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Wat betekenen de 

zeehavens voor 

Vlaanderen?

1
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Maritiem goederenvervoer Vlaamse 
havens
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Werkgelegenheid Vlaamse havens
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Toegevoegde waarde Vlaamse havens
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Succesfactoren

1
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2

Nautische

Toegankelijk
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toegang tot
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Financiering
Publiek en privaat
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Nabijheid
Lokale en regionale

markten
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2

Wat betekent 

Vlaanderen voor 

de zeehavens?
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Vlaamse Regering
• Jan Jambon: Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

• Lydia Peeters: Mobiliteit en Openbare Werken (voogdijminister havens)

• Zuhal Demir: Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

• Hilde Crevits: Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

• Matthias Diependaele: Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 

Erfgoed

• Bart Somers: Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 

Kansen

• Wouter Beke: Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

• Ben Weyts: Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

• Benjamin Dalle: Brussel, Jeugd en Media
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Het beleidsdomein MOW
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Het departement MOW
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Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024

• De Vlaamse havens zijn de motor van de Vlaamse economie. 

We stimuleren de samenwerking tussen de verschillende 

Vlaamse havens en zorgen voor voldoende groeikansen voor 

elke haven. We vergroten de slagkracht van de havens van 

Antwerpen, North Sea Port, Oostende en Zeebrugge. 

• We faciliteren een eengemaakt havenbestuur voor linker- en 

rechteroever van het Antwerpse havengebied. 

• Vanuit het Vlaams niveau nemen we de   

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatica 

en communicatie technologieplatformen van alle actoren op 

elkaar worden afgestemd. 
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Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024
• De samenwerking met de havens is vastgelegd in een 

koepelovereenkomst die nu doorvertaald wordt in individuele 

overeenkomsten per haven. Uitgangspunt is dat de havens 

binnen dit kader zelf verantwoordelijk worden voor hun 

werking en ook expliciet aangeven welke bijdrage zij zullen 

leveren aan de noodzakelijke modal shift in het 

goederenverkeer. 

• De Vlaamse overheid blijft verantwoordelijk voor haar 

decretaal vastgelegde kerntaken met name de maritieme 

toegang, sluiscomplexen en de werking van de 

Havenkapiteinsdienst. De Vlaamse Regering engageert zich 

tegelijkertijd om verder maximaal bij te dragen aan de 

strategische investeringen in de havens. 
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Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024

• We gaan na welke bestuurlijke vereenvoudigingen 

doorgevoerd kunnen worden en evalueren het havendecreet 

om beter in te spelen op de toekomstige uitdagingen. 

• Tijdens deze bestuursperiode wordt de nieuwe sluis in 

Terneuzen in gebruik genomen en wordt gestart aan de bouw 

van de nieuwe sluis in Zeebrugge. We nemen zo snel mogelijk 

een robuust voorkeursbesluit voor de realisatie van extra 

containercapaciteit voor de haven van Antwerpen – inclusief 

het tweede getijdendok – zodat de werken zo spoedig 

mogelijk kunnen aanvangen. 
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Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024

• We werken een structurele oplossing uit voor het verzekeren 

van de continuïteit van de dienstverlening in het kader van de 

toegankelijkheid van de Vlaamse havens. Samen met de 

loodsen worden de voorwaarden onderzocht waaronder de 

Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen kan evolueren naar 

een bedrijfsstructuur in eigen beheer van die loodsen. 
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Beleid ten behoeve van 
zeehavens in Vlaanderen

Havendecreet SVB-decreet HKD-decreet
Nieuwe 

Havenstrategie 
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Decretale 
kaders 

3
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Havendecreet

Decreet van 2 maart 

1999 houdende het 

beleid en het beheer van 

de Vlaamse zeehavens
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Basisprincipes

