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1. GOEDERENVERVOER 

1.1 Gegevensbronnen 

De gegevens over het vervoer over de weg van goederen worden geleverd door de FOD 
Economie - Statistics Belgium. De gegevens over het vervoer over binnenwateren zijn 
afkomstig van de Haven van Brussel. De gegevens over het luchtvervoer komen uit de 
jaarverslagen van Brussels Airport. 

1.2 Vervoer over de weg 

De statistieken van de FOD Economie - Statistics Belgium hebben betrekking op het vervoer 
over de weg van goederen door in België ingeschreven voertuigen met minstens een ton 
laadvermogen. De gegevens houden dus geen rekening met het vervoer door buitenlandse 
firma's noch door bestelwagens met een laadvermogen lager dan 1 ton.  
De gegevens worden verzameld aan de hand van een enquête die wordt uitgevoerd op basis 
van het register van ingeschreven bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, bestelwagens en 
wegtractoren1) dat wordt bijgehouden door de Directie Inschrijving van Voertuigen (de DIV 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer). De landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen 
die toebehoren aan centrale of plaatselijke overheidsinstellingen worden uitgesloten. De 
basisvariabelen zijn het aantal vervoerde ton, de gepresteerde ton-kilometers en de afgelegde 
kilometers. Het vervoer vindt plaats voor eigen rekening of voor derden.  
De steekproeffracties worden bepaald in functie van het type voertuig (vrachtwagen of 
trekker), en voor de vrachtwagens volgens het type van het koetswerk (open vrachtwagen, 
koelwagen, vrachtwagen met platte opbouw, vrachtwagen met kipbak...) en het 
laadvermogen. Trekkers worden exhaustief eenmaal per jaar bevraagd, vrachtwagens 
gemiddeld eenmaal om de 2 jaar. Het betreft een wekelijkse steekproef, waarbij telkens uit de 
populatie ongeveer 1 000 vrachtwagens en/of trekkers ad random worden geselecteerd, 
waarbij eenzelfde vrachtwagen/trekker maar eenmaal per jaar bevraagd kan worden (FOD 
Economie - Statistics Belgium). 
Het jaarlijkse vervoer wordt geschat op basis van een extrapolatie in ruimte en tijd ten 
opzichte van het totale aantal betrokken bedrijfsvoertuigen. Deze statistiek wordt opgesteld 
om over een nationale schatting te beschikken. Deze statistiek is geregionaliseerd volgens de 
plaats van de lading / lossing (tabel 13.4.1.1). 
80% van de Belgische vrachtwagens heeft een laadvermogen van minder dan een ton. De 
gegevens uit de enquête over het goederenvervoer houden dus geen rekening met het 
kleinschalige vervoer dat potentieel even veel volume kan inhouden dan het vervoer door 
vrachtwagens met een laadvermogen groter dan een ton (Katernen van het Kenniscentrum 
van de Mobiliteit: 4, p. 52). 
  

                                                
1 De wegtractoren zijn bedrijfsvoertuigen die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen om aanhangwagens of opleggers 
voort te trekken. 
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1.3 Vervoer over binnenwateren en over zee 

Het vervoer over binnenwateren en over zee heeft hoofdzakelijk betrekking op vrachtschepen 
en bulkgoederen maar ook op gespecialiseerd vervoer zoals containervervoer, vervoer van 
gevaarlijke producten en het vervoer van grote voorwerpen. 
De Haven van Brussel is een zeehaven die 24 op 24 uur toegankelijk is voor binnenschepen 
tot 9 000 ton en voor zeeschepen tot 4 500 ton. Het jaarlijkse statistische overzicht van de 
Haven van Brussel vermeldt de vervoerde tonnage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
zowel wat betreft het eigen verkeer (ladingen en lossingen) als het transitverkeer. De 
volgende definities worden gebruikt: 

− laden van goederen: alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geladen goederen die 
elders in België of in het buitenland worden gelost; 

− lossen van goederen: alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geloste goederen die 
elders in België of in het buitenland worden geladen; 

− transit van goederen: alle goederen in doorvoer langs de Haven van Brussel en die niet 
geladen noch gelost worden ("goederen in doorvoer"); 

− plaatselijk vervoer: alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geladen goederen die ook 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gelost. 

De tabel 13.4.2.1 geeft de evolutie weer van de getransporteerde tonnage volgens de hierboven 
gegeven definities, per type goederen.  

De tabel 13.4.2.2 geeft de evolutie volgens de aard van het vervoer. Containervracht wordt 
berekend in “twenty foot equivalents” een eenheid die overeenkomt met een 
standaardcontainer met een lengte van 20 voet (ongeveer 6 m), een breedte van 8 voet 
(ongeveer 2,4 m) en een hoogte van 8,5 voet (ongeveer 2,6 m). Het vervoer door paletten wordt 
berekend in aantal paletten.  

1.4 Luchtvervoer 

Brussels Airport doet, in tegenstelling tot Brussels Charleroi South Airport die gespecialiseerd 
is in passagiersvervoer, ook aan goederenvervoer. Brussels Airport is met name 
gespecialiseerd in het vervoer van farmaceutische producten, bederfelijke goederen en 
automobielproducten.  

De gegevens in tabel 13.4.3.1 komen overeen met de evolutie van de ladingen en lossingen 
van luchtvracht in Brussels Airport, volgens de regio van herkomst of bestemming.  
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