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OVERZICHT VAN DE TRIMESTRIËLE CONJUNCTUURENQUÊTE IN DE SECTOR VAN 

HET GOEDERENVERVOER LANGS DE BINNENWATEREN 

1E TRIMESTER 2016. 

 
Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. verzamelt driemaandelijks informatie 
over de toestand in de binnenvaartsector op basis van een vrijwillige conjunctuurenquête 
doorgevoerd bij een panel van de vloot toebehorend aan in België gevestigde ondernemers. 
De resultaten van deze enquêtes moeten het onderwerp uitmaken van een voorzichtige 
interpretatie. Teneinde conjuncturele tendensen te kunnen bepalen over een bepaalde periode, 
dient bijzondere aandacht besteed te worden aan een toekomstgerichte analyse van de resultaten 
over een globale periode van vier kwartalen.  
 
1. Inleiding. 
 
Gedurende het eerste kwartaal 2016 was de steekproef samengesteld als volgt: op een 
representatief panel van 89 binnenvaartondernemingen werden 47 geldige formulieren 
teruggestuurd, hetzij een antwoordniveau van 53 %.  
De totale ladingcapaciteit van het panel bedroeg 66.721 ton en het vervoerde gewicht 692.984 ton 
gedurende het 4de kwartaal. 
 

  
 

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

vervoer te water voor het betrokken trimester weergeven.  

http://www.itb-info.be/
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2.  De vraag naar scheepsruimte. 
 
In vergelijking met het 4de kwartaal van 2015, wordt de vraag naar scheepsruimte gedurende het 
eerste kwartaal van 2016 als dalend beoordeeld (72 %). 
Gedurende het vorige kwartaal duidde een meerderheid van de deelnemers deze vraag aan als 
stabiel (49%) en stijgend (33%). 
 
3.  Het vrachtaanbod per relatie. 
 
Net zoals voor de voorbije kwartalen, wordt de nationale trafiek niet interessant (60%) en 
aanvaardbaar (40%) bevonden gedurende I/2016.  
Alle relaties vanuit België (B-F, B-NL en B-D) worden niet interessant bevonden door de deelnemers. 
Voor wat de overige relaties betreft, geeft de hiernavolgende tabel een synthese van de antwoorden 
in vergelijking met de situatie in het 1e kwartaal 2015.  

 
 

ALGEMENE TENDENZEN 

 

I/2016 I/2015 

VANUIT FRANKRIJK    

  --> België 

 --> Nederland 

 --> Duitsland 

NIET AANTREKKELIJK (15/27)  

NIET AANTREKKELIJK (12/19) 

NIET AANTREKKELIJK (13/15) 

NIET AANTREKKELIJK-AANVAARDBAAR (11/25) 

NIET AANTREKKELIJK (13/21) 

NIET AANTREKKELIJK (8/12) 

VANUIT NEDERLAND   

--> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (20/25) 

NIET AANTREKKELIJK (12/19) 

NIET AANTREKKELIJK (18/26) 

NIET AANTREKKELIJK (16/22) 

VANUIT DUITSLAND   

 --> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (14/17) 

NIET AANTREKKELIJK (13/14) 

NIET AANTREKKELIJK (10/14) 

NIET AANTREKKELIJK (11/12) 

 

 
4.  Het vrachtprijsniveau 
 
Gedurende het eerste kwartaal van 2016 wordt een dalend (70%) en stabiel (30%) vrachtprijsniveau 
aangegeven.  
66% van de deelnemers vinden het vrachtpeil « niet aantrekkelijk » en 34% “aanvaardbaar” in het 
1e trimester 2016.  
 
Voor wat de trimestriële ontvangsten gedurende I/2016 betreft, maakt 81% van de ondervraagden 
melding van onvoldoende ontvangsten om een gezond beheer inzake noodzakelijke investeringen en 
onderhoud te voeren.  
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5. Het gemiddeld aantal geladen reizen per kwartaal. 
 