• Duidelijke en transparante relatie havens-Vlaams gewest

• Grotere autonomie lokale havenbesturen inzake beheer en 

exploitatie

• Eénvormige werkingsvoorwaarden

• Meer flexibiliteit in HRM

• Objectiveren Vlaams havenfinancieringsbeleid met 

responsabilisering van de havenbesturen en conform EU 

beleid
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Nieuwe ontwikkelingen

• Uitbreiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening met 

steun voor havens (2017)

• Verordening (EU) 2017/352 van 15 februari 2017 tot 

vaststelling van een kader voor het verrichten van 

havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake 

financiële transparantie van havens (EU-havenverordening)

• Nieuwe havenstrategie (2020-2021)

Herziening Havendecreet (2021/2022)
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Structuur

• Algemene bepalingen

• Havenbeheer

• Toezicht, controle en financiële bepalingen

• Havenbeleid

• Financiering
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Algemene bepalingen

• Havenbedrijf

Elke publiekrechtelijke overheid die als taak heeft het beheer 

en de exploitatie van de havengebieden en die de 

havenbestuurlijke bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet

• Havengebied (in herziening)

Elke zeehaven en aanhorigheden in het Vlaamse Gewest die 

een ruimtelijk, economisch of functioneel geheel vormt. De 

Vlaamse regering stelt overeenkomstig de wetgeving op de 

ruimtelijke ordening nader de grenzen van de havengebieden, 

vast. Voor de zeehavens gelden de in de gewestplannen of in   

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als   

zeehavengebied afgebakende terreinen.
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Ter info: afbakening havengebied 

• Strategische plannen (Regeerakkoord 1999 & 2004): 

multidisciplinair beschrijven van functie en gewenste 

ontwikkeling zeehaven en relatie met omgeving

 Zeebrugge: 2005

 Antwerpen: 2006

 Gent: 2007

 Oostende: 2008

• Doorvertaling Strategische plannen naar GRUP’s + 

stedenbouwkundige voorschriften

– Evenwichtsoefening tussen functies/bestemmingen

– Plan-MER/RVR
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Algemene bepalingen

• Havenbestuurlijke bevoegdheden (in herziening)

– het beheer en de exploitatie van het openbaar en privaat 

havendomein;

– de vaststelling en de inning van de havengelden in het 

havengebied;

– de vaststelling en de organisatie van de openbare 

havendiensten in het havengebied;

– de uitoefening van de bijzondere administratieve politie in 

het havengebied;
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Algemene bepalingen

• Haveninfrastructuur (in herziening)

De openbare infrastructuur, gelegen binnen een havengebied, 

omvattende de basisinfrastructuur, de uitrustingsinfrastructuur 

en de suprastructuur maar zonder de maritieme 

toegangswegen

 Basisinfrastructuur

 Haveninterne basisinfrastructuur

 Uitrustingsinfrastructuur

 Suprastructuur
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Algemene bepalingen

• Maritieme toegangswegen

– de vaarpassen in de Noordzee, de Westerschelde, de 

Beneden-Zeeschelde, andere voor de zeescheepvaart 

afgebakende rivieren en geulen; 

– de vaarwegen in de aan getij onderworpen gedeelten van 

de havens met inbegrip van de toegangsgeulen naar de 

zeesluizen telkens met hun aanhorigheden; 

– de kanaaldokken en zwaaikommen; 

– de kanalen; 

– telkens met uitzondering van de ligplaatsen;
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Algemene bepalingen

• Havendomein

Alle domeingoederen gelegen in het havengebied waarvan het 

havenbedrijf eigenaar is, die aan het havenbedrijf in concessie 

of in beheer zijn gegeven, of waarop het havenbedrijf een 

recht van erfpacht of een recht van opstal heeft.

