
 
 

29.681,13 
 
 
 
 
 

179.792,3B 
 
 
 
 

314.598,35 

 
 

950.667,82 
 
 
 
 
 
 
 
 

507.888,57 
 
 

30.510,40 
 
 
 
 
 

145.B07,90 
 
 
 
 

266.460,95 
 

82,02 

82,02 
 
 

14.253,52 
 

14.253,52 
 
 

300.426,85 

 
611,51 

611,51 
 

 

8.528,10 
 

8.528,10 
 
 

258.544,36 
 
 
 
 

22,73 

300.404,12 

 
 
 
 

176,94 

258.367,42 
 
 
 
 

300.404,12 

 
 
 
 

258.367,42 
  

 



66

8/22  

 
  

Nr.. 1 0409.855.484 1 VKT-vzw5 

RESULTAATVERWERKING 
 
 

Te bestemmen winst (ver1ies) ......................................................... (+)!(-) 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ............................. (+)!(-) 

Overgedragen winst (ver1ies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-) 
 

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en 
andere reserves ........................................................................................ 

 
Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves ................... 

 
Over te dragen winst (ver1ies) ........................................................... (+)/(-) 
 
 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

9906 2.960.773,50 2.690.638,47 

(s9o5: 300.404,12 258.367,42 

14P 2.660.369,38 2.432.271,05 

791 121.877,95 
 

691 
 

30.269,09 

(14) 3.082.651,45 2.660.369,38 
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8/22  

 
  

Nr.. 1 0409.855.484 1 VKT-vzw5 

RESULTAATVERWERKING 
 
 

Te bestemmen winst (ver1ies) ......................................................... (+)!(-) 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ............................. (+)!(-) 

Overgedragen winst (ver1ies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-) 
 

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en 
andere reserves ........................................................................................ 

 
Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves ................... 

 
Over te dragen winst (ver1ies) ........................................................... (+)/(-) 
 
 
 
 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

9906 2.960.773,50 2.690.638,47 

(s9o5: 300.404,12 258.367,42 

14P 2.660.369,38 2.432.271,05 

791 121.877,95 
 

691 
 

30.269,09 

(14) 3.082.651,45 2.660.369,38 

 

VII. Financiële aspecten
VII. 3  Waarderingsregels

Deze waarderingsregels hebben betrekking op de waardering van alle 
bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook die 
gelden voor het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. 
Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan 
uitgegaan dat het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. 
haar activiteiten zal voortzetten.
Deze waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek 
blijven en stelselmatig worden toegepast.

ALGEMENE WAARDERINGSREGELS
Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanddelen.
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. 
De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de 
actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. De voorzieningen voor 
risico’s en kosten worden geïndividualiseerd.
Voorzichtigheid en goede trouw.
De waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en 
de voorzieningen voor risico’s en kosten voldoen aan de eisen van 
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor 
risico’s en kosten worden stelselmatig gevormd en hangen niet af van het 
resultaat van het boekjaar.
In de gevallen waarin, bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, 
de waardering van de voorzienbare risico’s, de mogelijke verliezen en de 
ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in 
de toelichting, wanneer de betrokken bedragen, rekening houdend met de 
eis van het getrouwe beeld, belangrijk zijn.
Aanschaffingswaarde - nominale waarde - herwaardering.
Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd 
tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt 
opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en 
waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe 
gewaardeerd tegen hun nominale waarde. De materiële vaste activa, de 
deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen 
mogen geherwaardeerd worden,

BIJZONDERE REGELS 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan hun
aanschaffingswaarde, dit is de aankoopprijs of de vervaardigingprijs. Hierbij 
wordt geen rekening gehouden met toevoeging van algemene kosten.
Toepassingssoftware wordt afgeschreven over een periode van minimum 3 
tot maximum 5 jaar.

MATERIÊLE VASTE ACTIVA
De vaste activa worden gewaardeerd aan hun historische aanschaffingskost: 
dit houdt in dat alle kosten om het vast actief gebruiksklaar te maken voor 
de activiteiten worden gekapitaliseerd: studiekosten, verzending - en 
transportkosten, installatiekosten, ...
Materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair 
afgeschreven volgens volgend plan dat opgesteld is op basis van 
economische criteria:

Materiële Vaste Activa  Afschrijvingspercentage  
Inrichting van lokalen  10%
Machines et materieel Min 20% max 33%  
Meubilair 20%
Bibliotheek 100%  
lnternetsite 20%

De activa die niet onder voormelde categorieën kunnen worden gerubriceerd, 
worden afgeschreven volgens hun economische levensduur.
De afschrijving van de geleasde activa geschiedt volgens de 
bedrijfseconomische percentages van toepassing op de andere materiële 
vaste activa, zoals voormeld, ongeacht het aflossingsplan van het 
leasingcontract.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan de 
aanschaffingswaarde, d.i. de aanschaffingsprijs. Enkel belangrijke 
aankoopkosten worden geactiveerd.
Waardeverminderingen worden geboekt bij een duurzame minderwaarde 

of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de 
vooruitzichten van de vereniging waarin de participatie of de aandelen 
worden aangehouden.
 
Vorderingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Hierop wordt 
een waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag 
geheel of gedeeltelijk onzeker is.
De borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen hun nominale
waarde.
Financiële vaste activa kunnen worden geherwaardeerd indien de waarde 
van deze activa op een vaststaande en duurzame wijze uitstijgen boven de 
boekwaarde.

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de 
nominale waarde wordt een waardevermindering toegepast indien de 
betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is.

VOORRADEN
Niet van toepassing.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde.
De vorderingen in vreemde valuta worden omgezet in EUR aan de indicatieve 
koers op balansdatum. Negatieve koersverschillen worden ten laste 
gelegd van het boekjaar. Positieve koersverschillen worden geboekt in de 
overlopende rekeningen.
Waardeverminderingen worden toegepast indien voor het geheel of een 
gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat omtrent de inning.

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Indien de 
realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de voorheen geboekte 
nominale waarde, wordt een waardevermindering geboekt. Liquide middelen 
in vreemde valuta worden omgerekend in EUR aan de indicatieve koers op 
balansdatum.

EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen geeft het gecumuleerde resultaat weer van het huidig 
en de voorbije boekjaren vermeerderd met herwaarderingsmeerwaarden 
en aangelegde reserves. De raad van bestuur zal zich bezinnen over de 
noodzaak van het aanleggen van reserves door alle gegevens die zekere, 
toekomstige uitgaven inhouden te beoordelen.

VOORZIENINGEN
Op balansdatum wordt een inventaris opgemaakt van alle voorziene 
risico’s en eventuele verliezen die in de loop van het boekjaar of van vorige 
boekjaren zijn ontstaan. Een voorziening wordt aangelegd op basis van een 
getrouwe inschatting van het risico op het ogenblik van het opstellen van de 
rekeningen.

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN SCHULDEN  
OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. 
De schulden in vreemde valuta worden ten laste gelegd van het boekjaar. 
Positieve koersverschillen worden geboekt in de overlopende rekeningen.

RESULTATENREKENING
Er wordt rekening gehouden met alle kosten en opbrengsten die betrekking 
hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag 
waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd.
De posten van de resultatenrekening worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. De geproduceerde vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de vervaardigingprijs zonder toevoeging van onrechtstreekse kosten.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden, per 
categorie, in de toelichting vermeld voor de nominale waarde van de 
verplichting die in het contract voorkomt of, bij gebreke daaraan, voor hun 
geraamde waarde.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 maart 2009.

De organisatie ondervindt geen bijzondere impact van covid19.

WAARDERINGSREGELS
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limited by guarantee. All rights reserved.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden 
van Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW over de 
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Instituut voor 
het Transport langs de Binnenwateren VZW (de “Vereniging”), leggen wij u ons 
commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsook de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de 
algemene vergadering van 25 juni 2021, overeenkomstig het voorstel van 
het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene 
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 
2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Instituut 
voor het  Transport  langs  de  Binnenwateren VZW  uitgevoerd  gedurende 13 
opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 
Vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2021, 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum 
evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 5.935.660 en de 
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar 31 december 2021 
van EUR 300.404.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen 
en de financiële toestand van de Vereniging per 31 december 2021, alsook 
van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben 
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden 
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van 
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden 
van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij 
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de 
jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.

KPMG Bedrijfsrevisoren – KPMG 
Réviseurs d’Entreprises BV/SRL
Ondernemingsnummer 
0419.122.548
BTW BE 0419.122.548
RPR Brussel
IBAN : BE 95 0018 4771 0358 
BIC : GEBABEBB

Zetel:
Luchthaven Brussel Nationaal 1K 
B-1930 Zaventem
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging 
de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 
jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van 
de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is 
van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk 
voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vereniging om haar 
continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft 
om de Vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid 
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel 
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen 
van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke 
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie 
dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking 
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich 
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis 
van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en 
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in 
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan 
de bedrijfsvoering van de Vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen. 
Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren VZW over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2021
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden 
uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s 
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van 
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is 
van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake 
kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een 
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vereniging;

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door 
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen;

— het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van 
de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante 
twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vereniging om 
haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in 
ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat 
zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de Vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij 
identificeren gedurende onze controle.

