P U B L I E K - P R I VAT E
S A M E N W E R K I N G VO O R
D E B O U W VA N L A A D - E N
L O S I N S TA L L AT I E S

NIEUWE LAAD- EN LOSINSTALLATIES OP DE VLAAMSE WATERWEGEN
(situatie januari 2005)

januari 2005

nv De Scheepvaart
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
tel. 011 29 84 00, fax 011 22 12 77
e-mail: info@descheepvaart.be
www.descheepvaart.be

Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Kempische Kaai 57, 3500 Hasselt
tel. 011 23 06 06, fax 011 23 06 09
e-mail: pbv@binnenvaart.be
www.binnenvaart.be

Waterwegen en Zeekanaal NV
Oostdijk 110, 2830 Willebroek
tel. 03 860 62 11, fax 03 860 63 00
e-mail: info@wenz.be
www.wenz.be

VOOR EEN VEILIGE, VLOTTE EN VOORDELIGE MOBILITEIT

Tal van ondernemingen vonden al de weg naar het water ...
Laat uw bedrijf de boot niet missen!

Containerterminal langs het Albertkanaal.

Overslag van coils en slabs langs het
Albertkanaal.

DE BINNENVAART OP GOEDE
VOET MET DE INDUSTRIE
Vlotte verbindingen tussen de diverse industriezones, strikte vaarschema’s en klokvaste leveringen,
schepen voor iedere soort vracht, veilig onderweg,
voordelig in kostprijs... steeds duidelijker profileert
de binnenvaart zich als hét transportmiddel voor
de toekomst. Steeds meer industriële ondernemers
vinden de weg naar de binnenvaart voor het vervoer
van hun goederen.

GOEDERENTRANSPORT IN
EEN STROOMVERSNELLING
De binnenvaart is meer dan ooit een moderne en
commerciële vervoersmodus. Het steeds grotere
aanbod en de verhoogde service van de binnenvaart zijn een rechtstreeks gevolg van de volgehouden ondersteuning en uitgebreide infrastructuurwerken. De overtuiging dat de binnenscheepvaart op
termijn structurele oplossingen kan bieden voor de
mobiliteit was nooit zo sterk.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR LAAD- EN
LOSINSTALLATIES
De maatregel van de Vlaamse regering die voorziet in een publiek-private samenwerking met een
overheidsinbreng tot 80 % voor het bouwen van de
overslaginfrastructuur wordt met de goedkeuring
van de Europese Commissie verdergezet vanaf 1
januari 2005 en dit voor een periode van 6 jaar.
Naast de realisatie van vlotte doorgangs- en aansluitingsmogelijkheden voegt de aanwezigheid van
de nodige los- en laadvoorzieningen immers een
belangrijke meerwaarde toe aan de efficiëntie en de
gebruiksvriendelijkheid van de waterweg.

Laden van ondeelbaar element langs het
Zeekanaal Brussel-Schelde

Hiertoe wordt de bouw van laad- en losinstallaties
verder gestimuleerd. Bedrijven die een dergelijk project willen realiseren, kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een belangrijke inbreng van de
overheid. Zowel de vaste infrastructuur, de aansluitende verharding, de afwatering en de toegangswegen als de uitrusting voor het aanmeren van de
schepen zijn hierin opgenomen. Nieuwe elementen
die sinds de start van 2005 in aanmerking komen
voor deze regeling zijn overkappingen, los- en persleidingen, bunkers en stortbakken. Het aandeel van
de overheid is altijd beperkt tot 80 % van de in aanmerking komende infrastructuurkosten en is beperkt
tot maximaal 50 % van de totale projectkosten.

Overslag van bouwgrondstoffen
langs de Leie.

BEOORDELING

OVEREENKOMST

De ingediende aanvragen worden door de overheid
beoordeeld op hun inhoud en meerwaarde voor de
binnenvaart. De bevoegde minister beslist over de
toekenning van een tussenkomst op basis van de
beoordeling.
Een nauwgezette opvolging garandeert een korte
doorlooptijd van uw aanvraag.

Na de principiële goedkeuring wordt een overeenkomst afgesloten met de aanvrager. Daarin zijn ook
de trafiekverplichtingen, waaraan de aanvrager moet
voldoen, opgenomen. Vervolgens wordt het uitvoeringsdossier opgestart en kunnen de infrastructuurwerken gerealiseerd worden.

MEER INFO
• Hebt u algemene vragen over de binnenvaart, zijn voordelen en de werking ervan?
• Zoekt u contacten voor het vervoer van uw goederen via de binnenvaart?
• Komt een laad- en losinstallatie kort bij uw bedrijf goed van pas?
• Wenst u meer informatie over de mogelijkheden die de Vlaamse regering ter
beschikking stelt voor de bouw van laad- en losinstallaties?

DE AANVRAAG- EN
AANVAARDINGSPROCEDURE
STAP VOOR STAP
Om alles in goede banen te leiden en de aanvraagdossiers gepast te kunnen beoordelen werd een
procedure uitgewerkt door de waterwegbeheerders.
Eveneens werden een aantal normen opgesteld
waaraan de dossiers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de cofinanciering.
Om u bij de opmaak van een dossier te begeleiden, werd een uitgebreide brochure samengesteld,
waarbij alle te volgen stappen duidelijk worden
toegelicht. U kunt deze brochure bekijken op de
websites van de waterwegbeheerders en PBV of de
brochure aanvragen bij één van deze drie instanties.
Voor persoonlijke begeleiding of een gesprek kunt u
steeds met één van hen contact opnemen.

Containeroverslag langs het
kanaal Leuven-Dijle.

Contacteer dan zeker één van de onderstaande instanties,
die u met alle plezier verder helpen.
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INFOKAART
Graag ontvang ik de uitgebreide brochure
‘PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE BOUW VAN LAAD- EN LOSINSTALLATIES’.
Naam: _____________________________________________________________________________________________
Firmanaam: ________________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________
Gemeente: __________________________________________________________ Postcode: ____________________
Tel.: _____________________________________________ Fax: _____________________________________________
E-mail: ___________________________________________ Website: _________________________________________

Gelieve deze antwoordkaart te faxen naar het nummer 011 23 06 09 of per post te sturen naar
Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Kempische Kaai 57, 3500 Hasselt

