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OVERZICHT VAN DE TRIMESTRIËLE CONJUNCTUURENQUÊTE IN DE SECTOR VAN 

HET GOEDERENVERVOER LANGS DE BINNENWATEREN 

2DE TRIMESTER 2015. 

 
Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. verzamelt driemaandelijks informatie 
over de toestand in de binnenvaartsector op basis van een vrijwillige conjunctuurenquête 
doorgevoerd bij een panel van de vloot toebehorend aan in België gevestigde ondernemers. 
De resultaten van deze enquêtes moeten het onderwerp uitmaken van een voorzichtige 
interpretatie. Teneinde conjuncturele tendensen te kunnen bepalen over een bepaalde periode, 
dient bijzondere aandacht besteed te worden aan een toekomstgerichte analyse van de resultaten 
over een globale periode van vier kwartalen.  
 
1. Inleiding. 
 
Gedurende het tweede kwartaal 2015 was de steekproef samengesteld als volgt: op een 
representatief panel van 95 binnenvaartondernemingen werden 50 geldige formulieren 
teruggestuurd, hetzij een antwoordniveau van ongeveer 53 %.  
De totale ladingcapaciteit van het panel bedroeg 68.010 ton en het vervoerde gewicht 879.374 ton. 

 

 
 

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

http://www.itb-info.be/
mailto:enquete@itb-info.be
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2.  De vraag naar scheepsruimte. 
 
In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2015, wordt de vraag naar scheepsruimte gedurende het 
tweede kwartaal van 2015 als stabiel beoordeeld ( 62 %) en door 22% als dalend.  
Gedurende het vorige kwartaal duidde een meerderheid der deelnemers deze vraag aan als stabiel 
(60 %) of dalend (30 %).  
 
 
3.  Het vrachtaanbod per relatie. 
 
Met meer impact dan voor het eerste kwartaal van 2015 wordt in het tweede kwartaal de nationale 
trafiek door een meerderheid (64 %) niet aantrekkelijk bevonden.  
De overige 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 2de kwartaal 2014.  

 
 

ALGEMENE TENDENZEN 

 

II/2015 II/2014 

VANUIT FRANKRIJK    

  --> België 

 --> Nederland 

 --> Duitsland 

AANVAARDBAAR (15/25) 

NIET AANTREKKELIJK (13/22) 

NIET AANTREKKELIJK (12/14) 

NIET AANTREKKELIJK (12/26) 

NIET AANTREKKELIJK (9/23) 

NIET AANTREKKELIJK (9/15) 

VANUIT NEDERLAND   

--> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (18/30) 

NIET AANTREKKELIJK (11/19) 

NIET AANTREKKELIJK (26/32) 

NIET AANTREKKELIJK (13/21) 

VANUIT DUITSLAND   

 --> België 

 --> Frankrijk 

NIET AANTREKKELIJK (15/22) 

NIET AANTREKKELIJK (13/14) 

NIET AANTREKKELIJK (11/15) 

NIET AANTREKKELIJK (10/12) 

 

 
4.  Het vrachtprijsniveau 
 
Gedurende het tweede kwartaal 2015 wordt een stabiel (72%) vrachtprijsniveau aangegeven.  
58% der deelnemers vindt het vrachtenpeil « niet aantrekkelijk » in het 2de trimester 2014.  
 
Voor wat de trimestriële ontvangsten gedurende II/2015 betreft, maakt 86% van de ondervraagden 
melding van onvoldoende ontvangsten om een gezond beheer inzake noodzakelijke investeringen en 
onderhoud te voeren.  
 

 

 

 

 
5. Het gemiddeld aantal geladen reizen per kwartaal. 
 
Het gemiddeld aantal reizen per onderneming voor II/2015 ligt rond 13-14 reizen.  
 