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren VZW over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2021

VIII.  Verslag van de commissaris
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen en van de statuten van de Vereniging.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende 
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden 
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, de naleving van bepaalde voorschriften uit het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vereniging te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en ons 
bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 
tegenover de Vereniging.

Andere vermeldingen
— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 

boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

— Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in 
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen zijn gedaan of genomen.

Gent, op 15 juni 2022

KPMG Bedrijfsrevisoren 
Commissaris 
vertegenwoordigd door

Digitally signed by  
Joris Mertens (Signature)  
Date: 2022.06.15
15:14:27 +02’00’

Joris Mertens 
Bedrijfsrevisor

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren VZW over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2021
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Drukpersstraat 19 Rue de la Presse – Brussel 1000 Bruxelles
Tel.: + 32 (0)2 217.09.67 - Fax: + 32 (0)2 219.91.86
E-mail: itb-info@itb-info.be – www.itb-info.be
Ondernemingsnummer : 0409 855 484

Gecoördineerde tekst van de statuten zoals goedgekeurd door de 
gewone algemene vergadering van het Instituut voor het Transport 
langs de Binnenwateren, gehouden op 19 juni 2015 in de lokalen van 
de European Transport Worker’s Federation, Galerij Agora – Grasmarkt 
105, te 1000 Brussel, aangepast door de gewone algemene vergadering 
van 20 juni 2008 en de buitengewone algemene vergadering van 3 
december 2004.

Tussen de ondergetekenden :
Bertrand, Gaston, Sint-Michielslaan 10, Brussel;
Devreker, André, Pacificatiestraat 10, Ledeberg;
François, Sylvain, Isidoor Geyskenslaan 45, Oudergem;
Schoenmaekers, Jozef, Grote Prijzenlaan 80, Sint-Pieters-Woluwe;
Smeesters, Pierre, Diestsevest 81, Leuven;
Vanden Bosch, Marcel, Doggeweg 59, Zaventem;
Vande Velde, Frans, Philippartstraat 19, Melsbroek;
Van Leuven, Eduard, Ter Varentstraat 6, Mortsel;
Van Rompuy, Victor, Oudstrijderslaan 40, Sint-Stevens-Woluwe
Wijnakker, Raoul, Pijkestraat 27, Oostakker;
Deben, Pierre, Sint-Paulusstraat 12, Antwerpen;
De Grave, Guillaume, Koningshoflei 6, Schoten;
Emsens, Stanislas, «Stevensvennen», Lommel;
Gheur, John, place Coronmeuse 8, Herstal;
Goossens, Marcel, Mostincklaan 60, Sint-Pieters-Woluwe;
Herbosch, Antoine, J. Van Rijswijcklei 26, Antwerpen;
Heylen, Henri, Taxandriastraat 1, Merksem;
Lallemand, Pierre, Quai Saint-Léonard 59, Luik;
Smet, Pierre, Robberechtsstraat 267, Wemmel;
Van Duynslaeger, Julien, Strijdersstraat 75, Edegem,

werd te Brussel op 5 januari 1970 een vereniging zonder winstoogmerk 
opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan de statuten hierna 
volgen en die werden aangepast aan de vereisten van de wet van 2 mei 
2002, de wet van 16 januari 2003 en de wet van 9 juli 2004.

TITEL I - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1
De benaming van de vereniging is “Instituut voor het Transport langs 
de Binnenwateren” (afgekort : “I.T.B.”); in het Frans : “Institut pour le 
Transport par Batellerie” (afgekort : “I.T.B.”). 

Artikel 2
De zetel der vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat nr. 
19, in het gerechtelijk Arrondissement Brussel.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel, het ondernemen, het bevorderen 
en het coördineren van alle studies, onderzoeken, opzoekingen 
en verwezenlijkingen op technisch, economisch, sociologisch en 
juridisch gebied, van aard om de vooruitgang en de veiligheid van het 
vervoer langs de waterweg te verzekeren en aan de overheden en de 
binnenvaartsector haar medewerking te verlenen voor de organisatie en 
de ontwikkeling van dit vervoer.

