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/ Zeescheepvaart

1. Algemeen overzicht

2021 2020 verschil %

aantal schepen 7 243 6.830 +413 6,0%

 
tonnenmaat (bt) 218 266 401 203.809.962 +14 456 439 7,1%

 
goederenverkeer (in ton)  

aanvoer 24 776 338 23 732 050 +1 044 288 4,4%

afvoer 24 393 577 23 297 266 +1 096 311 4,7%

totaal 49 169 915 47 029 316 +2 140 599 4,6%

 
 

passagiers  

ontscheept 39 208 31.674 +7 534 23,8%

ingescheept 39 521 33.142 +6 379 19,2%

totaal 78 729 64.816 +13 913 21,5%
 

 
voertuigen (eenheden)  

1. toeristisch verkeer

aanvoer 0 2.620 -2 620 -100,0%

afvoer 0 2.635 -2 635 -100,0%

totaal 0 5.255 -5 255 -100,0%

 

2. commercieel verkeer  

2.1. vrachtwagens

aanvoer 681 070 637.101 +43 969 6,9%

afvoer 712 729 673.152 +39 577 5,9%

totaal 1 393 799 1.310.253 +83 546 6,4%

2.2. nieuwe wagens

aanvoer 1 165 353 1.171.578 -6 225 -0,5%

afvoer 1 095 743 1.019.721 +76 022 7,5%

totaal 2 261 096 2.191.299 +69 797 3,2%
 

 
containers (eenheden)

aanvoer 662 903 525.282 +137 621 26,2%

afvoer 634 584 520.289 +114 295 22,0%

totaal 1 297 487 1.045.571 +251 916 24,1%

teu’s (20-voet-containers)  

aanvoer 1 113 351 907.392 +205 959 22,7%

afvoer 1 092 107 897.600 +194 507 21,7%

totaal 2 205 458 1.804.992 +400 466 22,2%
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/ Goederenverkeer

2. Samenstelling van het goederenverkeer (in ton) 

aanvoer afvoer totaal % verschil

2021 2020 2021 2020 2021 2 020

stukgoederen 15 057 250 13 455 528 19 329 196 19 246 575 34 386 446 32 702 103 5,2% 1 684 343

roll-on/roll-off 6 188 762 5 895 901 8 698 576 8 262 348 14 887 338 14 158 249 5,1% 729 089

containers 8 511 739 7 203 041 12 110 233 10 706 200 20 621 972 17 909 241 15,1% 2 712 731

   intra-Europees 6 179 048 5 432 020 10 223 279 9 177 630 16 402 327 14 609 650 12,3% 1 792 677

   intercontinentaal 2 332 691 1 771 021 1 886 954 1 528 570 4 219 645 3 299 591 27,9% 920 054

andere 356 749 356 586 320 387 278 027 677 136 634 613 6,7% 42 523

vloeibare producten 8 050 536 8 645 645 3 189 694 3 971 443 11 240 230 12 617 088 -10,9% -1 376 858

aardgas 6 141 890 7 241 472 3 041 060 3 776 551 9 182 950 11 018 023 -16,7% -1 835 073

geraffineerde olieprod. 1 562 221 1 147 644 31 180 149 082 1 593 401 1 296 726 22,9% 296 675

andere 346 425 256 529 116 817 45 810 463 242 302 339 53,2% 160 903

stortgoederen 1 668 552 1 630 877 75 324 79 248 1 743 876 1 710 125 2,0% 33 751

kolen en cokes 8 318 8 436 0 0 8 318 8 436 -1,4% -118

bouwmaterialen 1 316 871 1 316 153 0 0 1 316 871 1 316 153 0,1% 718

andere 343 363 306 288 75 324 79 248 418 687 385 536 8,6% 33 151

algemeen totaal 24 776 338 23 732 050 22 594 214 23 297 266 47 370 552 47 029 316 0,7% 341 236
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in % uit % totaal %

24 776 338 24 393 577 49 169 915

Afrika 330 240 1,3% 137 849 0,6% 468 089 1,0%

Amerika 710 792 2,9% 1 013 582 4,2% 1 724 374 3,5%

Azië 5 049 397 20,4% 4 430 793 18,2% 9 480 190 19,3%

Europa 18 453 715 74,5% 18 632 791 76,4% 37 086 506 75,4%

Oceanië 232 168 0,9% 178 562 0,7% 410 730 0,8%

Zee 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Andere 26 0,0% 0 0,0% 26 0,0%

3. Herkomst en bestemming per werelddeel (in ton)  

/ Binnenscheepvaart

/ Estuaire vaart
2021 202 verschil

aantal schepen 1 249 931 318

goederenverkeer aanvoer afvoer totaal

(in ton) 2021 2020 2021 2020 2021 2020

totaal 2 397 518 1 769 190 773 673 553 310 3 171 191 2 322 500 848 691 36,5%

2021 2020 verschil

aantal schepen 1 307 1 225  +82

goederenverkeer aanvoer afvoer totaal

(in ton) 2021 2020 2021 2020 2021 2020

totaal 815 237 689 100 436 762 277 113 1 251 999 966 213 285 786 29,6%
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/ Algemene scheepvaartbeweging

