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Blauwe Economie (EU) - ‘gevestigde sectoren’
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Blauwe Economie (BE)

• ECONOMISCH perspectief - Multi-sectoraal & dynamisch evoluerend deel 
economie (gevestigde vs opkomende sectoren)

• ECOLOGISCH perspectief – natuurlijke rijkdommen en ecosysteemdiensten 
die oceaan levert ook beschouwen (o.a. UNCTAD, OECD, FAO, Wereldbank)

• EU: ‘Blauwe groei strategie’ (2012) -> ‘Nieuwe aanpak voor duurzame BE’ 
(2021)
• ongecontroleerde expansie -> groene transitie richting schone, klimaatbestendige 

en duurzame activiteiten
• essentieel element voor realisatie Green Deal ambities

• BEL: Noordzeevisie 2050 – menselijke activiteiten = zero-impact of 
positieve impact op marien milieu



Blauwe innovatie als onderdeel van de BE (EU)

• Innovatie gestuurd door EU-missies (klimaatneutraliteit, gezonde wateren)

• Decarbonisatie

• Zero-pollution (walstroom, havenontvangstvoorzieningen)

• Onderwatergeluid

• Diverse EU-kanalen die innovatieve transities ondersteunen
• Horizon Europe Partnerschappen (zero-emission waterborn transport; SBEP)

• Horizon Europe Missie’s

• EU Innovation Fund (innovatieve koolstofarme tech.)

• EIB ‘Clean & Sustainable Ocean’ programma (COI, Blue-SOS)



Innovatie als onderdeel van de BE (Vlaams)

• Speerpuntclusters -> ‘De Blauwe Cluster’
• 180 partners betrokken bij O&I in BE

• 6 thematische domeinen -> ‘maritieme verbinding’
• Connectiviteit op zee (o.a. 5G)

• Autonoom varen (piloot SSN-project, SSAVE-project)

• Reductie CO2-uitstoot (o.a. ‘groene’ waterstof)

• Tegenwoordig aandacht voor waterstofimport/-productie in alle zeehavens

• Maritime Campus Antwerp
• In oprichting

• Samenbrengen actoren -> maritieme industrie te versterken



Tal van uitdagingen (innovatie, controle, 
handhaving)
• Veiligheid op zee (incl. bemanning)

• Voorkomen & bestrijden verontreiniging (o.a. olie)

• Scheepsafval

• Luchtemissie

• Niet-inheemse soorten

• Schadelijke aangroeiwerende substanties

• Onderwatergeluid

Meer info: 
www.compendiumkustenzee.be

http://www.compendiumkustenzee.be/


Beleid & bevoegdheden (INT)

• VN
• UNCLOS – mondiaal juridisch kader voor maritieme activiteiten

• IMO – reguleren scheepvaart (veiligheid, verontreiniging, emissies, opleiding)

• MoU Paris
• Havenstaatcontrole

• Elke lidstaat -> controlesysteem zeeschepen inzake conformiteit met 
internationale regels



Beleid & bevoegdheden (EU)

• DG MARE (Maritieme Zaken & Visserij)
• Beleidsvoorbereiding & uitvoering BE 

• DG MOVE (Mobiliteit & Vervoer)
• Bevoegd voor scheepvaart

• Ambitieniveau reductiedoelstellingen cf. Green Deal

• EMSA
• Maritieme veiligheid

• Technische expertise & praktische hulp voor meer veiligheid, betere 
beveiliging op zee & paraatheid en reactie bij verontreiniging

• Preventief (handhaving) & reactief (vervuiling – beschikbaar stellen 

gespecialiseerde schepen/satellietbewaking)



Beleid & bevoegdheden (FED)

• Beheer activiteiten op BNZ

• Belgisch scheepvaartwetboek van 8 mei 2019

• Centrale rol minister NZ inzake economische activiteiten op 
zee
• Beleidsverklaring NZ (2020) – centrale pijlers:

• ‘Stimuleren van de BE’
• ‘Versterken blauwe scheepvaart’ (Aandachtspunten: GHG-emissie, 

luchtverontreiniging, afvalbeheer, veiligheid aan boord en 
werkomstandigheden)

• FOD Mobiliteit & Vervoer – DG Scheepvaart
• Bevoegde overheidsdienst (naleving internationale voorschriften)
• Zetelt in IMO



Beleid & bevoegdheden (VL)

• BD MOW - Beheer zeehavens (maritieme toegang, loodsen, sleepdiensten, 
bebakening)

• Havendecreet (2 maart 1999) – basis havenbeleid

• Vlaamse havenstrategie (2022) – verdieping havenbeleid
• Versterken concurrentiepositie (competitiviteit & marktaandeel)