In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkt is, heeft de 
vereniging het volgende tot doel:

IX.  Statuten

a)  zij verleent aan alle overheden en de binnenvaartsector haar 
medewerking voor de uitwerking en de toepassing van en het toezicht 
over de organisatie-, coördinatie- en harmonisatiemaatregelen van 
het vervoer langs de waterweg;

b)  zij verzamelt de documentatie betreffende het vervoer langs de 
waterweg en werkt deze bij;

c)  zij maakt de inventaris op van de behoeften inzake vervoer langs de 
waterweg en van de geschikte middelen om zijn ontwikkeling en zijn 
veiligheid te verzekeren;

d)  zij stelt de programma’s vast voor de studiën, de onderzoeken en 
de opzoekingen betreffende het vervoer langs de waterweg en 
coördineert deze;

e)  zij brengt de nodige verbindingen tot stand tussen de overheden, 
de openbare en private organismen, de wetenschappelijke en 
economische middens, zowel nationale als internationale, waarvan 
de activiteiten van belang zijn voor de verschillende aspecten met 
betrekking tot de ontwikkeling en de veiligheid van het vervoer 
langs de waterweg;

f)  zij stimuleert of onderneemt alle studiën, onderzoeken, opzoekingen 
en verwezenlijkingen die tot haar doel behoren;

g)  zij doet alle voorstellen op technisch, economisch, sociologisch en 
juridisch gebied van aard om de voorwaarden van het vervoer langs 
de waterweg te verbeteren;

h)  zij neemt alle nodige maatregelen opdat de middelen van aard om 
het vervoer langs de waterweg te verbeteren, ter kennis zouden 
gebracht worden van alle middens;

i)  zij vergemakkelijkt door haar studiën, haar informaties en haar 
verwezenlijkingen, de uitoefening van het beroep van vervoerder 
langs de waterweg;

j)  zij belast zich met het verwezenlijken en het bevorderen van de 
beroepsopleiding van de vervoerders langs de waterweg, onder 
meer door het organiseren van cursussen, lezingen en examens.

De vereniging kan alle verrichtingen doen, of eraan medewerken, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
maatschappelijk doel of van aard om de verwezenlijking of de 
ontwikkeling ervan te bevorderen.

Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II - Leden, aanvaarding, ontslag, schorsing, uitsluiting

Artikel 5
De vereniging bestaat uit :

- twintig werkende leden, waarvan tien worden voorgedragen langs 
de zijde van de overheid 

 en tien langs de zijde van de beroepsorganisaties van vervoerders 
van goederen langs de 

 waterweg;
- een onbeperkt aantal toegetreden leden; 
- en ereleden. 

Is werkend lid, iedere natuurlijke persoon die in die hoedanigheid door de 
algemene vergadering wordt aangenomen.
Zijn toegetreden leden, de natuurlijke of rechtspersonen, die op basis 
van hun belangstelling voor de activiteiten van de vereniging door de 
raad van bestuur in die hoedanigheid worden aangenomen.
Kunnen worden aanvaard als toegetreden lid:

a)  alle groeperingen, professionele en interprofessionele bonden en 
verenigingen die tot doel hebben de vertegenwoordiging van de 
vervoerders langs de waterweg;



74

b)  alle natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij het vervoer 
langs de waterweg;

c)  alle overheden en openbare organismen.

Zijn ereleden de natuurlijke personen die hetzij op grond van deze statuten 
gemachtigd worden deze titel te dragen, hetzij in die hoedanigheid door 
de algemene vergadering worden aangenomen.

Artikel 6
Bij vacature wordt het werkend lid, voorgedragen langs de zijde van 
de overheid, vervangen op voorstel van de federale minister die de 
mobiliteit in zijn bevoegdheid heeft. 

Werd het werkend lid voorgedragen door de beroepsorganisaties van 
vervoerders van goederen langs de waterweg, dan zal het vervangen 
worden op voorstel van deze organisaties.

Artikel 7
Niemand kan aanvaard worden als toegetreden lid, zo hij niet vooraf een 
schriftelijk verzoek richt tot de raad van bestuur en zo hij niet door twee 
werkende of toegetreden leden wordt voorgedragen.

In dit verzoek moet de kandidaat verklaren dat hij instemt met het doel, 
de statuten en het reglement van de vereniging.

De raad van bestuur beslist op soevereine wijze, bij geheime stemming. 
Zijn beslissing hoeft niet gemotiveerd te worden. Wordt aangenomen, de 
kandidaat die minstens de twee derden van de stemmen der aanwezige 
of vertegenwoordigde leden bekomt.