Evolutie van de zee- en binnenscheepvaart vanaf 1965

Zeescheepvaart Binnenscheepvaart

aantal 
schepen

tonnenmaat 
 (*)

aanvoer afvoer totaal aantal 
schepen

lading 
in ton

1965 2.280 3.761.257 1.638.333 568.470 2.206.803 1.918 718.889

1970 4.691 18.765.107 8.332.853 1.177.176 9.510.029 1.776 591.787

1975 7.452 35.987.300 9.465.970 2.639.329 12.105.299 1.244 414.508

1980 9.550 48.212.149 10.087.862 4.101.620 14.189.482 1.856 829.932

1985 9.956 42.310.502 7.351.794 6.813.874 14.165.668 1.140 468.822

1990 11.321 66.765.891 19.488.662 10.860.491 30.349.153 1.295 519.509

1995 10.396 73.542.362 18.650.656 11.922.715 30.573.371 956 565.247

1996 9.571 69.699.000 17.185.519 11.313.758 28.499.278 729 360.834

1997 10.259 107.749.000 18.461.946 13.945.816 32.407.762 641 319.483

1998 10.188 120.360.000 18.430.666 14.852.769 33.283.435 574 316.383

1999 10.982 144.600.000 19.438.715 16.001.688 35.440.403 911 589.375

2000 10.692 163.140.000 19.408.943 16.065.650 35.474.593 944 548.903

2001 10.136 163.937.000 16.771.352 15.308.720 32.080.072 931 461.169

2002 9.989 169.196.000 17.242.316 15.692.685 32.935.001 873 457.345

2003 8.128 137.450.000 15.977.729 14.592.245 30.569.974 953 507.672

2004 7.847 146.849.519 16.162.977 15.631.447 31.794.424 1.152 593.040

2005 8.555 158.999.498 17.145.457 17.445.157 34.590.614 1.395 747.200

2006 8.756 168.140.632 20.049.286 19.423.491 39.472.777 1.726 948.659

2007 9.449 196.350.557 20.799.199 21.278.037 42.077.236 1.503 808.248

2008 9.405 194.135.326 20.914.999 21.109.419 42.024.418 1.432 846.187

2009 8.073 189.875.446 23.137.401 21.729.371 44.866.772 1.245 602.984

2010 8.863 203.205.411 24.916.651 24.682.947 49.599.598 1.423 625.951

2011 8.351 205.142.769 23.670.520 23.286.853 46.957.373 1.485 695.254

2012 7.797 195.432.373 20.807.521 22.736.307 43.543.828 1.433 633.045

2013 7.651 196.107.363 20.001.896 22.829.850 42.831.746 1.292 598.423

2014 7.720 201.280.889 19.572.713 22.974.988 42.547.701 1.444 779.945

2015 7.888 193.670.690 17.586.405 20.731.595 38.318.000 1.343 801.575

2016 8.467 197.887.626 17.081.265 20.731.799 37.813.064 1.335 858.675

2017 8 427 203 082 139 16 771 733 20 342 566 37 114 299 1 340 848 755

2018 8 405 212 128 901 18 615 505 21 485 631 40 101 136 1 280 879 822

2019 8 151 223 227 149 23 121 845 22 679 298 45 801 143 1 344 1 086 768

2020 6 830 203 809 962 23 732 050 23 297 266 47 029 316 1 225 966 213

2021 7 243 218 266 401 24 776 338 24 393 577 49 169 915 1 307 1 251 999

(*) tot 1966 in B.N.T.; vanaf 1967 in B.R.T.; vanaf 1985 in B.R.T. of B.T.; vanaf 1997 in B.T.
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Haven Zeebrugge 2021: 4,6% 
groei
De haven van Zeebrugge realiseerde een groei van 
4,6% in 2021, ondanks de pandemie die het voorbije 
jaar domineerde. Het totaal behandelde tonnage van 
bijna 50 miljoen ton betekent een nieuwe mijlpaal in de 
geschiedenis van de Zeebrugse havenactiviteiten, het 
resultaat komt net na het recordjaar 2010. Dit positieve 
eindresultaat illustreert de toewijding en gedrevenheid 
van de havengemeenschap in uiterst onzekere tijden. 
Het havenbestuur is erg tevreden met de geboekte 
vooruitgang en oprecht trots op het harde werk van alle 
medewerkers.  

Resultaten 2021
RECORDVOLUME SINDS 2010

In 2021 realiseerde de haven van Zeebrugge een groei 
van 4,6% en bereikt het totaal behandelde tonnage net 
niet de kaap van 50 miljoen ton (49.169.915 totaal ton-
nage). Enkel het jaar 2010, met 49,6 miljoen ton, gaat 
in de records vooraf aan 2021.   

Met de containersector als koploper (+15,1%), zetten 
alle sectoren behalve de vloeibare bulk (-10,9%) het 
afgelopen jaar een positief resultaat neer: roll-on/roll-
off stijgt +5,1%, Stukgoed +6,7%, Vaste bulk +2%.

BREXIT OMZEILD VIA IERLAND 

De roll-on/roll-off trafieken kennen een 
groei van 5,1 procent. Voor de haven van 
Zeebrugge met als grootste handelspartner 
het Verenigd Koninkrijk, vormde de Brexit een 
ongeziene uitdaging. Om optimaal voorbereid 
te zijn op de nieuwe manier van handel drijven 
met de UK, investeerde Port of Zeebrugge in 
RX/SeaPort, een digitaal dataplatform.   

De bestaande verbindingen op Ierland bleken 
een absolute troef in het pre- en post-Brexit 
tijdperk. In 2021 zien we de trafieken op 
de UK-lijndiensten dalen met 4,1%. De tra-
fieken op de Ierse bestemmingen daarente-
gen stijgen echter met 38,7%. Onze shortsea 
operatoren hebben er zo mee voor gezorgd 
dat UK-trafiek via Ierland toch het Verenigd 
Koninkrijk bereikte. Ook de andere shortsea 
roro-bestemmingen kenden een mooie groei: 
Scandinavië +10,4%, Zuid-Europa +22,8%.

Het aantal behandelde nieuwe wagens in 
Zeebrugge nam eveneens toe met 3,2% tot 
een totaal van 2.261.096 eenheden. Hierbij 
moet gekaderd dat de pandemie in 2020 de 
automotive sector een harde klap heeft uitge-
deeld, omdat de gevolgen ervan de import en 
bevoorrading van onderdelen belemmerde. De 
sector staat nog steeds voor vele uitdagingen 
en zal zeker nog tijd nodig hebben om te her-
stellen van de impact van Covid-19.

