Aan u het woord – à vous la parole

België, een maritiem land
tegen wil en dank?
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Carl gIllIs
Kapitein- ter- zee stafbrevethouder Carl Gillis is sinds eind april 2014 de Directeur Bestuursondersteuning van de Marinecomponent. Voordien bekleedde hij diverse functies aan boord van
Belgische en ook buitenlandse schepen. Aan wal diende hij onder andere binnen het stafdepartement Strategie, het Belgisch-Nederlands Maritiem Hoofdkwartier en het Defensiecollege.

Les océans ont beau constituer 70 % de la surface terrestre,
leur rôle est souvent sous-estimé. Qui a conscience que plus
de 90 % du commerce mondial se fait par voie maritime et que
les communications internationales empruntent davantage
les câbles sous-marins ? Qui se rend compte que la Belgique
est un pays maritime de premier rang ? Notre côte, aussi petite soit-elle, nous donne un accès direct aux voies maritimes,
artères de l’économie mondiale, qui facilitent l’échange de
produits et de ressources des quatre coins du globe. Le port
d’Anvers, le moteur de l’économie belge, est l’un des plus grands
au monde et relie aussi bien la région de la Ruhr que les zones
industrielles françaises avec la mer. Grâce à la marine et à la
marine marchande, le drapeau belge ﬂotte également sur les
océans. Toutefois, il manque en Belgique un esprit maritime
et une vision à long terme dans ce domaine. Comment peuton y remédier?

PMT

De zee roept bij de doorsnee Belg ongetwijfeld een beeld op van het strand, het
gekrijs van meeuwen of misschien zelfs de geur van zonnebrandolie. Zelden
denkt hij dan aan de immense goederenstroom die dagelijks, wereldwijd over de
zee wordt vervoerd of aan de tienduizenden Belgen die rechtstreeks werkzaam
zijn in onze maritieme sector.
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Hoe komt het dat wij ons nauwelijks bewust zijn van het cruciale belang van de
zee voor onze open economie, onze welvaart en ons welzijn? Hoeveel Belgen
weten, bijvoorbeeld, dat meer dan 90% van alle goederen en grondstoffen, in één
of ander stadium, over maritieme routes worden getransporteerd? Hoe komt het
dat we ons amper realiseren dat België in essentie een maritiem land is en dat
onze indrukwekkende maritieme infrastructuur een essentiële schakel vormt
in een mondiaal vertakt logistiek netwerk?
Een maritieme natie wordt in wezen gekenmerkt door vier attributen, die de mate
weergeven waarin een land beschikt over een kust, een of meerdere zeehavens,
een handelsvloot en ten slotte een marine. In een internationale context spreekt
men vaak over Coastal, Port, Flag and Naval State.

toEgangspoort tot DE wErElD
Het al dan niet beschikken over een kust is uiteraard een essentieel uitgangspunt. De lengte van die kuststrook is daarbij echter van ondergeschikt belang.
Waar het echt op aankomt, is de mate waarin die kust een rechtstreekse toegang biedt tot de internationale zeeroutes. Deze maritieme snelwegen zorgen
immers op hun beurt voor een directe verbinding met nagenoeg drie kwart
van alle landen, met de wereldwijde ontginningsgebieden van grondstoffen of
energiebronnen en uiteindelijk ook met de mondiale afzetmarkten. Op dit vlak
is België dus ideaal gelegen aan de Noordzee en het Kanaal, dat met ongeveer
150.000 passages op jaarbasis één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld is.
Daarnaast vormt de kuststrook ook de basis voor het definiëren van een zeegebied, waarin een kuststaat bepaalde voorrechten geniet en een aantal verantwoordelijkheden draagt. Op basis van het eeuwenoude gewoonterecht en,
sinds 1982, ook op grond van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake het recht van de zee (United Nation Convention on the Law
of the Sea, UNCLOS) kan elke kuststaat immers aanspraak maken op een territoriale zee, die zich 12 nautische mijl vanaf de kust uitstrekt, en een exclusief
economische zone. Voor België komt dit neer op een gebied van 3.600 km², een
oppervlakte ter grootte van het Duitse Ruhrgebied. In dit zeegebied vinden tal
van economische activiteiten plaats, zoals zeevisserij, zandontginning, recreatie, de productie van hernieuwbare energie en het uitbaten van leidingen en
communicatiekanalen op de zeebodem.