Artikel 8
De werkende en de toegetreden leden zijn vrij op gelijk welk ogenblik uit 
de vereniging te treden; zij zullen hun beslissing schriftelijk aan de raad 
van bestuur ter kennis brengen.
Het lid, zowel werkend als toegetreden, dat weigert of nalaat de door 
hem verschuldigde bijdrage aan de vereniging te betalen, wordt als 
ontslagnemend aangezien. Deze weigering of deze onthouding worden 
als vaststaand beschouwd ten laatste tien dagen na de verzending van 
een tweede schriftelijke aanmaning tot betaling van deze bijdrage.
Wordt eveneens geacht ontslagnemend te zijn en dient te 
worden vervangen, het werkend lid dat niet meer behoort tot de 
beroepsorganisatie of de overheidsadministratie van waaruit het 
voorgedragen is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering. Behoudens in de gevallen vermeld in artikel 9 is het 
vervangen werkend lid gemachtigd de titel van erelid te dragen.

Artikel 9
De schorsing of de uitsluiting van een werkend lid kan, op voorstel van 
de raad van bestuur of van één vijfde van de werkende leden, slechts 
worden uitgesproken door de algemene vergadering. Deze vergadering 
beslist, bij geheime stemming, bij meerderheid van minstens twee 
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Haar 
beslissing hoeft niet gemotiveerd te worden.
De schorsing of de uitsluiting van een toegetreden lid kan worden 
uitgesproken door de raad van bestuur, bij twee derde meerderheid.

De schorsing of de uitsluiting moet worden voorgesteld :
1.  wanneer een werkend of toegetreden lid zich niet onderwerpt 

aan de statuten en aan de reglementen van de vereniging of aan 
de beslissingen die regelmatig door de organen van de vereniging 
genomen worden;

2.  wanneer een werkend of toegetreden lid weigert de gevraagde 
rechtvaardigende stukken te verstrekken die nodig zijn om over te 
gaan tot de vaststelling van zijn bijdrage, of wanneer hieromtrent 

opzettelijk valse inlichtingen verstrekt worden;
3.  wanneer een werkend of toegetreden lid getroffen wordt door een 

gerechtelijke of bestuurlijke beslissing, die afbreuk doet aan zijn 
beroepseer.

De schorsing of de uitsluiting mag slechts voorgesteld worden nadat 
de raad van bestuur de belanghebbende zal gehoord hebben in zijn 
middelen van verdediging en nadat hij daartoe, per brief, ten minste vijf 
vrije dagen op voorhand, werd uitgenodigd.

Artikel 10
Het geschorst, uitgesloten of ontslagnemend werkend of toegetreden 
lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden werkend 
of toegetreden lid, hebben generlei recht op het actief van de vereniging 
en kunnen geen afrekening vragen, gerechtelijk doen verzegelen of 
inventaris eisen.
Zij blijven de betaling verschuldigd van alle bijdragen die op het ogenblik 
van de schorsing, uitsluiting, ontslag of overlijden eisbaar waren.
Het lidmaatschap van het werkend of toegetreden lid eindigt bij 
overlijden, of bij ontbinding van de rechtspersoon.

TITEL III - Inkomsten

Artikel 11
Het maatschappelijk vermogen is samengesteld uit :
1.  de door de leden gestorte bijdragen;
2.  de vergoeding voor de prestaties die de vereniging verricht in het 

kader van haar maatschappelijk doel;
3.  de toelagen, giften en legaten die de vereniging gemachtigd is 

te ontvangen van de openbare machten, private organismen en 
particulieren.

Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 
2.500 per lid, zowel werkend als toegetreden. Dit bedrag kan verschillen 
naargelang de hoedanigheid, het beroep van het lid of volgens gelijk welk 
ander criterium.

TITEL IV - Algemene vergadering

Artikel 12
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden. De 
toegetreden leden en de ereleden van de vereniging worden uitgenodigd 
op de algemene vergadering en nemen deel met raadgevende stem.

De bevoegdheid van de algemene vergadering wordt bepaald door de 
wet en de statuten.

Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit de raad 
van bestuur.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad 
van bestuur, die tevens voorzitter is van de vereniging, of, bij diens 
afwezigheid, door de aanwezige ondervoorzitter die de meeste 
dienstjaren in die hoedanigheid heeft.

De algemene vergadering duidt een secretaris en twee stemopnemers 
aan.

Artikel 13
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.
De raad van bestuur brengt verslag uit aan de algemene vergadering 
over de activiteit van de vereniging, gedurende het afgelopen jaar; hij 
legt de rekening van ontvangsten en uitgaven voor; geeft kennis van het 
verslag van de commissarissen of de toezichthouders op de rekeningen; 
licht de werkontwerpen voor het lopend jaar toe; stelt de begroting 
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voor; formuleert alle suggesties die hij nodig acht aan het onderzoek 
der vergadering voor te leggen; neemt nota van alle voorstellen door de 
leden gedaan.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort onder meer :
a.  de wijziging van de statuten van de vereniging;
b.  de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
c.  de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
d.  de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
e.  de benoeming en de afzetting van de commissarissen of 

toezichthouders op de rekeningen en het bepalen van hun 
bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend;

f.  de kwijting aan de bestuurders, de commissarissen of de 
toezichthouders op de rekeningen;

g.  de uitsluiting van werkende en toegetreden leden;
h.  de vaststelling van lidmaatschapsbijdragen;
i.  de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal 

oogmerk;
j.  alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen.