• Havengebruiker

Elke actor wiens economische activiteit rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houdt met het functioneren van de 

logistieke keten waarvan een haven het knooppunt is
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Havenbeheer

• Havenbestuurlijke bevoegdheden 

– Alleen havenbedrijven kunnen de havenbestuurlijke

bevoegdheden uitoefenen 

– Havenbestuurlijke bevoegdheden zijn noch geheel noch 

gedeeltelijk overdraagbaar

– De havenbestuurlijke bevoegdheden kunnen in een 

havengebied slechts door één havenbedrijf worden 

uitgeoefend,

• In het havenbedrijf participerende rechtspersonen hebben 

een publiekrechtelijk karakter. Het Vlaamse Gewest 

participeert noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.
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Toezicht, controle en financiële 
bepalingen

• Een voltijdse gewestelijke havencommissaris oefent binnen 

het kader van het decreet controle uit op de havenbedrijven.

– benoemd en ontslagen door de Vlaamse Regering die zijn 

statuut regelt. 

– uitgenodigd voor alle vergaderingen van de algemene 

vergadering en van de raad van bestuur van de 

havenbedrijven. 

– op de hoogte van alle beslissingen van de algemene 

vergadering en van de raad van bestuur van de   

havenbedrijven. 
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Toezicht, controle en financiële 
bepalingen

– Visum voor havenbedrijf om een nieuwe deelneming op te 

richten of aan te gaan, of om een deelneming in een filiaal 

te wijzigen

– Kan de uitvoering opschorten van alle beslissingen van de 

algemene vergadering en van de raad van bestuur die hij 

strijdig acht met dit decreet, met de wettelijke bepalingen 

inzake de financiering van haveninvesteringen, met de 

besluiten die genomen zijn ter uitvoering van dit decreet of 

met de overeenkomsten die vermeld worden in artikel 40. 

– beslissingen waartegen beroep werd aangetekend      

definitief als de VR binnen twintig vrije dagen niet de  

nietigverklaring heeft uitgesproken
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Financiering

• het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor de aanleg, de 

instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de 

specie, het onderhoud en de exploitatie van de maritieme 

toegangswegen en de basisinfrastructuur, de haveninterne 

basisinfrastructuur uitgezonderd. 

• De VR wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de 

begroting toelagen toe te kennen aan de havenbedrijven 

voor de aanleg en de instandhouding, met inbegrip van het 

verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie 

van de binnen de havengebieden gelegen zeesluizen.
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Financiering
• De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd binnen de 

perken van de begroting subsidies toe te kennen aan de 

havenbedrijven voor investeringen in de haveninterne 

basisinfrastructuur en de uitrustingsinfrastructuur met 

inbegrip van de vervanging van technisch en economisch 

achterhaalde constructies, of deze investeringen mede te 

financieren. Investeringslasten in suprastructuren komen 

nooit ten laste van het Vlaamse Gewest.

• De Vlaamse regering stelt de nadere regels vast inzake de 

subsidie en medefinancieringspercentages 

(subsidiebesluiten). Het Vlaamse Gewest kan de financiële 

tegemoetkomingen verbinden aan voorwaarden opgenomen 

in specifieke overeenkomsten, af  te sluiten met het    

betrokken havenbedrijf.
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Scheepvaartbegeleidingsdecreet 

Decreet van 16 juni 2006 betreffende 

de begeleiding van de scheepvaart op 

de maritieme toegangswegen en de 

organisatie van het Maritiem 

Reddings- en Coördinatiecentrum.
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Veilig en vlot scheepvaartverkeer naar en in 

de havens
• Art. 31. § 1. Onverminderd de wettelijke en decretale 

bevoegdheden van de havenbedrijven en de 

havenkapiteinsdiensten kan de Vlaamse Regering maatregelen 

nemen om de scheepvaart van en naar de havens optimaal te 

coördineren met de scheepvaart in de havengebieden en de 

scheepvaart in doorvaart en om de vlotheid en de veiligheid 

van de scheepvaart tussen de zee en de ligplaats te 

bevorderen in het raam van de ketenbenadering, voorzover

zulks gebeurt met het oog op het gebruik en de bescherming 

van de vaarweg en/of om het scheepvaartverkeer op de 

meest doeltreffende wijze te begeleiden…. 
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• Art 32. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om 