De containertrafiek kent een groei van 
15,1% tot een totaal volume van meer dan 
20,6 miljoen ton of 2.205.457 TEU. Zowel de 
behandeling van roro containers (+5,2%), de 
lolo (lift-on lift-off) containers +30,7%, als de 
containervolumes via estuaire vaart (36,5%) 
stijgen. De opvallende stijging in het estuaire 
volume werd door PortConnect afgelopen jaar 
opgevangen door verschillende capaciteitsver-
hogingen.     

De vloeibare bulk daalde met -10,9 % 
tot 11.239.593 ton (totaal volume 2020: 
12.617.088 ton). Het aandeel LNG kent even-
eens een afname: -16,7%. Deze daling is geen 
verrassing gezien het uitzonderlijk hoge cijfer 
in 2020. 
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Het stukgoed steeg met 6,7 procent tot 677.136 
ton. Er werd meer papier en karton behandeld in de 
haven, alsook meer verse groenten en fruit.    

De vaste bulk steeg met 2 procent tot 1.743.876 
ton, voornamelijk door een toename in het behan-
delen van veevoeders.    

De cruisesector heeft er omwille van Covid-19 
een erg stil jaar op zitten. Pas na de zomer had 
de cruisesector werkbare oplossingen gevonden in 
uiterst strenge health & safety maatregelen aan 
boord, om de cruiseschepen en hun passagiers 
veilig op het water te laten. In september ontving 
de haven van Zeebrugge na anderhalf jaar de 
eerste cruise sinds het begin van de pandemie. 
Behalve een aantal eindejaarscruises heeft de sec-
tor dus eigenlijk weinig resultaten te noteren. 2022 
lijkt alvast veelbelovender. In de boekingen zijn er 
momenteel 161 aanlopen van 22 rederijen geno-
teerd voor het komende jaar.   

Hoewel de uitdagingen om de operational excellen-
ce in de haven te bewaken niet min waren, heeft de 
aanhoudende Covid-19 pandemie in de statistieken 
geen invloed gehad op de gepresteerde shiften 
van de havenarbeiders, integendeel: 346.102 ten 
opzichte van 311.968 in 2020, een stijging van 
10,9 procent. Het aantal effectieve havenarbeiders 
is min of meer constant gebleven met een groei 
van 0,6 procent, goed voor een toename van 12 
werkkrachten

Multimodale haven
WAAIER AAN SPOORVERBINDINGEN

In 2021 breidde het spoornetwerk van Port of 
Zeebrugge internationaal uit. De nieuwe deepsea 
spoordienst tussen terminal CSP en Strasbourg 
werd 5 keer per week benut door operator Naviland. 
Ook operator TCA (Terminal Container Athus) 
gebruikte gedurende het jaar een nieuwe deepsea 

spoordienst naar Athus (Luxemburg). Het aandeel 
shortsea spoordiensten werd eveneens uitgebreid 
met de nieuwe lijn Warschau – Gadki – Brescia – 
Barcelona – Bologna van TCA en de nieuwe verbin-
ding Parma – Istanbul (via Piacenza) door operator 
Group-GTS.    

KERNCIJFERS 2021

TONNAGE JAN-DEC’21 JAN-DEC’20 +/- %

Roro 14.887.338 14.158.249 729.089 5,1%

Containers 20.621.972 17.909.241 2.712.731 15,1%

Vloeibare bulk 11.239.593 12.617.088 -1.377.495 -10,9%

wv. LNG 9.182;950 11.018.023 -1.835;073 -16,7%

Stukgoed 677.136 634.613 42.523 6,7%

Vaste bulk 1.743.876 1.710.125 33.751 2,0%

TOTAAL 49.169.915 47.029.316 2.140.599 4,6%
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Verder nam de frequentie van enkele spoorverbin-
dingen toe, bijvoorbeeld naar Novara door Hupac, 
en ontstonden nieuwe trafieken met nieuwe wagens 
(onder andere BMW) naar Zeebrugge. 

Sinds 10 januari 2022 geldt Zeebrugge als een 
nieuwe bestemming op de Railfreight Corridor 
Baltic, wat een betere spoorverbinding met Oost-
Europa teweegbrengt. 

AANDEEL WATERGEBONDEN DIENSTEN 
STIJGT

Naast het netwerk aan spoorverbindingen nam 
het aandeel aan deepsea-diensten voor Zeebrugge 
toe. In 2021 legde Sallaum Lines een nieuwe 
lijndienst in vanuit Zuid-Afrika naar Noord-Europa 
voor Pure Car and Truck Carriers (PCTC) deepsea. 
Voor RORO shortsea werden Grimaldi-schepen 
ingelegd op de verbindingen met Ierland. Deepsea-
containers werden/worden voor een periode van 6 
maanden tot 1 jaar door MSC getransporteerd op 
de lijndienst(en) Europa – NCSA (Noordkust Zuid-
Amerika) – WCSA (Westkust Zuid-Amerika). 

ESTUAIRE VAART NEEMT TOE

De sterke stijging van estuaire vaart in 2021 was 
evenredig met de spectaculaire groei bij terminal 
CSP. PortConnect investeerde in de estuaire vaart. 

De container barge Euroports keerde terug naar 
Zeebrugge en de Polybotes werd ingeschakeld 
voor de verscheping van containers in plaats van 
RoRo. 

INNOVATIE

Veiligheid en vooruitgang behoren tot onze toppri-
oriteiten. Daarom introduceerde het havenbestuur 
van Zeebrugge samen met partner IDRONECT 
een nieuwe digitale tool om drone-aanvragen in 
het havengebied efficiënt te behandelen. Vermits 
de huidige EASA-regelgeving (European Aviation 
Safety Agency) in de software geïncorporeerd is, 
zorgt de UTM-applicatie van de drone ervoor iedere 
aanvraag aan de opgelegde voorschriften voldoet. 
De software visualiseert bovendien geplande vluch-
ten en geeft het havenbestuur op die manier een 
live view op de actieve drones in het havengebied.  