In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal reizen per tonnageklasse weergegeven.  
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Tonnageklasse Totaal aantal reizen 

 

Gemiddeld aantal reizen 

 

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

<= 450 t 93 82   6 – 7 5 – 6   

451-650 t 47 42   9 – 10 10 – 11   

651-850 t 57 42   14 – 15 14    

851-1000 t 27 21   13 – 14 10 – 11   

1001-1500 t 99 97   11  10 – 11   

>1500 t 372 403   24 - 25 22 -23   

Totalen  695 687   13 - 14 13 - 14   

 
6. Vooruitzichten. 
 
Op het vlak van de vooruitzichten betreffende de vraag naar scheepsruimte voor het derde kwartaal 
van 2015, hebben de ondervraagden zich voor het merendeel uitgesproken voor een status-quo of 
een vermindering 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  

 
We werken dubbel zo hard om minder te verdienen; te lange vaartijden, onvoldoende rust; daar er steeds 
minder actieve kleine schepen zijn, is er meer werkaanbod; in Frankrijk iemand leren varen met 
passagiersschip: op 10 dagen voorlopig vaarbewijs van VNF (probeer dat maar eens in België); te lange 
wachttijden; toezicht op verplichte rusttijden is onvoldoende; te veel lege reizen; steeds meer vaaruren (2); 
sociaal leven is zoek; het wordt overal een beetje drukker; bemanning is te duur en zonder bemanning, geen 
familiaal leven. Uitbreiding bemanningsregeling in Duitsland. 

 
2) Economische aspecten  

 
Contacten met bevrachters verlopen moeizaam; veel discussies met bevrachters over de prijs; administratie is 
te traag, daarentegen verloopt het contact met de controle-overheid niet slecht; onvoldoende 
aanmeerplaatsen; in Frankrijk zijn de vrachtprijzen licht gestegen, in België is er nauwelijks verschil; geen werk 
in onze regio (Charleroi) voor spitsen, dus vaak verre reizen en naar het buitenland (veel verplaatsingen met de 
wagen); vrachtprijs van België naar Frankrijk veel te laag (3); hoge beroeps- en reparatiekosten; de markt wordt 
leeggevist door Nederlandse bevrachters en schippers (zeer lage prijzen); de wet betreffende de kostprijs is een 
dode letter, niet toepasbaar → bewijslast ligt bij de aanklager; weinig vrachtaanbod voor spitsen vanuit België 
en Nederland, vanuit Frankrijk: voldoende; de spits staat op het punt om te verdwijnen (geen overnemer); 
geen overliggeld en nachturen, geen vergoeding voor transport naar Duinkerken (SICA); banken helpen nog 
steeds niet bij aankoop van kleinere of oudere schepen, enkel bij hele grote bedragen; vrachtprijzen zijn te laag 
t.o.v. de herstellingskosten (5); vrachtprijzen te laag voor een gezond beheer van de onderneming. Bewijs: de 
banken verlenen geen krediet meer ! Belastingen en sociale lasten te hoog (2); liggelden worden niet wettelijk 
toegepast; tarieven moeten omhoog om nog iets over te houden; de schippers moeten niet klagen over 
rentabiliteitstekort. Ze willen zich niet groeperen om meer gewicht op de markt te leggen en beteren 
vrachtprijsvoorwaarden te bekomen. Nederlandse collega’s varen aan dumpingprijzen in België; alle kosten 
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stijgen behalve de vrachtprijzen; terugkrijgen van buitenlandse BTW duurt te lang; onderhandelingen met 
bevrachters verlopen moeizaam. 