Artikel 14
De algemene vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen, in de loop 
van het tweede trimester van het maatschappelijk jaar.
Zij moet in buitengewone vergadering bijeenkomen op schriftelijke 
aanvraag van ten minste één vijfde der werkende leden, bij de raad van 
bestuur ingediend. Deze leden moeten de punten bepalen die zij ter 
beraadslaging wensen voorgelegd te zien.
Zij kan bovendien in buitengewone vergadering door de raad van bestuur 
bijeengeroepen worden wanneer het maatschappelijk belang zulks vergt.
Zowel voor de gewone als voor de buitengewone algemene vergadering 
worden zowel de werkende, de toegetreden als de ereleden opgeroepen.

Artikel 15
De leden worden, door de raad van bestuur tot de algemene 
vergaderingen opgeroepen, per brief, ondertekend door de voorzitter 
of een bestuurder, ten minste acht dagen voor de vergadering. De 
oproepingsbrief maakt melding van de agenda, de datum, het uur en de 
plaats van de vergadering.
Elk door één twintigste van de werkende leden ondertekend voorstel 
moet op de agenda gebracht worden.
Behalve in de gevallen bepaald bij de wet kan de algemene vergadering 
geldig beslissen over punten die niet op de agenda werden ingeschreven.

Artikel 16
Ieder werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber 
naar keuze, voor zover deze zelf werkend lid is en drager van een 
geschreven volmacht.
Ieder toegetreden of erelid kan zich laten vertegenwoordigen door een 
lasthebber naar keuze, voor zover deze zelf werkend, toegetreden of 
erelid is en drager van een geschreven volmacht.
Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan één volmacht.

Artikel 17
De gewone algemene vergaderingen beraadslagen geldig welk ook 
het getal zij der aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De 
buitengewone algemene vergaderingen beraadslagen slechts geldig als 
minstens de helft der werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering, 
die minstens vijf dagen vooraf wordt opgeroepen, geldig beraadslagen, 
welk ook het getal zij van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
leden.
Bij afwijking van de voorgaande alinea’s kan slechts over de wijziging 
van de statuten, de schorsing en de uitsluiting van werkende leden of de 
ontbinding van de vereniging worden beraadslaagd op de wijze en onder 
de voorwaarden bepaald door de wet.

Artikel 18
Alle werkende leden of hun lasthebbers hebben stemrecht op de 
algemene vergaderingen; zij beschikken ieder over één stem.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen 
genomen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders 
bepalen. Bij staking van stemmen is deze van de fungerende voorzitter 
beslissend.
De stemming geschiedt geheim voor al de kwesties, waarin personen 
betrokken zijn (o.m. voor de verkiezingen, schorsingen, uitsluitingen), of 
op verzoek van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden.

Artikel 19
De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven 
in een register der verslagen, dat door de fungerende voorzitter en de 
secretaris getekend wordt.
Dit register wordt behouden ten maatschappelijke zetel, waar al de leden 
er kennis van kunnen nemen, zonder verplaatsing van het register.
Deze beslissingen worden eventueel ter kennis gebracht van alle 
belanghebbenden, per brief of door publicatie in persorganen.

TITEL V - Bestuur

Artikel 20
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit  
ten hoogste zestien personen, bestuurders genoemd, door de algemene 
vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, waarvan:
-  de helft op voorstel van de federale Minister die de mobiliteit in zijn 

bevoegdheid heeft, waarvan vier voor de federale overheid, en vier 
voor de Gewesten

-  de helft op voorstel van de beroepsorganisaties van vervoerders 
van goederen langs de waterweg.

Uittredende leden van de raad van bestuur zijn herverkiesbaar. Hun 
mandaat eindigt door ontslag, overlijden of afzetting.

Elk lid van de raad van bestuur is vrij op gelijk welk ogenblik een einde te 
stellen aan zijn mandaat van bestuurder door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de raad van bestuur. 

Is evenwel ambtshalve uittredend en dient te worden vervangen met 
toepassing van het eerste lid, het lid van de raad van bestuur dat geen deel 
meer uitmaakt van de beroepsorganisatie of de overheidsadministratie 
van waaruit het voorgedragen is als bestuurder van de vereniging, 
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Een 
uittredend bestuurder kan zijn functie verder zetten tot de eerstvolgende 
gewone of buitengewone algemene vergadering.