In de lijn van de beoogde veiligheidsvisie maakt 
de haven van Zeebrugge sinds 2021 gebruik 
van de Safety Drone, aangeboden door part-
ner & telecombedrijf Citymesh. Deze drone wordt 
ingeschakeld bij noodsituaties en stuurt via een 
5G-netwerk live videobeelden naar de brandweer, 
de politie en ons Haven Coördinatie Centrum, 
waar verschillende nautische operationele func-
ties zijn samengebracht in 1 gemeenschappelijke 
werkruimte. Verder kan de Safety Drone ingezet 
worden voor commerciële doeleindens van onze 
havenbedrijven. 

KERNCIJFERS 2021

JAN-DEC’21 JAN-DEC’20 +/- %

Nieuwe wagens (aantal) 2.261.096 2.191.299 69.797 3,2%

Containers (in TEU) 2.205.457 1.804.992 400.465 22,2%

Aantal schepen 7.243 6.830 413 6,0%

Tonnenmaat 218.266.401 203.809.962 14.456.439 7,1%
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Clean Port
CLEAN PORT STRATEGIE

De haven van Zeebrugge draagt de zorg voor het 
klimaat hoog in het vaandel. Daarom zetten wij 
sterk in op duurzame alternatieven voor onze 
activiteiten.  

Van mei tot december 2021 overlegde de haven van 
Zeebrugge wekelijks met het Engie Impact team 
over de vier hoofdpijlers: ‘maximaal hernieuwbaar’, 
‘walstroom’, ‘duurzame warmte’, en ‘zero emission 
transport’. De focus werd vooral gelegd op poten-
tiële samenwerkingsverbanden tussen meerdere 
actoren in de haven én initiatieven die een wezen-
lijke bijdrage kunnen leveren aan de reductie van 
broeikasgassen in de haven en haar logistieke 
keten (en dat tegen 2030).   

• ‘Maximaal hernieuwbaar’ focust zich op 
het maximaliseren van onshore windener-
gie in de voorhaven, de repowering van ver-
ouderde turbines en het uitwerken van een 
algemeen wind- en zonne-energieplan voor 
het hele havengebied. 

• ‘Walstroom’ verdiept zich in de regulaties, 
marktontwikkelingen, technologieën, en ener-
gievraag voor walstroom in de verschillende 
scheepssegmenten (cruise, container, RoRo). 

• ‘Duurzame warmte’ kijkt vooral naar warm-
tenetten, in combinatie met lokale warmte- 
opwek en biomethaanproductie.

• ‘Zero emission transport’ peilt naar de 
haalbaarheid van open access tankinfrastruc-
tuur, elektrificatie van terminalvoertuigen en 
gedeelde havenvoertuigen.

De pijlers zijn het resultaat van een algemene 
evaluatie op verschillende dimensies van haalbaar-
heid: mitigatie, technisch, financieel, regelgeving, 
en samenwerking. Deze actiepunten sluiten nauw 
aan bij de ambities en pijlers in het klimaatplan 
van Stad Brugge.

WIND TURBINES

Eind 2021 zijn er 5 nieuwe windmolens officieel 
ingehuldigd op de site van C.Ro. Dit brengt het 
totale aantal windmolens op 54 met een totaal 
vermogen van 139.75 MW. Daarmee missen we 
nipt het streefdoel voor 2021 van 150 MW. Echter 
hebben er dit jaar ook enkele windturbines een 
vergunningstraject doorlopen, waarvan er sommi-
gen in een vergevorderd stadium zitten. Zo zitten 
er 7 windmolens in de pijplijn om op korte termijn 
vergund te worden in de achterhaven: drie op de 
site van ICO in het noordelijk insteekdok, drie op de 
site van ICO in het zuidelijk insteekdok, en 1 op de 
site van BNFW in het noordelijk insteekdok. Verder 
lopen er ook studies voor het inplanten van turbi-
nes nabij de wijk Kruisabele en op de site van AGC. 

WATERSTOF

Begin 2021 bracht de ‘Hydrogen Import 
Coalition’, een consortium tussen MBZ, Port of 
Antwerp, Fluxys, WaterstofNet, Engie, Exmar en 
Deme, een eerste rapport uit. De twee havens zijn 
belangrijke spilfiguren in de coalitie, die tot doel 
heeft publieke en industriële partners samen te 
brengen om alle systeeminzichten te verwerven om 
een ‘hydrogen hub’ te worden. Zo bleek onder meer 
het importeren van groene moleculen technisch 
en economisch haalbaar. Een mogelijke importlo-
catie is Chili, een land waar wind en zon op een 
constante wijze ter beschikking is, en bovendien 
geopolitieke stabiliteit vertoont. Het is in dit kader 
dat Port of Antwerp en MBZ een MoU onderteken-
den op de klimaattop in Glasgow vorige novem-
ber. Die samenwerking is een belangrijke stap in 
effectieve opstart van groene productie, het opzet-
ten van de logistieke keten tussen de continenten 
en de logistiek in de Belgische zeehavens en hun 
hinterland. 

Vlaams Minister van Innovatie en Economie, Hilde 
Crevits, kondigde begin 2022 jaar een investering 
van 106 miljoen euro aan in vijf veelbelovende 
Vlaamse waterstof projecten. HyOffWind, een pro-
ject van Eoly (van Colruyt Group), Parkwind, 
Fluxys en Virya, dat in 2019 al aankondigde 
een groene waterstof fabriek neer te poten in 
Zeebrugge, zitten bij de gelukkigen. De uitvoering 
van dit project, dat in 2024 zijn eerste groene 
waterstof zou maken, wordt steeds concreter en 
zal het een grote bijdrage leveren aan de verduur-
zaming van de haven én België. In 2022 zal hopelijk 
de finale investeringsbeslissing genomen worden, 
volgend op de eventuele goedkeuring van de omge-
vingsvergunningsaanvraag. 