Het gemiddeld aantal reizen per onderneming voor I/2016 ligt rond 13-14 reizen.  
 
In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal reizen per tonnageklasse weergegeven.  

 

Tonnageklasse Totaal aantal reizen 

 

Gemiddeld aantal reizen 

 

 I/16 II/16 III/16 IV/16 I/16 II/16 III/16 IV/16 

<= 450 t 70     5- 6    

451-650 t 32    8    

651-850 t 26     8- 9    

851-1000 t 24    12    

1001-1500 t 102    11-12    

>1500 t 362    22-23    

Totalen  616    13-14    

 
6. Vooruitzichten. 
 
Op het vlak van de vooruitzichten betreffende de vraag naar scheepsruimte voor het tweede 
kwartaal van 2016, hebben de ondervraagden zich voor het merendeel uitgesproken voor een status-
quo op de vervoersmarkt en een algemene tendens tot status quo of daling van het 
vrachtprijsniveau.  

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

1) Sociale aspecten  
 
Ik neem mijn tijd voor het transport met respect van de rusttijden en hierdoor kom ik veel te laat in de haven 
aan met negatieve opmerkingen van de bestemmeling; zeer lang wachten op reizen in België en Frankrijk 
waardoor we familie en vrienden weinig zien (3). Gelukkig is er gsm; te weinig werk voor kleine schepen naar 
Frankrijk; te weinig ligplaatsen (5): mooie voorziening voor woonschepen (3) (vb. Netekanaal), voor 
beroepsorganisaties niets. Te weinig overnachtings-plaatsen (2); we zijn 2016 goed begonnen en hebben 
tussendoor toch tijd voor sociale bezigheden. De kaai in Antwerpen wordt ingenomen door Trafuco en Benelux 
Diving, Asiadok door De Wit, geen schepen met gezinnen meer in het Houtdok. Papieren blijft een probleem: 
we willen onze vaarbewijzen verlengen vanwege onze leeftijd (65 jaar) maar waar?; het vullen van het 
drinkwaterreservoir is een moeilijke opdracht. In de sluizen op de Samber zijn de openingskleppen of de pijp 
dikwijls stuk en op de Maas schaft men de bestaande toegangen af ; kosten zijn te hoog tegenover de andere 
Europese landen ; meer papierwerk dus minder qualitytime met het gezin; de skivakantie ! maar ook alleen dat 
als pluspunt ; onbetaalbare sociale lasten ; meer respect van dienst- en rusttijden dankzij de nieuwe sluis Ivoz-
Ramet : een gemiddelde winst van 2,5 uur reistijd. 
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2) Economische aspecten  

 
Wanneer de gasolie daalt, dalen de vrachtprijzen vooraf, het tegenovergestelde is niet het geval. Een transport 
is een transport en ik begrijp niet waarom een gebrek aan transport de prijs doet dalen; de kosten van mijn 
boekhouder zijn gestegen en de vrachtprijzen dalen (4): dus opnieuw minder winst; geen werk meer in België 
voor de 38 m! In 3 maanden ben ik er niet in geslaagd één keer in België te laden. Meer en meer uitvoering via 
vrachtwagens. Veel minder transport voor de spitsen! Ik denk echt dat deze keer het verdwijnen van de 38 m 
voorzien is; altijd hogere taksen en nog lagere vrachtprijzen, lager brandstofverbruik, meer Rijncommissie, 
altijd doen we onnodig werk; sociale wetten en belasting te hoog; zeer weinig aanbod, te lang op voorhand 
bevrachten: 1 à 2 uur, veel leegvaart. Bevrachters geven werk aan coöp. (ELV); vrachtprijs is weer gedaald en 
minder aanbod van werk (7); sociaal recht en belastingen moeilijk te betalen; fiscaliteit, de terugvordering van 
de BTW duurt te lang; andere reis ondernomen met minder hinder van de infrastructuur (defecten); te hoge 
kostprijs van walstroom; havengeld Antwerpen: 1 x 6 ton drinkwater inbegrepen. Doe je een hele maand 
havenwerk heb je een probleem. Dure cursus ADNR scholing 1.040 euro; steun voor nieuwbouw niet van 
toepassing in Vlaanderen; geen richtlijn inzake afschrijvingen; waarom is België voor de subsidie verdeeld? Als 
je van de subsidie wil genieten moet je je in Wallonië vestigen; de bevrachters bepalen de vrachtprijs; de lage 
dieselprijs is een versterking op de kosten. 