De voorstellen tot het ambt van bestuurder moeten op de 
maatschappelijke zetel toekomen ten laatste acht dagen vóór de datum 
vastgesteld voor de algemene vergadering die tot de benoemingen moet 
overgaan.

Kunnen de in vorige alinea’s geformuleerde regels geen toepassing 
vinden, dan duidt de algemene vergadering een nieuw lid van de raad 
van bestuur aan.

De leden die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt hebben, kunnen zich 
geen kandidaat stellen voor het ambt van bestuurder. Nochtans zal een 
bestuurder in functie die de vijfenzestig jaar overschreden heeft, zijn 
functie in dezelfde hoedanigheid verder zetten tot de eerstvolgende 
gewone algemene vergadering. 

IX.  Statuten
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Een afgevaardigde van elke vakbond die de werknemers in de 
binnenvaartsector vertegenwoordigt in het paritair comité voor de 
binnenscheepvaart mag de vergadering van de raad van bestuur 
bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 21
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee 
ondervoorzitters en benoemt een penningmeester.
De voorzitter, gekozen onder de leden die voorgedragen werden 
door de federale minister die de mobiliteit, in zijn bevoegdheid heeft, 
draagt de titel van voorzitter van de vereniging. De ondervoorzitters 
worden gekozen onder de leden die voorgedragen werden door de 
beroepsorganisaties van vervoerders van goederen langs de waterweg. 
De penningmeester wordt gekozen onder de leden voorgedragen 
door de federale minister die de mobiliteit in zijn bevoegdheid heeft. 
Het secretariaat wordt waargenomen door een personeelslid van de 
vereniging.

Artikel 22
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om 
alle daden van bestuur en alle daden van beschikking te stellen die de 
vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk door de wet of door de 
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan, op eigen gezag, tot alle verrichtingen beslissen 
die, overeenkomstig de termen van het artikel drie der onderhavige 
statuten, onder het maatschappelijk doel vallen.
Hij benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging en stelt hun 
bevoegdheden en bezoldigingen vast.
De raad van bestuur draagt de kandidaat-bestuurders voor bij de 
algemene vergadering.

Artikel 23
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan 
betreffende de verplichtingen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid 
is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen opdracht.

Artikel 24
De raad vergadert op initiatief van de voorzitter of op aanvraag van twee 
bestuurders, en ten minste om de twee maanden, behalve gedurende de 
maanden juli en augustus, bij middel van
een aan de persoon of aan de woonplaats af te geven of te bestellen 
bericht, in de vorm zoals die door de raad wordt bepaald.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij 
ontstentenis, door de aanwezige ondervoorzitter die de meeste 
dienstjaren in die hoedanigheid heeft. 

Artikel 25
Ieder bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door één van zijn 
collega’s, zo deze drager is van een geschreven volmacht.
Geen enkel bestuurder mag drager zijn van meer dan één volmacht.

Artikel 26
De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig indien de meerderheid 
der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering, die 
minstens vijf dagen vooraf wordt bijeengeroepen, geldig beraadslagen, 
welk ook het getal weze van de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders, met dien verstande dat minstens 5 bestuurders moeten 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 27
Ieder bestuurder beschikt over één stem.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen genomen, onverminderd de toepassing 

van artikel zeven, laatste lid, van onderhavige statuten. Bij staking van 
stemmen is deze van de fungerende voorzitter beslissend.

Artikel 28
De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden 
ingeschreven in een register der verslagen, dat door de fungerende 
voorzitter en secretaris wordt getekend.
Door de leden en de bestuurders kan ten maatschappelijke zetel en 
zonder verplaatsing kennis worden genomen van alle notulen en 
beslissingen van de raad van bestuur, evenals van alle boekhoudkundige 
stukken van de vereniging, onder controle van de commissarissen indien 
benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 29
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur, met gebruik van 
de maatschappelijke handtekening hieraan verbonden, over aan 
een directeur, personeelslid van de vereniging bijgestaan door een 
directiecomité. 

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de 
twee ondervoorzitters van de vereniging.
De leden van het directiecomité treden als college op. 

De directeur geeft ter zitting aan de raad van bestuur rekening over de 
uitvoering van zijn opdracht.

Artikel 30
De mandaten van bestuurder worden kosteloos waargenomen.
Nochtans kunnen vergoedingen toegekend worden, waarvan het bedrag 
door de raad van bestuur wordt vastgesteld.
De raad van bestuur stelt de bijzondere vergoedingen vast van de leden 
van het directiecomité.