België, een maritiem land tegen wil en dank?

Gebruik van de Belgische zeegebieden / Usage des espaces marins belges
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limite de la mer territoriale

internationale maritieme grens
frontière maritime internationale
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Zeevisserij / Pêche maritime:

IMO vaarroute met verkeersscheidingsstelsel
route de navigation OIM avec système de
séparation du traffic

speciale beschermingszone (vogelrichtlijn)
zone de protection spéciale (directive oiseaux)
speciale zone voor natuurbehoud (habitatrichtlijn)
zone de conservation spéciale (directive habitat)

belangrijke scheepvaartroute
route de navigation importante

zandwingebied
zone d'extraction de sable

ankergebied Westhinder
zone de mouillage Westhinder

zandwingebied - open in maart, april en mei
zone d'extraction - ouvert en mars, avril et mai

aanbevolen ankergebied
mouillage recommandé

gesloten zandwingebied
zone d'extraction fermée

offshore radartoren
tour radar offshore

zone bestemd voor windmolens
zone destinée aux éoliennes

schietoefengebied
zone d'exercice de tir

toegekende concessies voor windmolenparken
concessions octroyées pour parcs d'éoliennes

mijnbestrijdingsoefengebied
zone d'exercice de chasse de mines
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éoliennes en contruction ou en activité
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zone de destruction de mine

meetpaal
poteau de mesure
zone met beperkingen
zone avec restrictions

gebieden voor maricultuur
zones pour mariculture
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accès interdit
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RAMSAR gebied "Vlaamse Banken"
zone RAMSAR "Bancs Flamands"

buiten gebruik gestelde kabel
câble désaffecté

limiet visserijzone (12 M)
limite de zone de pêche (12 M)

Kingfisher Information Service - Cable Awareness - Grimsby, Verenigd Koninkrijk

baggerspecieloswal
site de largage de résidu de dragage

telecommunicatiekabel
cable de télécommunication

elektriciteitskabel
cable éléctrique

limiet visserijzone (3 M)
limite de zone de pêche (3 M)

International Maritime Organization - London, Verenigd Koninkrijk

onderzeese
conduite de gaz

aanbevolen richting van het verkeer
direction recommandée du trafic

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Brussel, België
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Milieu / Environment:

vastgelegde richting van het verkeer
direction établie du trafic

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Departement VI
- Beheerseenheid van het Mathematisch model van de Noordzee - Brussel, België
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In overeenstemming met de internationale afspraken is ons land in deze maritieme zone ook verantwoordelijk voor zowel de veiligheid als de ordehandhaving.
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Het hoeft uiteraard geen betoog dat ook defensie hiertoe een bijdrage levert.
Denken we maar aan onze helikopters die regelmatig uitrukken om mensen in
nood op zee te redden of aan het Maritiem Informatiekruispunt in Zeebrugge
waar politie, douane en defensie samenwerken om een spreekwoordelijk oogje in
het zeil te houden op de meer dan 300.000 scheepsbewegingen, die zich jaarlijks
in het Belgische deel van de Noordzee voordoen.