binnen de perken van de begroting subsidies toe te kennen 

aan de havenbedrijven ten behoeve van de activiteiten van 

hun havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden 

toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de 

vrijwaring van het milieu. Voor investeringen ten behoeve van 

dergelijke activiteiten kan de Vlaamse Regering hetzij 

subsidies toekennen aan het havenbedrijf, hetzij overgaan tot 

financiering of medefinanciering van het havenbedrijf. De 

nadere voorwaarden waaronder de subsidie of de 

medefinanciering wordt verleend, worden vastgesteld bij 

besluit van de Vlaamse Regering en worden gespecificeerd bij 

overeenkomst van het betrokken havenbedrijf …
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Decreet 
Havenkapiteinsdiensten

Decreet van 3 mei 2019 houdende de 

havenkapiteinsdienst
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Handhavingsaspecten in de havens

• Art. 3. Dit decreet is van toepassing op de 

havenkapiteinsdienst die ressorteert onder een havenbedrijf.

• Art. 4. De havenkapiteinsdienst is belast met het nemen van 

alle maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, de rust, 

de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in 

het havengebied. De havenkapiteinsdienst houdt toezicht op 

en handhaaft de havenpolitieverordeningen. Het havenbedrijf 

legt de havenpolitieverordeningen ter goedkeuring voor aan 

de Vlaamse Regering. 

• Art. 5. Het havenbedrijf bepaalt de werking van de 

havenkapiteinsdienst.
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Vlaamse Overheid

INVESTERING

• Maritieme Toegang

• Basisinfrastructuur

• VTS-infrastructuur
buiten havengebied

BEHEER

• Maritieme Toegang

• Vekeersafwikkeling
naar de haven (zee, 
rivier)

Havenbedrijf

INVESTERING

• Haveninterne
basisinfrastrutuur

• Uitrustingsinfrastruc
uur

• VTS-infrastructuur
binnen havengebied

BEHEER

• Havendomein

• Verkeersafwikkeling
in de haven

Private sector

INVESTERING

• Ontwerp, bouw en 
uitrusting van 
terminals
(suprastructuur) 

BEHEER

• Terminals

+ +

Overzicht huidige situatie 
(2021)amengevat
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Vlaamse 
havenstrategie

4
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Vaststellingen

• Vlaamse havens cruciaal voor logistieke ambities Vlaanderen

• Martkaandelen Vlaamse havens groeien maar competitieve 

positie haven onder druk:

– Steeds luider maatschappelijk debat rond externaliteiten

– Inhaalbeweging nodig inzake intermodaal aanbod ten 

opzichte van andere havens

– Beschikbaarheid (ruimtelijke) capaciteit in en buiten havens

– Klimaattransitie (decarbonisatie) vraagt LT aanpak 

havenindustrie en transport

– Nieuwe technologie en schaalvergroting kan disruptief zijn
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Nieuwe trends, uitdagingen, evoluties
• Digitalisering (delen data, integratie system m.o.o. efficiënte 

logistieke keten en veilige, vlotte nautische keten)

• Drones, autonoom vervoer (vaar- en voertuigen)

• Energietransitie (industrie en scheepvaart)

• Connectie hinterland/modal shift

• Klimaatadaptatie

• Ruimtelijk rendement

• Circulaire economie

• Internationale positionering in veranderende wereld

• Schaalvergroting (impact op infrastructuur, maritieme 

toegang, havenhubs)

• Schaarste arbeidsmarkt/knelpunberoepen
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Oplossing?
• Nood aan kader naast het bestaande decretale kader dat 

toelaat om snel en fleixibel in te spelen op nieuwe 

uitdagingen en strategische thema’s. 