2021 was ook het jaar waarop we een subsidie 
goedkeuring kregen van VLAIO en De Blauwe 
Cluster, voor het uitvoeren van studie die de haal-
baarheid van het ombouwen van een sleepboot 
op diesel, naar een sleepboot op groene waterstof 
zal nagaan. Onze sleepvloot behoort nu al tot de 
groenste ter wereld wat betreft NOx-emissies. Met 
deze studie trachten we onze pioniersrol verder 
te behouden en ook de CO2-emissies in de haven 
verder te reduceren. 
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Zeebrugge: vooruitzichten 
2021
In 2021 gingen de werken aan de Verbindingsbrug 
in het Verbindingsdok in de achterhaven van 
Zeebrugge snel vooruit. Met een lengte van 130 
meter en een doorvaart van 55 meter geldt de 
draaibrug als de langste van Europa. De afwerking 
verliep op twee verschillende locaties, waaron-
der in het werkatelier van Victor Buyck Steel 
Construction in Wondelgem. Op 22 januari 2022 
vond de officiële invaart plaats. In de loop van 
de maand april staan de finale afwerkingen en 
testfases voor de brug gepland. Het project van de 
verbindingsbrug betekent een belangrijke stap voor 
de verdere uitwerking van de Zeebrugse (fiets)
infrastructuur, vandaar de wegwerkzaamheden 
aan de Koffieweg & Verschaeveweg.  

Een ander mooi voorbeeld van een goede samen-
werking tussen Antwerpen en Zeebrugge is het 
project van Lantis en de bouw van de tunnelele-
menten voor de Scheldetunnel in het bouwdok 
hier in Zeebrugge aan het Boudewijnkanaal. 
De Scheldetunnel vormt een belangrijk onder-
deel van de Oosterweelverbinding en zal de 
verbinding garanderen tussen het Sint-Anna 
knooppunt op Linkeroever en het toekomstige 
Oosterweelknooppunt op Rechteroever. De tunnel 
wordt op basis van 8 diverse compartimenten 
gebouwd en zal in totaal 160m lang, 42m breed en 
10m hoog meten.  

In het najaar van 2021 werd tevens in de ach-
terhaven van Zeebrugge stevig gebouwd aan het 
Lingang Modern Industrial Park. De uitbreiding 
van de deepsea activiteiten in Zeebrugge zal dankzij 
het investeringsproject van de Chinese Lingang 
Group nog versterkt worden. Met dit project mikt 
de Chinese ontwikkelaar op alle actieve spelers in 
de Europese import en export wereldwijd. Het state-
of-the-art logistiek park zal 10 units bevatten met 
elk 10 laad-en loskades en instapklare kantoorfaci-
liteiten. Tegen eind augustus 2022 moet de eerste 
fase van het project opgeleverd worden.

Voor het concessiegebied ter hoogte van de A11 in 
Zeebrugge werd op 2 december 2021 Jackij Aers 
van Aers J.L. en Zoon bv aangesteld als de nieuwe 
exploitant. Samen met de Haven van Zeebrugge wil 
Aers een operationeel parkeerterrein ontwikke-
len waar truckers en bestuurders gebruik kunnen 
maken van talrijke faciliteiten. Tevens zullen er 
milieuvriendelijke brandstoffen aangeboden wor-
den, zoals BioLNG en waterstof. In 2022 worden 
de plannen rond de uitbouw van de parking verder 
geconcretiseerd.  

Op 15 februari 2022 ondertekende het consortium 
Hyoffwind een overeenkomst met ondernemingen 
John Cockerill en Besix voor het ontwerp en de 
realisatie van de waterstoffabriek in Zeebrugge. 
Momenteel is het afwachten op een definitieve 
investeringsbeslissing. Hyoffwind zou de eerste 
power-to-gas installatie zijn op industriële schaal 
in België. Eind 2021 gebeurde inmiddels de aan-
vraag voor een omgevingsvergunning voor het 
gebied tussen de Barlenhuisstraat, de Aziëstraat en 
de terminals van Toyota Motor Marketing Europe 
en International Car Operators (ICO) in de oostelijke 
achterhaven. De aanvraag heeft betrekking op een 
elektrolysestation van 25 Megawatt, waarvan de 
capaciteit op langere termijn wordt opgedreven tot 
100 Megawatt.  

Dankzij onze samenwerking met de grootste priva-
te havenbedrijven krijgt onze geïntegreerde beveili-
gingsstrategie verder vorm door de oprichting van 
een CSCR (Central Security Control Room) en het 
verder uitbouwen van beveiligingsmaatregelen die 
door MBZ en de private havenbedrijven in onderling 
overleg worden uitgewerkt. CCTV-camera’s garan-
deren een permanente opvolging van de huidige 
veiligheidssituatie en spelen daarom een essentiële 
rol in het signaleren en vatten van transmigranten.

In het kader van duurzaamheid wil het havenbe-
stuur van Zeebrugge vanaf 2022 meer overscha-
kelen naar binnenvaart als transportmogelijk-
heid. Begin januari keurde Vlaams Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
het tijdelijke financiële ondersteuningsplan 
“Versnelling modale shift” goed. Samen met het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Port of Antwerp, Lantis en North Sea Port zal 
de haven van Zeebrugge 14,3 miljoen euro inves-
teren om extra binnenvaartverbindingen naar de 
deelnemende havens te promoten. Met dit initiatief 
hopen alle betrokken partijen het aandeel transport 
via binnenlandse waterwegen te verhogen tot 42% 
in 2030. 
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Port of Antwerp-Bruges
2022 staat in het teken van de fusie met de haven van Antwerpen. Een belangrijke mijlpaal was de 
goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit halverwege januari. De komende maanden 
zullen alle formele stappen worden genomen om de fusie te finaliseren. Op 09 maart 2022 werd het 
havenfusiedecreet tussen beide havens gestemd in de Vlaamse parlementscommissie. De officiële 
lancering van Port of Antwerp-Bruges vindt eind april plaats. Door de krachten te bundelen wil Port 
of Antwerp-Bruges de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent.  

