
 

Brussel, XX april 2011 

Belgische binnenvaart wordt efficiënter dankzij 
Europese financiering 

De Europese Unie zal een project medefinancieren om toepassingen van 
rivierinformatiediensten (RIS) ten uitvoer te leggen in de Belgische regio 
Vlaanderen. De EU-steun zal besteed worden aan de ontwikkeling en de 
installatie van RIS-toepassingen en -infrastructuur op waterwegen en in de 
havens van Antwerpen en Gent. Bij voltooiing van het project zal de 
doorvaart door het Vlaamse netwerk van binnenwateren sneller en veiliger 
verlopen en zal de concurrentiepositie van deze vervoerswijze verbeteren. 

Het project "Implementation of River Information Services (RIS) in Flanders II" zal 
door de EU worden gefinancierd uit het TEN-T-programma ten belope van 0.59 
miljoen euro. Het project heeft als overkoepelend doel de binnenscheepvaart in het 
Belgische regio Vlaanderen beter concurrerend, efficiënter en veiliger te maken voor 
vracht- en passagiersvervoer. 

River Information Services zijn toegesneden informatiediensten voor de 
binnenvaart die de permanente coördinatie van logistieke processen met 
bestaande vervoersomstandigheden mogelijk maken. RIS spelen een sleutelrol bij 
het efficiënter en milieuvriendelijker maken van vrachtvervoer en 
passagiersdiensten op de waterwegen, terwijl tegelijkertijd de veiligheid van het 
vervoer wordt bevorderd. RIS-diensten zijn omschreven in een Europese 
kaderrichtlijn en moeten door de lidstaten op geharmoniseerde wijze ten uitvoer 
worden gelegd. 

Een aantal primaire RIS-diensten zijn in Vlaanderen reeds beschikbaar terwijl 
andere diensten zoals elektronische navigatiekaarten, berichten aan de scheepvaart 
en infrastructuur aan wal voor het automatisch identificatiesysteem (AIS) binnenkort 
worden ingevoerd.  Bepaalde cruciale onderdelen die nodig zijn om het volle 
voordeel van RIS te kunnen genieten, ontbreken echter nog. Ook omdat er van de 
logistieke sector steeds meer vraag komt naar mogelijkheden om RIS-informatie te 
gebruiken en uit te wisselen, wordt dit project in toenemende mate belangrijk voor de 
scheepvaartmobiliteit in de regio.  

De binnenscheepvaart als middel voor goederen- en passagiersvervoer zal hierdoor 
zijn concurrentiepositie kunnen verbeteren. 

Voor meer informatie:  

http://ec.europa.eu/tentea of e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/ten-t/index_en.htm
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