 

3. Praktische uitoefening van het beroep 

 
Steeds nieuwe reglementeringsnormen voor de spits ; veel politiecontroles in Nederland ; veel OVAM-controles 
aan boord ; slechte communicatie i.v.m. stremmingen ; slechte werking binnenvaartinspectie om afspraken te 
maken; aanmeerpalen aan de silo van Beloeil zijn onbeschikbaar; geen verbetering op de Freycinet-kanalen; ik 
heb afspraak gemaakt voor de classificaties (tel naar Antwerpen, men stuurt mij naar Luik; in Luik: classificatie 
niet mogelijk want geen gekwalificeerde inspecteurs in Wallonië voor het ogenblik!!!) ; In Wallonië geen 
bilgeboot. Waarom moeten we dan 7,5 euro taks betalen? In Nederland kunnen de vuilniszakken niet meer 
afgegeven worden zonder een buitensporig hoge taks te betalen. Veiligheid aan de sluizen komt in het gedrang 
als alles via afstandsbediening verloopt; te lange wachttijd om documenten te ontvangen (2); slechte 
verstandhouding tussen de burelen van Luik en Schoten i.v.m. de Rijndocumenten (dossiers worden onderling 
teruggestuurd); Wenz doet niets voor de scheepvaart! Waarom is Nederlandse Unitas 7 jaar geldig en bij ons 
slechts 5 jaar? Ben in mei naar de werf geweest, alles is betaald, maar hebben onze documenten nog niet 
ontvangen. Wanneer worden scheepsattest en klopbrief gelijkgetrokken? Goede ligplaatsen worden 
ingenomen door wrakken en woonschepen; te veel controles door Duitse Wasserschutz, in België menselijk, in 
Nederland af en toe; problemen met de sluiswachters in Wallonië: het lijkt normaal dat een sluiswachter zijn 
werkplaats verlaat voor het reglementaire uur , maar het is quasi onmogelijk om 5min later te zijn; 
harmonisering van de uurrooster op het kanaal Charleroi-Brussel is een goede zaak; het is moeilijk om 
documenten van de overheid te bekomen. Het is nu reeds 2 jaar dat ik met voorlopige certificaten van 
onderzoek vaar!!?? Ik vrees dat dit probleem enkel zal groter worden met de regionalisering. Extreem hoge 
boetes in Nederland; te weinig ligplaatsen in de havens van Rotterdam en Antwerpen en langs de Rijn; nu er 
sprake is om de bemanningseisen te versoepelen, gaat de politie in België nauwgezet controleren; 
havenrechten in Antwerpen te hoog; zeevaart heeft voorrang; steeds meer politiecontroles (zelfs om 21u); 
vuilniszakken deponeren beneden de sluis van Wijnegem gaat niet meer (deuren zijn op slot en sluismeester 
weigert code te geven) 

 

4. Varia 
 

We moeten voor 10.000 euro investeren (voor aanvaringsschot plaatsen) na het certificaat van onderzoek te 
hebben gedaan terwijl het schip al 50 jaar zo vaart. Hier krijgen we geen euro méér voor; de klanten van de 
waterweg worden steeds veeleisender (vb. Ceres Brussel); geen ligplaatsen, geen brievenbussen, weinig 
laadpunten drinkwater en afgiftepunten afval, het comfort van de schippers gaat alsmaar achteruit; oude 
meerplaatsen worden afgeschaft door projecten « wonen aan het water »; flagrant verschil tussen de 
ligplaatsen voor pleziervaart en voor binnenschepen; NV Zeekanaal wil de binnenvaart saboteren: 10,5 
maanden werk om 45m kaai te herstellen die reeds bestaat (bakstenen terugzetten, palen weghalen); steeds 
minder rustplaatsen (2); problemen van drinkwaterbevoorrading (afgeschafte posten, defecte kranen); 
stremmingen van de sluizen (Terneuzen – België – Frankrijk); openhouden van de sluizen op Schelde en Leie ‘s 
nachts zijn domme kosten; zondagsrust moet worden afgeschaft; zeer tevreden over de presentatie van mijn 
schip op de website www.batellerie.be; Rijnvaartcommissie Schoten (voormiddag 4u): slechts 1 persoon 
aanwezig. Neemt die persoon verlof dat wordt het kantoor gewoon gesloten zonder kennisgeving; nieuw 
havengebouw Antwerpen: schande van het geld. 
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