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge:“Er was het afgelopen jaar geen gebrek aan obstakels, 
maar het ontbrak in Zeebrugge duidelijk niet aan wilskracht om die te overwinnen. De ambitie van 
onze haven, de bedrijven en onze mensen die het allemaal waarmaken, heeft gezorgd voor een 
ontzettend sterk jaar in de geschiedenis van de haven van Zeebrugge. Ik spreek mijn dank uit aan 
iedereen in onze haven die dit heeft verwezenlijkt. Ook 2022 is voor ons een jaar vol ambitie, want 
het wordt het eerste jaar van de fusiehaven Port of Antwerp-Bruges. We hopen hier over een jaar 
een nieuw mooi verhaal te kunnen vertellen.”

Dirk De fauw, voorzitter Raad van Bestuur MBZ en Burgemeester Brugge: “De haven van 
Zeebrugge vervulde in 2021 een pioniersrol voor de activiteiten in onze regio. De cijfers en presta-
ties tijdens het voorbije jaar illustreren het vermogen van de havenmensen en -bedrijven om zelfs 
in tijden van onzekerheid het beste van zichzelf te geven. Met genoegen kijk ik uit naar de nieuwe 
projecten die voor 2022 op de agenda staan. De historische mijlpaal van 2022 wordt uiteraard de 
samenwerking met de haven van Antwerpen. Wij kijken er alvast met genoegen naar uit om samen 
het Port of Antwerp-Bruges-verhaal te schrijven.”
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FINANCIEEL OVERZICHT
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Tijdens het boekjaar werd voor een totaal van 48,3 
mln euro investeringen uitgevoerd in materieel 
vaste activa t.o.v. 62,8 mln vorig jaar.  

De belangrijkste werken betreffen de bouw van een 
nieuwe wegbrug over het Verbindingsdok, het ver-
nieuwen van een steiger in het Brittanniadok, het 
aanleggen van kaaimuren in functie van de roro- 
en autotrafieken, maar ook voor het bouwen van 
de tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding 
in Antwerpen.  Verdere investeringen in het 5G net-
werk en het ANPR camera-netwerk werden uitge-
voerd.  De investeringen in windmolens werden ver-
dergezet via de betreffende dochteronderneming.

Verder wordt het werk voor de nieuwe zeesluis 
voorbereid. Hiervoor werd gestart met het verwer-
ven van terreinen.

Hoewel de kapitaalsubsidies verder afbouwen, 
wordt het eigen vermogen versterkt door de toe-
voeging van het resultaat aan de reserves.

Als gevolg van deze elementen en door toevoeging 
van het resultaat, evolueert het balanstotaal naar 
590,9 mln euro. 

De trafiekevolutie van 47,0 naar 49,2 mln ton vertaalt 
zich niet naar een hogere EBITDA.  Net als vorig jaar 
zijn de gevolgen van de Covid-19 pandemie en van de 
Brexit nog voelbaar. Zo is er een stijging van de volu-
mes geweest in de roro- en autotrafieken maar werden 
de volumes van voor de pandemie en de Brexit nog niet 
gehaald. Er was ook dit jaar een sterke groei in de sec-
tor van de containers maar anderzijds ook een grote 
daling in de LNG. De cruise sector kende in het najaar 
een licht herstel.  We zien de trafiekevolutie wel terug 
in de stijging van de havenrechten.  De opbrengsten 
uit concessies bleven constant. De andere bedrijfs-
opbrengsten stijgen door de in resultaatname van de 
tussenkomst van Lantis in de aanleg van het bouwdok 
voor de tunnelelementen van de Oosterweelverbinding 
in Antwerpen. 

Langs kostenzijde lagen o.a. de cijfers hoger voor de 
rubrieken verzekeringen en erelonen, schadegeval-
len, personeel en de afschrijvingen. Er werd ook een 
voorziening aangelegd voor bodemsaneringswerken. 
Minder kosten werden genoteerd voor publiciteit en 
relatiekosten.  De vennootschapsbelastingen liggen 
lager dan vorig jaar.

Na deze kosten en opbrengsten bedraagt het netto-re-
sultaat 10,1 mln euro.

Voorgesteld wordt het resultaat van het boekjaar als 
volgt aan te wenden: 

10 000 000,00 aan de onbeschikbare reserves
     106.835,13 aan de overige reserves
10.106;835,13  

Wij verzoeken de voorgelegde rekeningen goed te 
keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en 
de commissaris in functie van de uitoefening van hun 
mandaat. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen vermelden 
wij nog dat: 

• er na balansdatum zich geen gebeurtenissen 
hebben voorgedaan die een invloed hebben op de 
jaarrekening, zoals afgesloten op 31 december 
2021.  Er zijn geen omstandigheden, risico’s 
noch onzekerheden gedurende het boekjaar die 
het getrouw beeld van de jaarrekening kunnen 
beïnvloeden en die een belangrijke invloed kun-
nen hebben op de toekomstige ontwikkeling van 
de vennootschap.  

• De vennootschap is van mening dat de gevolgen 
van Covid-19 en de Brexit weliswaar nog hun 
invloed zullen hebben op de resultaten, doch dat 
deze kunnen worden opgevangen.  

• De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne 
kan op basis van de huidige stand van zaken niet 
ingeschat worden. Het al dan niet instellen van 
een Europees embargo op Russisch gas en de 
gevolgen daarvan op de energiemarkt is niet te 
voorspellen. 