• Nood aan nauwere samenwerking (in de vorm van 

projecten) tussen Vlaamse overheid en Vlaamse 

havenbedrijven

• Nood aan overheidsbrede benadering (meerdere 

beleidsdomeinen zijn betrokken)

• Nood aan oplossingen op maat. Bepaalde uitdagingen zijn 

relevant voor meerdere of alle havens. Andere uitdagingen 

zijn zeer havenspecifiek. Projecten moet daarop worden 

afgestemd. 
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Aanpak
• Behoud en opfrissing van de bestaande decretale kaders 

voor het beheer, exploitatie, financiering van de 

haveninfrastructuur

• Ontwikkeling van een tweede pijler met nieuwe 

instrumenten voor strategische samenwerking

– Nota Vlaamse havenstrategie

– Koepelovereenkomst

– Individuele overeenkomsten
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Beleidsnota Peeters 2019 - 2024
“In het kader van de havenverordening en de havenstrategie wordt de 

samenwerking met de havens herbekeken in functie van een 

verzakelijking van de relatie tussen Vlaamse overheid en havens. Dat 

verloopt onder anderen via het afsluiten van een koepelovereenkomst 

gevolgd door overeenkomsten per haven die invulling geven aan 

samenwerking rond concrete beleidsthema’s per haven…”

“Het is de bedoeling om in het kader van de nieuwe havenstrategie nog 

structureler en nauwer samen te werken met en tussen de 

havenbesturen inzake de aanpak van nieuwe uitdagingen, dit als gevolg 

van ingrijpende transities (o.a. energie, klimaat, digitalisering, 

tewerkstelling, innovatie, mobiliteit) waar het Havendecreet niet 

meteen een geschikt kader voor biedt. Ik geef de havens verder alle 

mogelijkheden om te groeien zodat ze de verwachte internationale 

groei kunnen opvangen. Verder stimuleer ik de samenwerking tussen 

de verschillende Vlaamse havens en vergroot ik de slagkracht van de 

havens van Antwerpen, North Sea Port, Oostende en Zeebrugge.”
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Nota Vlaamse Havenstrategie

• Horizon 10 jaar (continuïteit over legislaturen heen)

• Rond welke strategische thema’s gaan we in die periode 

(samen)werken

• Wat zijn de speerpunten en wat zijn onze hefbomen
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Concurrentiepositie 

versterken

Toegevoegde 

waarde verhogen

Duurzame groei 

realiseren 

Het is onze missie om samen met de Vlaamse 

havenbesturen de unieke geografie van Vlaanderen 

en de er mee samenvallende maritieme-logistieke-

industriële clusters duurzaam te valoriseren en 

verder uit te bouwen. Op die manier creëren we 

maatschappelijke en economische 

meerwaarde en wordt de Vlaamse economie in een 

internationale omgeving versterkt.

Missie Vlaamse havenstrategieMissie Vlaamse havenstrategieMissie Vlaamse havenstrategieMissie Vlaamse havenstrategie

DoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingen
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Concurrentiepositi

e versterken

Bereikbare jobs

Toegevoegde 

waarde verhogen

Duurzame groei 

realiseren 

Innovatie

Lessen trekken in functie 

van weerbare havens

Samenwerking tussen 

havens onderling/ tussen 

havens en VO

Internationale positionering 

van de havens en regio 

wereldwijd

Strategisch omgevings-

management/

Stakeholdermanagement

Modal shift 

realiseren

Binnenvaart en 

estuaire vaart

Wegen

Spoor

Pijpleidingen

Groene transitie 

realiseren

Groene transitie 

van industrie
Groene transitie 

van de 

scheepvaart
Circulaire 

economie

Logistieke 

draaischijf 

verbeteren

Maritieme toegang: 

infrastructuur en 

dienstverlening

Efficiënte, 

betrouwbare 

keten

Connectie met het 

achterland

Ruimtelijke 

intensivering

Hervorming van 

omgevingsrecht

D
o
el

st
el

li
n
g
en

Sp
ee

rp
u
n
te

n

H
ef

b
o
m

en

EU-financiering

Veiligheid en beveiliging

Klimaat-adaptatie
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• Blijven inzetten op klassieke kerntaak: vrijwaren van 
veilige en vlotte nautische en maritieme toegang tot de 
havens en samen met de havens bijkomende capaciteit 
creëren waar nodig. 