Artikel 31
Alle akten, die de vereniging binden, behalve die van het dagelijks 
bestuur, worden door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door één 
ondervoorzitter en de directeur getekend, behoudens bijzonder beding 
van de raad van bestuur.
De rechtsvorderingen worden, zowel als eiser of verweerder, door de 
raad van bestuur namens de vereniging gevoerd, op vervolging en ten 
verzoeke van de voorzitter of van de directeur daartoe gemachtigd.
De daden van dagelijks bestuur en van inwendige orde, de lopende 
briefwisseling, de ontvangstbewijzen en kwitanties worden door 
de directeur getekend, zonder dat deze tegenover derden een 
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dient te bewijzen.
Voor de financiële verrichtingen boven een door de raad van bestuur 
bepaald bedrag zijn de handtekeningen nodig van de penningmeester, en 
van een ander lid van het directiecomité. Zij informeren het directiecomité 
hiervan op de eerstvolgende zitting van dit orgaan.

TITEL VI - Begrotingen, rekeningen, verslag

Artikel 32
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De rekening van ontvangsten en uitgaven van het verlopen dienstjaar 
wordt afgesloten en de begroting van het komende jaar vastgesteld. 
Beide worden ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering 
voorgelegd, evenals het activiteitsverslag en het ontworpen 
werkprogramma.

Artikel 33
De controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de 
regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekeningen 
kan opgedragen worden aan één of meer commissarissen die dan 
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aangesteld worden door de algemene vergadering. De commissarissen 
worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van 
bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast.
De commissarissen zijn belast met de controle van de rekeningen. 
Teneinde hun opdracht te vervullen, mogen zij op de zetel van de 
vereniging inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen 
en, in het algemeen, van alle geschriften van de vereniging. Hun mandaat 
kan worden herroepen door de algemene vergadering met eenvoudige 
meerderheid van stemmen.
Indien geen commissarissen worden benoemd, zal de algemene 
vergadering twee toezichthouders op de rekeningen aanduiden, 
voorgedragen door de raad van bestuur, waarvan de ene op voorstel 
van de federale Minister die de mobiliteit in zijn bevoegdheid heeft en 
de andere op voorstel van de beroepsorganisaties van vervoerders van 
goederen langs de waterweg.
De toezichthouders op de rekeningen worden voor een termijn van drie 
jaar benoemd. Zij zijn herkiesbaar. Hun mandaat kan worden herroepen 
door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van 
stemmen.
De toezichthouders op de rekeningen zijn, zonder tussenkomst in het 
bestuur, belast met het toezicht op en de controle van de boekhouding. Zij 
mogen, zonder verplaatsing, kennis nemen van al de boekhoudkundige 
stukken. Zij krijgen de rekeningen medegedeeld één maand vóór de 
algemene vergadering en brengen verslag uit.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast.

Artikel 34
De raad van bestuur legt jaarlijks de jaarrekening van het voorbije 
boekjaar, alsook de begroting voor het volgende boekjaar, ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die kwijting geeft aan 
de bestuurders, aan de commissarissen of aan de toezichthouders op 
de rekeningen.
De raad van bestuur bezorgt jaarlijks, na de algemene vergadering, 
aan de ministers die de mobiliteit in hun bevoegdheid hebben 

het activiteitsverslag van de vereniging van het verlopen jaar, 
het werkprogramma van het lopend jaar en het verslag van de 
commissarissen of de toezichthouders op de rekeningen.

TITEL VII - Wijziging der statuten

Artikel 35
Ieder voorstel tot wijziging der statuten, hetzij door de raad van bestuur, 
hetzij door ten minste één vijfde der werkende leden ingeschreven in het 
ledenregister, zal per brief aan de leden worden medegedeeld ten minste 
acht dagen vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering.

TITEL VII - Ontbinding, bestemming der goederen

Artikel 36
In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering 
die haar uitgesproken of vastgesteld heeft, de vereffenaars benoemen 
en hun bevoegdheden bepalen, alsmede de bestemming van het netto-
actief bepalen

Artikel 37
Al waarin niet voorzien is in onderhavige statuten wordt geregeld door 
de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 
mei 2002, 16 januari 2003 en 9 juli 2004.

Onderhavige statuten vervangen de statuten gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 9 april 1970 met navolgende wijzigingen.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2015 in drie originele exemplaren.

K. VAN DEN BORRE, H. VERSCHUEREN,
Afgevaardigd bestuurder Voorzitter.

IX.  Statuten