motor van onzE EConomIE
Volgens het Lloyd’s havenregister zijn er wereldwijd ongeveer 3.000 commerciële
zeehavens van enige betekenis. Deze havens vormen belangrijke knooppunten
in een complex, mondiaal en just-in-time logistiek netwerk. Zij zijn immers de
laad- en lospunten voor goederen, grond- en brandstoffen en zorgen voor de
noodzakelijke op- en overslag, alsook de verdere doorvoer van en naar het industriële hinterland. Bovendien trekken havens andere industriële en commerciële
activiteiten aan en genereren ze op die manier, naast directe arbeidsplaatsen,
een belangrijke indirecte tewerkstelling.
Onze centrale ligging in het hart van Europa, een van de meest welvarende
regio’s met een zeer hoge concentratie aan producenten en consumenten, zorgt
ervoor dat de Belgische havencluster, met name de havens van Antwerpen,
Zeebrugge, Oostende, Gent, Luik en Brussel, samen goed zijn voor een kwart
van alle goederen die in Noordwest-Europa verscheept worden. Dankzij haar
gunstige ligging aan de Schelde bedient de haven van Antwerpen, de tweede
grootste haven van Europa na Rotterdam en veertiende haven in de wereld,
niet alleen onze eigen industrie, maar ook het Duitse Ruhrgebied en zelfs de
industriebekkens van onze zuiderburen. Soms wordt Antwerpen daarom ook
smalend de grootste haven van Frankrijk genoemd.
In 2012, bijvoorbeeld, legden bijna 15.000 zeeschepen (of een 40-tal per dag) en
meer dan 56.000 (of meer dan 150 per dag) binnenschepen aan in onze Scheldehaven en zorgden meer dan 900 bedrijven in het Antwerpse havengebied voor
niet minder dan 64.000 directe en 105.000 indirecte arbeidsplaatsen. Samen
met de overige Belgische havens is onze maritieme sector, volgens de Nationale
Bank, in zijn totaliteit goed voor ongeveer 10% van het bnp en nagenoeg 6%
van de tewerkstelling in België. De maritieme sector vormt daarenboven het
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fundament voor tal van andere economische activiteiten die afhankelijk zijn
van de import en export van goederen en grondstoffen.
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H anDElsvloot van wErElDklassE

© Global Marine

Momenteel varen volgens de World Fleet Monitor iets minder dan 90.000 vrachtschepen over de wereldzeeën. Nagenoeg 20% daarvan vaart onder een Europese
vlag en vertegenwoordigt ongeveer 40% van de mondiale transportcapaciteit.
Deze koopvaardijschepen zijn uiteraard onontbeerlijk om de dagelijkse stroom
aan goederen en grondstoffen tijdig op hun bestemming te brengen. Volgens een
studie van Oxford Economics genereerde de Europese scheepvaartsector in
2012 niet minder dan 56 miljard euro aan rechtstreekse inkomsten en zorgde de
scheepvaart voor 590.000 directe arbeidsplaatsen, een aantal dat vergelijkbaar
is met, bijvoorbeeld, de civiele luchtvaartsector (425.000), de bosbouw (500.000)
of de toeristische sector (530.000).

Sea Line of Communication

Naast een indrukwekkende maritieme infrastructuur beschikt ons land ook over
een relatief omvangrijke handelsvloot van 249 schepen. Daarmee staat België als
vlagstaat en in volume uitgedrukt op de twintigste plaats, ruim voor Nederland
en Frankrijk. Onze vlag wordt door de Internationale Maritieme Organisatie van
de Verenigde Naties bovendien beschouwd als een kwaliteitsvlag, die garant staat
voor veilige en betrouwbare schepen en die over een grote expertise beschikt
op het vlak van verzekeringen en maritieme wetgeving.
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Onze vloot bestaat echter niet alleen uit grote en moderne transportschepen, maar ze heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in bagger- en
graafwerken. In deze niche hebben twee Belgische reders ondertussen een
wereldfaam opgebouwd en benutten ze hun expertise voor bagger- en uitbreidingwerken vanaf het Panamakanaal over de Golfregio tot aan de nieuwe havens
in Zuidoost-Azië.
Ten slotte zet ons land ook sterk in op het maritiem onderwijs. Zo is het aantal
studenten aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen op 10 jaar tijd van 250
naar 700 gestegen en wordt er, in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland,
ook een masteropleiding aangeboden. Mede hierdoor behoren de Belgische
“zeeprofessionals” tot de beste in hun vak en zijn ze, ondanks de hogere lonen,
zeer gegeerd, ook door de grote Aziatische rederijen.