• Efficiënte, betrouwbare keten door verdere 
digitalisering: partijen moeten in alle vertrouwen data 
kunnen uitwisselen. De VO neemt een faciliterende rol 
op (open databeleid, databeveiliging, bepalen van 
standaarden, gepast juridisch kader, …). 

• Aansluiting op achterland verbeteren, via de uitbouw 
van multimodale knooppunten en intermodale 
achterlandhubs (‘Extended Gateways’).

Logistieke 

draaischijf 

verbeteren

Maritieme toegang: 

infrastructuur en 

dienstverlening

Efficiënte, 

betrouwbare 

keten

Connectie met het 

achterland
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• Synchromodaal beleid in de havens en de bijhorende 
logistieke sector: geïntegreerd mobiliteitssysteem voor de 
verschillende modi : weg, binnenvaart, spoor, pijpleidingen, estuaire vaart.

• Modal shift: 

– Binnenvaart 

– Werk maken van estuaire vaart

– Spoor 

– Wegen: veilige fietssnelwegen (fietsbereikbaarheid van de havens) en 

missing links in het wegennet, wegwerken achterstand in onderhoud en 

onveilige knelpunten, strategisch ITS actieplan 

– Pijpleidingen: visie en overkoepelend beleid, transport van goederen 

verbonden aan energietransitie (waterstof, …)

• Opvolging van innovatieve concepten: autonoom rijden 
(vrachtwagens, treinen, …) en varen, ondergrondse logistieke systemen,…

Modal shift 

realiseren

Binnenvaart en 

estuaire vaart

Wegen

Spoor

Pijpleidingen
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• Verankeren van industrie in de havens en tegelijk het transitiepad naar 
energie-efficiënte en koolstofarme industrie realiseren

• Rol van havens in ambitie om van Vlaanderen een waterstof-topregio te 
maken.  

• Uitbreiding van de walstroominstallaties voor de binnenvaart. We 
bekijken ook wat we kunnen bereiken met de uitrol van walstroom voor 
de zeevaart. 

• Vergroening van de vloot

• Circulaire economie biedt kansen voor de havens: havens dienen hun 
eigen business plan te herdenken (maatwerk voor elke haven), Vlaamse 
Roadmap circulaire Economie 2020-2030 (in opmaak)

• Een doelmatig grondbeleid met een gepast uitgiftebeleid (concessieverlening, 
wederinkoop) en een optimale interactie met de natuurwaarden in en rond de 

havengebieden. Een efficiënt ruimtelijk gebruik van het achterland. 

• Klimaat-adaptatie betreft onder andere de ontwikkeling van een 
geïntegreerd waterbalansmodel, het aanpakken van de 
droogteproblematiek en de waterschaarste via de Blue Deal en het 
Complex Project Kustvisie. 

Groene transitie 

realiseren

Groene transitie van 

industrie

Groene transitie van 

de scheepvaart

Circulaire economie

Ruimtelijke 

intensivering

Klimaat-adaptatie
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Samenwerking tussen havens onderling/ 

tussen havens en VO

Internationale positionering van de havens 

en regio wereldwijd

Strategisch omgevings-management/

Stakeholdermanagement

Hefbomen (1/3)

• Economisch veiligheidsbeleid: beschermen van strategische 

infrastructuur

• Samenwerken in standpuntbepaling voor Europese en 

internationale fora

• Belangrijke rol van de havens in internationale profilering van 

Vlaanderen als ‘State of the Art’

