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De Nationale Bank van Belgi± publiceert jaarlijks een bijwerking van de studie over het economische belang 
van de Vlaamse zeehavens - Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge -, het Luikse havencomplex en de 
haven van Brussel. 
 
De bijdrage van iedere haven tot de nationale economie wordt geraamd door hun economische,  sociale en 
financi±le situatie te onderzoeken over de periode van 2003 tot 2008. De drie voornaamste variabelen zijn 
de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de investeringen. Deze studie belicht eveneens de 
indirecte effecten inzake toegevoegde waarde en  werkgelegenheid. De sociale balans van het geheel van 
de onderzochte havens wordt beknopt voorgesteld. De analyse van de financi±le resultaten berust op de 
studie van de ratioôs inzake rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 
 
Na de uitstekende resultaten van 2007, is het totale maritieme verkeer van de Vlaamse havens in 2008 
verder toegenomen tot een nieuw recordpeil van 266,9 miljoen overgeslagen ton. Het containervervoer nam 
toe met 6,7% op jaarbasis en de vaste bulkgoederen stegen met 8,8%. Het vervoer van conventionele 
stukgoederen, daarentegen, liep met 11,2% terug en het roroverkeer met 4,4%. Het vervoer van vloeibare 
bulkgoederen groeide met 2%. Het bulktransport ging in alle Vlaamse havens vooruit. Hetzelfde geldt voor 
het containerverkeer, met uitzondering van Oostende, waar dit reeds sterk geslonken vervoerstype 
verdwenen is. Het relatieve aandeel van de Antwerpse haven in de range Hamburg - Le Havre bleef 
onveranderd ten opzichte van 2007. Ook het verkeer in de havens van Brussel en Luik gaf in 2008 een 
positief verloop te zien. In de Luikse openbare haven werd voor het eerst meer dan 16 miljoen ton goederen 
via de waterweg vervoerd. Het verkeer in de haven van Brussel neemt met 13,2% toe, tot net geen 4,9 
miljoen ton overgeslagen goederen. 
 
De directe toegevoegde waarde van de Belgische havens is in 2008 met 0,7% afgenomen. De uitschieters 
inzake toegevoegde waarde zijn de haven van Oostende, die een stijging met meer dan 10% laat optekenen 
en de haven van Gent, die haar toegevoegde waarde met 12,6% ziet teruglopen, als gevolg van de 
inkrimping van de toegevoegde waarde in de automobielsector en de metaalverwerkende nijverheid. In de 
haven van Zeebrugge geven bijna alle sectoren - behalve het vervoer over land - een groei te zien, waardoor 
de toegevoegde waarde met 5,1% toeneemt. De toegevoegde waarde van de haven van Antwerpen steeg 
met 1,6%. De grootste stijging naar waarde en in procenten was voor de rederijen. In de industrie en de 
handel loopt de toegevoegde waarde evenwel terug. Diezelfde sectoren laten ook in de haven van Gent een 
daling optekenen. De haven van Oostende boekte een forse stijging van de toegevoegde waarde (+10,3%) 
onder invloed van de goede resultaten van een beperkt aantal ondernemingen. In het Luikse havencomplex 
werd een sterke stijging opgetekend in de chemische en de energienijverheid: de toegevoegde waarde ging 
er met 5,1% omhoog. In de Brusselse haven werd de daling in de industrie gecompenseerd door de stijging 
in de andere diensten. Al met al neemt de totale directe toegevoegde waarde van de haven met 1,1% toe. 
Hoewel de indirecte toegevoegde waarde minder snel steeg dan in 2007, ging ze met 3,4% omhoog. De 
totale toegevoegde waarde nam met 1,1% toe. Het aandeel van de totale toegevoegde waarde in het 
Belgische bbp verminderde met 0,1% tot 9%. 
 
De directe werkgelegenheid in de Belgische havens steeg in 2008 met 0,4%. Er werd opnieuw een bijzonder 
krachtige groei opgetekend in Oostende (+3,9%). De sectoren die ten grondslag liggen aan deze sterke 
stijging zijn dezelfde als tijdens het voorgaande jaar: de metaalverwerkende nijverheid en het wegvervoer. In 
de haven van Antwerpen liep de werkgelegenheid licht terug (-0,6%), hoofdzakelijk als gevolg van de 
scherpe daling in de automobielnijverheid, terwijl de maritieme cluster een aanzienlijke stijging te zien gaf, 
onder meer bij de goederenbehandelaars en in de scheepsbouw en -herstelling. De Gentse haven werd niet  
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al te zwaar getroffen door de daling van de werkgelegenheid in de metaalverwerkende nijverheid en liet een 
stijging van 0,5% optekenen. De werkgelegenheid in de haven van Zeebrugge neemt toe, hoofdzakelijk 
dankzij de maritieme cluster en meer specifiek dankzij de goederenbehandelaars, de overheid, de 
scheepsagenten en expediteurs, alsook de rederijen. In het Luikse havencomplex dragen de energiesector 
en de metaalverwerkende nijverheid bij tot de stijging van de werkgelegenheid. De directe werkgelegenheid 
in de haven van Brussel bleef stabiel, aangezien de daling in de industrie en het vervoer over land door de 
andere sectoren werd gecompenseerd.  
 
Het aandeel van de directe werkgelegenheid van de havens in de Belgische binnenlandse werkgelegenheid 
beliep 3,1%.  Gecombineerd met de indirecte effecten, nam de totale werkgelegenheid van de havens met 
2% toe, tot 7% van de Belgische binnenlandse werkgelegenheid in 2008. 
 
De investeringen in de Belgische havens stegen met 3,2% tot een nieuw recordbedrag van €4.931 miljoen. 
De investeringen in de haven van Antwerpen gingen met 3,7% omhoog. De forse stijging naar waarde van 
deze haven is toe te schrijven aan de goederenbehandeling. De rederijen lieten opnieuw voor meer dan 
€1 miljard aan investeringen optekenen en blijven daarmee de belangrijkste investeerders. In de haven van 
Gent stegen de investeringen met 2,4%, onder invloed van de krachtige groei in de energiesector. In de 
haven van Oostende schraagden de energienijverheid en de havenaanleg en baggerwerken de 
investeringen, die in 2008 met 16,3% zijn toegenomen. In de Zeebrugse haven daalden de investeringen 
met 19,3%, doordat enkele grote projecten ten einde zijn gelopen. Het Luikse havencomplex liet opnieuw 
een uitstekend investeringsjaar optekenen. In de brandstoffenproductie en de andere diensten namen de 
investeringen met 27,7% aanzienlijk toe. De investeringen in de Brusselse haven, tot slot, gingen sterk 
vooruit, hoofdzakelijk dankzij de werkzaamheden die werden uitgevoerd in opdracht van het havenbedrijf 
(zoals de sanering van het terrein van Carcoke). 
 