Financieel overzicht (euro) 2021 2020

BALANS

Immateriële vaste activa 2.549.164,85 2 913 306,28

Materiële vaste activa 478.774.785,44 456 228 571,54 

Financiële vaste activa 23.770.260,14 22.243.135,10

Vlottende activa 85.814.379,09 107.668.378,96 

Totaal activa 590.908.589,52 589 053 391,88

Eigen vermogen 538.663.269,47 534 526 910,57 

Voorzieningen 3.653.230,20 320 684,30

Schulden 48.592.089,85 54 205 797,01 

Totaal passiva 590.908.589,52 589 053 391,88

RESULTATENREKENING

BRUTO OMZET 81.240.122,87 82 595 889,99

Self bills -23.032,79 -1 393 166,16

NETTO OMZET. 81.217.090,08 81 202 723,83

Andere bedrijfsopbrengsten 9.007.336,00 7 354 209,13

Bedrijfskosten -56.677.496,48 -54 354 444,88

EBITDA 33.546.929,60 34 202 488,08

Afschrijvingen en  
waardeverminderengen 
Voorzieningen 

-26.026.826,45

-2411885,43

-24 524 568,07

0,00

EBIT 5.108.217,72 9 677 920,01

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 6.792.702,38 6 379 618,15

FINANCIËLE KOSTEN -134.463,65 -164 727,95

EBT 11.766.456,45 15 892 810,21

Belastingen -1.659.621,32 -2 532 345,29

NETTO RESULTAAT NA BELAST. 10.106.835,13 13 360 464,92

Cashflow 32.294.214,28 31 839 556,39



22

• Het traject tot fusie met het havenbedrijf 
Antwerpen verloopt volgens plan.  De waar-
deringsverhouding blijft behouden en de BMA 
heeft haar akkoord gegeven. Het verlijden van 
de splitsingsakte is voorzien op 22 april. De 
fusie bouwt op synergiën tussen beide haven-
platformen en verwacht wordt dat dit resul-
teert in een positief effect op een omzetgroei 
van het fusiebedrijf.  

• Op de risico’s m.b.t. prijzen, kredieten, liqui-
diteiten en kasstromen worden de nodige 
controles uitgevoerd.  De vennootschap is niet 
betrokken in hedgingactiviteiten.  De raad van 
bestuur is van oordeel dat de onderneming 
niet is blootgesteld aan materiële financiële 
en niet-financiële risico’s, andere dan deze 
eigen aan de bedrijfsactiviteit van de onder-
neming. 

• Buiten de gebruikelijke studies die door MBZ 
zelf worden uitgevoerd en de studies waar 
MBZ haar medewerking aan verleent, hebben 
er geen werkzaamheden plaatsgevonden op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

• Er geen uitgifte van converteerbare obligaties 
of warrants is gebeurd. 

• Er geen bijkantoren bestaan. 

• Er geen eigen aandelen zijn verkregen. 

• De erelonen voor de commissaris in het kader 
van het nazicht van de enkelvoudige jaar-
rekening zijn conform de beslissing van de 
algemene vergadering. 

 Namens de raad van bestuur dd. 18/03/2022, 
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WERKEN EN UITRUSTINGEN
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Werken uitgevoerd in 
opdracht van MBZ NV
1 Onderhoudswerken werden uitgevoerd aan 

diverse havenuitrustingen en domeingoede-
ren.

2 Ingevolge de procedures voorzien in het 
bodemsaneringsdecreet werden diverse bode-
monderzoeken uitgevoerd.

3 Vernieuwingswerken werden uitgevoerd aan 
wegenis en kaaiverhardingen.

4 Belangrijke onderhoudswerken aan de sluis-
deuren van de P. Vandammesluis werden uit-
gevoerd.

5 Verschillende nieuwe uitrustingen werden 
geplaatst in het kader van de ISPS reglemen-
tering en transmigrantenproblematiek

6 Baggerwerken en peilingen aan de commer- 
ciële ligplaatsen werden uitgevoerd.

7 Aanpassings- en onderhoudswerken aan 
diverse roro-steigers werden uitgevoerd. 

8 De werken voor de bouw van 1.071m kaai-
muur in het Zuidelijk Kanaaldok (verlengen 
Bastenakenkade) zijn afgewerkt met aanne-
mer Besix.

9 De werken voor de bouw van een nieuwe brug 
over het Verbindingsdok zijn verder uitge-
voerd door de TV Artes Depret NV – Artes 
Roegiers NV – Victor Buyck Steel Construction 
NV – Agidens Infra Automation NV.

10 Het vernieuwen van de kraanrail voor de con-
tainerkranen aan de zuidzijde van het Albert 
II-dok op de terminal van CSP Zeebrugge is 
afgewerkt door BAM Constructors nv.

11 De werken voor het vernieuwen van de steiger 
609 in het Brittanniadok zijn opgestart door 
de aannemer Artes Depret NV..

12 Op diverse plaatsen in het havengebied werd 
groenhonderhoud uitgevoerd.

13. Een studie en beplantingsplan langsheen de 
westelijke oever van het Boudewijnkanaal 
werd uitgevoerd door Sweco.

14. De werken voor de heraanleg van de Gustave 
Van Nieuwenhuysestraat werden uitgevoerd 
(fase 1).

Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Vlaamse 
Gewest
1. De oevers van het Boudewijnkanaal tussen 

het Verbindingsdok en de Herdersbrug werden 
verder hersteld.

2. Het complex project ‘Verbeteren van de nauti-
sche toegankelijkheid tot de achterhaven van 
Zeebrugge’ werd verder uitgewerkt. 