• Realisatie duurzame groei & ontwikkeling (groeiend spanningsveld)

• Verhogen toegevoegde waarde (o.a. innovatie)

• Fundamentele ontwikkeling in havenlandschap = fusies/niche
• Samenwerking & schaalvergroting => weerbaarheid & ontwikkelingsmogelijkheden

• [FUSIE] Gent – Zeeland Ports -> North Sea Ports

• [FUSIE] Antwerpen – Zeebrugge -> Port of Antwerp-Bruges

• [NICHE] Oostende -> Renewable Energy Port



Beleid & bevoegdheden (FED-VL)

• Structuur Kustwacht
• Coördinatie ‘aanwezigheid op zee’ van FED-VL instanties (17)

• Administratief luik 
• Beleidsorgaan – coördineert samenwerking, advies t.a.v. minister

• Overlegorgaan – voorgezeten door Gouv. W-VL (tevens coördinator ANIP 
Noordzee), onderzoekt dossiers, info verzamelen voor Beleidsorgaan

• Secretariaat

• Operationeel luik
• MRCC – IMO-contactpunt, coördinatie reddingen op zee, contact schepen 

in nood

• MIK – samenwerking Marine, Scheepvaartpolitie, Douane & DG 
Scheepvaart -> controle naleving wetten BNZ



Ruimtegebruik ‘maritiem transport’

• MRP => duurzame groei maritieme 
economie

• 1.234 km² (35,7%)

• Scheepvaarroutes
• 1 juni 2017 (huidige trajecten)

• aantal binnen IMO-routeringssysteem 
aangenomen + nationale trajecten

• scheepvaart voorrang op andere activiteiten 
doch geen plicht tot volgen

• Veiligheid scheepvaartverkeer & 
veiligheid windparken



Ruimtegebruik ‘havens’

• Havenactiviteiten -> uitbreiding in 
achterland en op zee (cf. MRP)

• Iedere haven: opstellen Strategisch Plan 
(incl. plan-MER) en Ruimtelijke 
Veiligheidsrapporten 
• Onderzoek: hoe economische belangen 

duurzaam verzoenen met andere 
maatschappelijke belangen?

• Vertrekbasis afbakening zeehavens in GRUP



Ruimtegebruik ‘havens’

• Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018)
• Versnippering -> logistieke knooppunten (LK)

• Maximale multimodale ontsluiting & optimalisatie goederenstromen

• Zeehavenontwikkeling 
• Verhogen ruimtelijk rendement (klemtoon op ‘inbreiding’ en ‘reconversie’)

• Aandacht leefkwaliteit

Haven
Totale oppervlakte

(km²)
Wateroppervlakte

(km²)

Haven Oostende 6,58 1,99

Haven Gent (North Sea Port Flanders) 46,48 6,23

Haven Zeebrugge 28,57 9,86

Haven Antwerpen 112,46 20,28



Maritiem transport & havens (INT) in cijfers

• >80% globaal handelsvolume (11,1 mld ton in 2019)

• COVID: -9% waardedaling wereldhandel in 2020

• KW1 2021 +3% tov KW1 2019 (sterke export O-Azië)

• 2020: 98.140 commerciële zeeschepen >100 BT (2,1 mld DWT)
• Scheepseigendommen: GRC, JPN, CHN (40% DWT)

• Vlaggenstaten: PAN, LBR, MHL (42% DWT)



Maritiem transport & havens (BEL) in cijfers

• 301 zeeschepen (1,5% DWT)
• 188 buitenlandse vlag

• BEL zeehavens langsheen drukke scheepvaartroute

• 318 miljoen ton (2019) goederen afgehandeld

• 26,1% van ‘Le Havre-Hamburg’ range –> continue stijging sinds 2012 
(23,0%)



Maatschappelijk belang - tewerkstelling

Bron: Merckx (2020), Rubbrecht et al. (2021)



Maatschappelijk belang – toegevoegde waarde

Bron: Merckx (2020)



Maatschappelijk belang - scheepsbewegingen

Bron: Merckx (2020)



Maatschappelijk belang - goederenverkeer

Bron: Merckx (2020)



Maatschappelijk belang - passagiersverkeer

Bron: Merckx (2020)



Maatschappelijk belang – binnenvaart naar 
zeehavens

Bron: Merckx (2020)



Maatschappelijk belang - investeringen

Bron: Merckx (2020), Rubbrecht et al. (2021)



Maatschappelijk belang - overheidsuitgaven

Bron: Merckx (2020)



Dank voor uw aandacht

Voor meer info:

www.compendiumkustenzee.be

www.kustportaal.be

http://www.compendiumkustenzee.be/
http://www.kustportaal.be/