vEIlIgHEID op En vanuIt zEE
Europa is voor zijn welvaart, net als de rest van de wereld, sterk afhankelijk van
de dagelijkse stroom aan producten, grondstoffen en energiebronnen die in hoofdzaak over de zeeën worden vervoerd. Elke verstoring van dit kwetsbare, logistieke
raderwerk vertaalt zich in een onmiddellijke en belangrijke economische impact.
Zo zorgde de kaping van de olietanker Sirius Star door Somalische piraten in 2008
voor een onmiddellijke prijsstijging van 1 dollar per vat en werd de schade voor de
Antwerpse haven, ten gevolge van een staking van de Scheldeloodsen, al gauw op
enkele tientallen miljoenen euro’s per dag geraamd. Het Center for Naval Analyses
(USA), ten slotte, becijferde in 2011 dat zelfs de gedeeltelijke onderbreking van
de doorvaart langs één van de zogenaamde “knelpunten”, zoals de Straat van
Hormuz of de Straat van Malakka, niet alleen prijsstijgingen of inkomstenverlies
tot gevolg zou hebben, maar dat op relatief korte termijn ook de inflatie gevoelig
zou stijgen en de tewerkstelling aanzienlijk zou dalen. Het beschermen van deze
internationale zeeroutes en het garanderen van de vrijheid van navigatie is daarom
een van de historische kerntaken die aan marines worden toevertrouwd.
Voor de bescherming van zijn belangen beschikt ons land over een weliswaar
eerder bescheiden marine, die zich voornamelijk toelegt op het beveiligen van
ons Belgische kustgebied, het onschadelijk maken van zeemijnen en de inzet van
multifunctionele fregatten voor de meest diverse taken. Om maar enkele op te
noemen, namen onze marineschepen de jongste jaren deel aan:
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wapenembargo’s voor de Libanese en Adriatische kusten,
piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika,
het uitoefenen van controle op zee voor de Libische en Adriatische kust,
het onschadelijk maken van zeemijnen, vliegtuigbommen en torpedo’s uit de
beide wereldoorlogen, die jaarlijks in het Belgisch-Nederlandse en Franse
deel van de Noordzee in de netten van vissersschepen terechtkomen,
§ het ruimen van gelijkaardige springtuigen voor de kusten van de Baltische
staten, die zelf niet over mijnenbestrijdingsschepen beschikken,
§ het helpen bij de opbouw van de maritieme middelen en expertise bij onze
Afrikaanse partnerlanden zodat ze in hun eigen maritieme belangen kunnen voorzien,
§ het bestrijden van illegale drugshandel in de toevoerlijnen naar Europa
(zowel in het oosten als in het westen van de Atlantische Oceaan).

§
§
§
§

‘sEa BlInDnEss’, EEn CHronIsCHE aanDoEnIng?
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Ondanks de sterke en goed uitgebouwde maritieme sector en zijn ideale ligging
lijkt ons land zich niet bewust te zijn van zijn uitgesproken maritieme karakter
en lijkt onze bevolking wel blind voor het cruciale belang van de zee voor onze
economie en onze welvaart. Maar al te vaak wordt de beperkte lengte van onze
kust (65 km) als maatstaaf gebruikt om het maritieme belang van ons land te
kenmerken.
Deze ontkenning van het maritieme
karakter van ons land is derhalve
moeilijk te plaatsen. Reeds in de
middeleeuwen hadden onze belangrijkste steden zoals Brugge, Gent en
Antwerpen hun bloei en rijkdom te
danken aan de handel die ze via de zee
konden drijven met andere regio’s in
Europa en ver daarbuiten. Ook onze
Haven van Antwerpen
buurlanden onderkenden al in het verleden het maritieme belang van België. Denken we maar aan Napoleon, die de haven van Antwerpen omschreef
als een pistool gericht op het hart van Groot-Brittannië of de hevige strijd die
de geallieerden in 1944 gevoerd hebben om de Scheldemonding te openen en
het Duitse Ardennenoffensief als de ultieme poging om de logistieke aanvoer
via de haven van Antwerpen af te snijden.
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Op basis van de eerder genoemde vier attributen is België duidelijk een belangrijke maritieme natie en doorstaan we gemakkelijk de toetsing met onze
buurlanden. Nochtans ligt dit niet in onze aard of cultuur. Vandaar dat we waarschijnlijk ook rekening moeten houden met een vijfde attribuut: het nationale
karakter van een land. Op dit vlak getuigen we eerder van een continentale
mentaliteit. Deze ingesteldheid verklaart ook waarom België, op de expedities
naar de Zuidpool en de verkenningen van de schoener Louise-Marie langs de
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse kusten na, geen beleidsmatige maritieme
ambities koestert. Ook de afschaffing van de Koninklijke Belgische Marine in
1862, de naoorlogse marine in 1927 en de Regie voor Maritiem Transport in
1997 zijn hiervan de trieste getuigen.