3. De natuurcompensaties voor de verdere uit-
breidingen in de zuidelijke achterhaven wer-
den verdergezet.

4. Verdere onderhouds- en vernieuwingswerken 
aan de Visartsluis werden uitgevoerd.

5. Diverse onderhoudswerken aan de dammen 
van de buitenhaven werden uitgevoerd.

6. Op diverse plaatsen in het havengebied werd 
groenonderhoud uitgevoerd.

7. Diverse werken voor de verbetering van het 
CCTV-cameranetwerk en de scheepvaartsig-
nalisatie zijn uitgevoerd. 

8. Diverse studies voor de verbreding van de 
vaargeul en het uitbreiden van de haven wer-
den verder uitgevoerd.

9. De werken voor de renovatie van sluisdeur 1 
van de P. Vandammesluis, en het vernieuwen 
van de looprails op de sluisbodem, zijn opge-
start.

Werken uitgevoerd door 
andere overheden
1. De werken voor het realiseren van nieuwe 

betonmuren langs de kustlijn als stormvloed-
kering werden afgewerkt.

2. De werken voor het realiseren van het 
bouwdok voor de realisatie van de tunnelele-
menten voor Antwerpen werden verder uitge-
voerd door de aannemer TM Cotu in opdracht 
van Lantis.
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Werken uitgevoerd door de 
privésector
1 Verder uitvoeren van beveiligingswerken door 

diverse havenklanten voor het bekomen van 
een ISPS gecertificeerde terminal.

2 Diverse havenklanten deden investeringen om 
hun terminal uit te breiden of te vernieuwen.

3 De firma Borlix is gestart met een nieuw kan-
toorgebouw en installaties.

4 In de binnenhaven te Brugge hebben de bedrij-
ven SST en DSH geïnvesteerd in nieuwe lood-
sen en performantere laad- en losinstallaties.

5 De werken voor een logistiek distributiecen-
trum in de achterhaven door Lingang zijn 
opgestart.

6 De werken voor een nieuwe terminal van 
Vandervlist zijn opgestart.

7 De werken voor een nieuwe terminal van WWS 
zijn opgestart.

8 2XL werkt verder aan de uitbreiding van een 
hoogstapelmagazijn.
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TEWERKSTELLING
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Binnen de havenzone Brugge-Zeebrugge zijn meer 
dan 400 bedrijven actief. Op basis van gegevens die 
gepubliceerd worden door de Nationale Bank van 
België en die betrekking hebben op 2019 realiseren 
de bedrijven  in  het  havengebied  een  directe  toe-
gevoegde  waarde  van  1,1  miljard  euro.  Diezelfde  
publicatie  geeft   aan   dat  meer   dan   10.000   
personen   rechtstreeks  tewerkgesteld  zijn  in  de  
havenzone  Brugge-Zeebrugge. Indirect worden nog 
eens zoveel personen tewerkgesteld. 

Eind  2021 waren er 1.905 erkende havenarbeiders 
(dat is ongeveer 12 meer in vergelijking met vorig 
jaar). De aanhoudende Covid-19 pandemie had 
geen invloed in de gepresteerde shiften van de 
havenarbeiders, integendeel: 346.102 ten  opzichte  
van  311.968  in  2020 (+10,9  procent in vergelij-
king met het vorige jaar). Deze cijfers tonen aan dat 
het havenbedrijf inmiddels de nodige maatregelen 
had getroffen om de volledige operationaliteit te 
garanderen gedurende de coronacrisis. 

De  Zeebrugse  havengemeenschap  hield,  ondanks  
het economisch moeilijk jaar, goed stand. De haven 
van  Zeebrugge  bleef  volledig  operationeel  tijdens  
de  COVID-19  crisis.  Op  nautisch  vlak  was  er,  
sinds  het begin van de maatregelen, een operatio-
naliteit van 100 procent. 

Het    personeelsbestand    van    het    havenbe-
drijf    Zeebrugge  telde  op  31  december 2021 
141  personeelsleden. 11  personeelsleden  gingen  
uit  dienst  en  11 personeelsleden kwamen in 
dienst. 

Naar analogie van 2020 werd MBZ zoals heel wat 
bedrijven geconfronteerd  met  het  coronavirus 
afgelopen jaar.  Er werd opnieuw overgeschakeld 
op telewerken. Dit vergde dus een reorganisatie 
van verschillende diensten en werkwijzen, maar 
dit verliep allemaal vlot. Dankzij de ondersteu-
ning en inspanningen van het IT-team bleef ons 
bedrijf goed aangepast aan het digitale werken. 
Vergaderingen  werden  zoveel mogelijk  gepland 
via teams.

Het havenbedrijf werd gespaard van grote uitbra-
ken van het coronavirus. Door een goede opvolging 
via  een  systeem  van  contact  tracing  en  het  in  
acht nemen van alle voorziene maatregelen,  is de 
werking  van  de  continudiensten  nooit  in  gedrang  
gekomen. 

In   2021   werden   opnieuw   diverse   opleidingen   
gevolgd.  Afhankelijk van de overheidsmaatregelen 
met betrekking tot de coronacrisis werden deze 
online of offline georganiseerd. 

Vanaf  oktober  2020  worden  maandelijks  voor  
het  ganse  MBZ-personeel  updates  gegeven  over  
het  reilen  en  zeilen  in  de  haven  en  de  diverse  
lopende  projecten van het havenbestuur. Dit con-
cept werd in de loop van 2021 verdergezet. 
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havenarbeiders totaal shiften
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PLAN VAN DE HAVEN 2022
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/ Nuttige adressen

Port of Zeebrugge
 
Maatschappij van de Brugse 
Zeehaven nv (MBZ)

P. Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 Zeebrugge
Tel. (0)50 54 32 11
portofzeebrugge.be
mbz@zeebruggeport.be

Havenhuis De Caese

Hoogstraat 4
8000 Brugge
Tel. (0)496 51 93 70 
gvo@mbz.be

Find us on:
portofzeebrugge.be

Vormgeving   MBZ
Havenplan      MBZ
Foto’s              Mike Louagie, Gent
            Henderyckx Luchtfotografie, 
                         Izegem
                         Henk Claeys
                         Piet Vandenkerkhove,  
                         Port of Zeebrugge