• Samenwerking havenautoriteiten met FIT: internationalisering van 

bedrijven en innovatieve oplossingen

• Samenwerking tussen Vlaamse zeehavens

• Samenwerking tussen de havenbedrijven en de Vlaamse overheid

• Samenwerking tussen de Vlaamse en federale overheid

• Grensoverschrijdende samenwerking (Nederland, Duitsland)

• Samenwerkingsmodel gebaseerd op permanent overleg met 

stakeholders in en rond het havengebied om maatschappelijk 

draagvlak te creëren

• Open en transparante communicatie bijvoorbeeld via 

gecertificeerde duurzaamheidsrapporten

• Stijgend belang van Corporate Social Responsibility doelstellingen
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Hefbomen (2/3)

• Minder regels, meer efficiëntie, sneller een vergunning. 

• Ruimte voor duurzame innovatie door het toepassen van decretale 

mogelijkheden van regelluwe zones en experimenteerwetgeving

• ‘Maatschappelijke en milieugebruiksruimte’ van de haven in kaart 

brengen

• Evaluatie decreet ‘Complexe projecten’

• Versterking van de VIP-cel van het departement omgeving

• Herbekijken procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen en 

Raad van State

• Havens als proeftuin voor innovatie

• Regelluwe zones voor concepten als 5G en automatisering

• Inzetten op innoverende concepten in onder meer energietransitie 

en klimaatadaptatie, modal shift, ruimtegebruik en duurzame groei

• Verder inzetten op clusterwerking

• Regelgeving die futureproof is

• Maximale inzet op  het aantrekken van middelen in het kader van 

het Europees herstelplan en de European Green Deal.

• Samenwerking met federale overheid 

EU-financiering

Hervorming van omgevingsrecht

Innovatie
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Hefbomen (3/3) • Informeren en sensibiliseren in het onderwijs en op de 

arbeidsmarkt over het havengebied als potentiële werkgever

• Competentiechecks, screening van opleidingsnoden, onderwijs en 

opleidingen op maat

• Duaal- en werkplekleren

• VDAB als dataregisseur om vacatures en werkzoekenden te

matchen, als account manager voor projecten op maat

• Potentieel van e-commerce

• Vlotte bereikbaarheid: multimodaal aanbod van veilige 

fietssnelwegen, watertransport en collectief vervoer naar de 

haven- en carpooling-systemen. Aanknoping op andere 

vervoersmodi via Hoppin.

• Sterk flankerend beleid gericht op sensibilisering, opleiding en 

ethische omkadering van cybersecurity. 

• Infrastructurele maatregelen en betere samenwerking  tussen 

overheidsdiensten om de transmigratie aan te pakken.

• Strijd tegen drugssmokkel. Samen met de federale overheid: gaan 

voor een maximaal engagement in de multidisciplinaire en 

agentschapoverschrijdende aanpak van de zware en 

georganiseerde criminaliteit.

• Lessen trekken uit de corona crisis om de weerbaarheid en 

veerkracht van onze havens te versterken. 

• Onderzoek naar Risk & Resiliance

Bereikbare jobs

Veiligheid en beveiliging

Lessen trekken in functie van weerbare 

havens<
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Overeenkomsten Havenstrategie

• Koepelovereenkomst: Wat zijn de basisprincipes voor 

samenwerking met alle havens? Hoe wordt opgevolgd, 

gerapporteerd, gecontroleerd, geëvalueerd, gediscuteerd, 

bijgestuurd,  gecommuniceerd, …

• Individuele overeenkomsten: Hoe wordt concreet met (en 

op maat van) elke haven (samen)gewerkt? Wat zijn de 

projecten? Wat zijn de verbintenissen?
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Traject/timing havenstrategie
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Contact departement MOW -

Beleid

• K. Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

• Tel.:  02 553 78 88

• beleid@mow.vlaanderen.be 