 
3. Praktische uitoefening van het beroep 

 
Alles gaat goed, ik houd van mijn beroep en vooral van mijn schip maar de manier waarop dit wordt 

uitgeoefend is niet goed; in haven Gent leggen ze een ponton aan voor de vluchtelingen, wij als 

beroepsorganisaties hebben nergens een fatsoenlijke ligplaats; de (rivier)politie wordt strenger bij de controle, 

Evergemsluis wordt veel gecontroleerd; 10 % van alle kunstwerken staan op rood als we er doorheen varen; 

problemen met scheepsattest, ze gaan de kleine schepen afkeuren door nieuwe reglementering; Rijncommissie 

te beperkt geopend. Als Vlaming kan je niet terecht in Wallonië. Samenvoeging WZ en De Scheepvaart, een 

goed idee?; waarom worden er 28 « watertruck » bakjes gebouwd met subsidie? Concurrentievervalsing! Als 

de subsidie op is gaan ze tegen de wal net zoals de baco liners en lashbakken; 3 papiercontroles in 4 dagen; 

Noordkasteeldok Antwerpen: verbod om de aggregaat te gebruiken; het bureau van de Rijn in Schoten is 

wegens ziekte dikwijls gesloten. Veel te weinig plaatsen om veilig te liggen omwille van de diefstallen; AIS-

instelling wordt tot op het kleinste detail gecontroleerd, vooral in Nederland met waanzinnig hoge boetes bij 

fout; de sluizen van « La Neuville » maken geen onderscheid om hun schepen in het bekken te plaatsen! De 

schepen zijn niet vierkantig; Sluis van Monceau/Samber beperkt uurrooster. Nochtans geeft zij toegang tot de 

kalksteengroeve van Landelies die enorm veel werk geeft aan de scheepvaart; verlenging van Rijnpatent of 

vaarbewijs kan niet meer in Gent of Antwerpen; te lange wachttijden terminals Schelde; op de Rijn en zijn 

havens en sluizen wordt met de noden van de binnenvaart geen rekening gehouden; teveel controles door 

politie, RWS. Wij varen internationaal en worden gemiddeld 1x per maand gecontroleerd; moeilijkheden met 

de administratie wat de belastingen betreft, de btw en de verschillende documenten verbonden aan het schip 

om te varen. Stilstand van scheepvaart om administratie in orde te maken = bedrijfsverlies.  

 

4. Varia 
 
Wanneer een schipper verschillende transporten heeft profiteert de bevrachter hier ook van om de prijs te 
verminderen; wat de haven van Antwerpen betreft dat gaat ook niet meer, binnenkort kunnen we niet meer 
liggen (2) in afwachting van een reis; de markt is volledig ingestort. Weinig of geen aanbod. Willekeur van 
bevrachters. Bedrijven houden zich niet aan afspraken. Liggelden worden niet of onjuist uitbetaald. Franse en 
Nederlandse schippers varen in België, worden bevoordeeld. Afvalophaling is onwerkbaar; goede service door 
NV Scheepvaart bij probleem bij water- en stroomkasten in het wachtdok bij Wijnegem; grote financiële 
problemen om het hoofd boven water te houden. Indien je geen geld opzij hebt, is het beter om niet ziek te 
worden. 
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