op koErs voor DE toEkomst?
Ongeacht onze zeeblindheid is het noodzakelijk te beseffen dat het belang van
de zee in de nabije toekomst niet zal afnemen, wel integendeel. Volgens diverse
analisten tekenen zich wereldwijd immers een aantal belangrijke trends af,
waaronder:
§ de toename van het goederen- en grondstoffentransport via de zee, een
trend die zich al enkele decennia lang manifesteert,
§ de groeiende omvang van de Europese handelsvloot, die tussen 2005 en
2014 met 70% is toegenomen,
§ steeds groter wordende zeeschepen, waardoor het belang van goed toegeruste havens, zoals Antwerpen en Zeebrugge, alleen maar stijgt,
§ de technologische vooruitgang waardoor steeds verder van de kust en op
steeds grotere dieptes de bodemrijkdommen ontgonnen kunnen worden,
§ de groeiende toe-eigening van de zee door overheden, waardoor de kans op
geschillen en interstatelijke conflicten toeneemt,
§ het openen van nieuwe Arctische zeeroutes als gevolg van het smelten van
het poolijs.
Boven op deze trends kunnen we ook vaststellen dat de aard van een aantal
uitdagingen complexer en allesomvattend wordt. Zo vergt de effectieve bestrijding van de piraterij, naast een doorgedreven internationale coöperatie, ook een
nauwe samenwerking met de scheepvaartindustrie en een robuuste coördinatie
tussen diverse overheidsdiensten, waaronder justitie, politie, buitenlandse zaken, economie en defensie. Om dan nog maar te zwijgen over de internationale
samenwerking en de interdepartementale coördinatie die nodig zijn om de ef-
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fecten van de stijgende zeespiegel onder controle te houden, de illegale visserij
in te dijken, de drugs- en mensenhandel over zee en de wereldwijde vervuiling
van de zee te bestrijden.
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Bijna haaks op deze trends en vaststellingen wordt de situatie in België gekenmerkt door een sterke versnippering van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangaande maritieme onderwerpen. Zo zijn er voor onze kustwachttaken
niet minder dan zeventien federale en regionale overheidsdiensten betrokken.
Dat deze situatie niet steeds bevorderlijk is voor een coherente en gecoördineerde aanpak van een aantal uitdagingen waarmee we nu en in de toekomst
zullen worden geconfronteerd, spreekt voor zich. Bovendien ontbreekt het
België aan een langetermijnvisie die als een kompas richtinggevend moet zijn
voor de toekomst.
De meeste van onze buurlanden en ook de EU hebben in de afgelopen jaren belangrijke inspanningen geleverd om een maritieme visie te ontwikkelen en een
geïntegreerd maritiem beleid op te stellen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom de ons omringende landen wel allemaal de status van waarnemer
hebben in de Arctische Raad en in ons land dit debat nog moet gevoerd worden.
België kan en mag als maritiem land niet achterop geraken. Op de werkvloer
wordt goed samengewerkt en worden regelmatig nieuwe initiatieven genomen,
toch dienen we op korte termijn een visie en een geïntegreerd maritiem beleid
uit te werken, dat rekening houdt met alle attributen van een maritiem land.
Met een blik op de horizon moeten we ervoor zorgen dat onze economische,
ecologische, recreatieve en veiligheidsbelangen op een zo coherent, efficiënt en
effectief mogelijke manier hand in hand blijven gaan.
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