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Advies  

1. Inleiding 

Het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap heeft op 12 januari 2012 na-

mens de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Havencommissie een adviesvraag ge-

steld over het dossier “Afwerking van de Noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok in 

de haven van Zeebrugge”. 

In de adviesvraag werden twee zeer specifieke vragen over het dossier geformuleerd:  

 Zijn alle elementen van het dossier voldoende evenwichtig onderbouwd en behan-

deld ?  

 Zijn de teksten van het ontheffingsdossier en de MKBA voldoende duidelijk ? 

 

Bij de beantwoording van deze vragen houdt de Vlaamse Havencommissie rekening 

met artikel 3 §2 van het subsidiebesluit, dat luidt als volgt: “§ 2. Als het geraamde be-

drag van het project meer bedraagt dan 10 miljoen euro, legt de minister, voor hij een 

principiële beslissing tot subsidiëring of medefinanciering neemt, het project, inclusief 

de voormelde MKBA en benodigde milieu-impactstudie, voor aan de Vlaamse Haven-

commissie en de MiNa-Raad. De Vlaamse Havencommissie beoordeelt de sociaal-

economische aspecten van het dossier en de Minaraad beoordeelt de milieu-

technische aspecten van het dossier.” 

Dit betekent dat in dit advies van de Vlaamse Havencommissie de nadruk ligt op de 

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).  

De Vlaamse Havencommissie heeft op 30 juni 2010 een aanbeveling geformuleerd 

met een evaluatie van de “Standaardmethodiek MKBA voor socio-economische ver-

antwoording van grote zeehavenprojecten in de Vlaamse zeehavens”. In die aanbeve-

ling stelde de Vlaamse Havencommissie voor om voor dergelijke MKBA‟s de Stan-

daardmethodiek niet verplicht te maken, maar om expliciet eisen te stellen waaraan 

een MKBA moet voldoen. In dit advies over de afwerking van de Noordelijke kaaimuur 

van het Albert II-dok in de haven van Zeebrugge worden deze eisen als uitgangspunt 

gehanteerd. 
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Dit advies werd door de Vlaamse Havencommissie op 21 maart 2012 unaniem goed-

gekeurd. Het Havenbedrijf Zeebrugge heeft niet deelgenomen aan de stemming over-

eenkomstig artikel 5 §1 (1) van het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie” van 

12 januari 2001. 

                                                

1  Deze paragraaf luidt als volgt: “Art. 5. §1. De adviezen en aanbevelingen van de Commissie worden 
uitgebracht ten aanzien van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare 
werken, of het Vlaams Parlement. De goedkeuring gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige 
effectieve leden. Bij adviezen ter uitvoering van artikel 1, §4, neemt het havenbedrijf, dat een project 
ter advies voorlegt, geen deel aan de stemming.” In artikel 1 §4 gaat het over de investeringsprojecten 
in de havens van meer dan 10 miljoen euro. 
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2. Beschrijving van het project 

2.1. Algemene projectomschrijving 

Het project omvat het verlengen van een bestaande (actueel 720m) kaai muur met ca. 

780m aan de noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrug-

ge. Deze verlenging van de kaaimuur voorziet in een verhoging van het aantal aanleg-

plaatsen van de Zeebrugge International Port (ZIP)-containerterminal van PSA.  

De kaaimuur is ontworpen om de grootste containerschepen te kunnen ontvangen. De 

uitvoering zal opgedeeld worden in drie verschillende fasen. In een eerste fase, waar-

van de werken op te starten zijn in de loop van 2012, zal 210 m bijkomende kade aan-

gelegd worden. Nadien zullen nog 2 fasen volgen met eerst 300 m en daarna 270 m 

lengte. Het einde van de werken voor de eerste fase wordt voorzien in het jaar 2013. 

De uitvoering van die navolgende fasen schept een zekere flexibiliteit inzake een aan-

tal aspecten. Het zal nog een aantal jaren duren vooraleer alle werken volledig uitge-

voerd zijn en deze kaaimuur ook effectief volledig afgewerkt zal zijn. 

De volledige beschikbare oppervlakte op de ZIP-terminal bedraagt ongeveer 52 ha. 

Het gedeelte achter de bestaande recent aangelegde kaaimuur van 720m is reeds vol-

ledig uitgerust en wordt in 2012 in gebruik genomen. Door de verlenging van een eer-

ste fase (met 210m) kunnen tegelijkertijd twee van de grootste containerschepen aan 

de kaaimuur aanmeren. 

De bouwlocatie van de kaaimuur is gesitueerd in een zone die actueel nog tweemaal 

per dag door het zeewater overspoeld wordt ingevolge de eb- en vloedwerking van de 

zee. Het betreft aldus een actuele uitloper van het Albert II-dok totdat deze definitief 

zijn vorm krijgt door de afwerking van de volledige kaaimuur. Na de realisatie van de 

kaaimuur zullen de achterliggende terreinen op het gewenste niveau gebracht worden. 

Het project beoogt de volledige afwerking van de kaaimuur van de noordzijde van het 

Albert "-dok zodat meerdere schepen van de grootste scheepsklassen (inzake lengte, 

breedte en diepgang) kunnen aanmeren aan de nieuwe ZIP-containerterminal. 

Het project omvat de bouw van een grondkerende kaaimuur. Voor dit project moeten 

de volgende werken worden uitgevoerd: 

 realiseren van de nodige druk- en trekpalen: - realiseren van de bodemplaat en 

bovenbouw van de kaaimuur; 

 realiseren van een kraanbalk op zijn funderingspalen; 

 realiseren van de grondaanvullingen; 

 het aanleggen van de nieuwe kaaibevloering; 

 het uitvoeren van de kaaimuuruitrusting. 
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Figuur 1: Situering van het project 

 

Bron: MBZ 

Figuur 2: ituering van het project (detail) 

 

Bron: MBZ 
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Tabel 1: Kostprijs van het project en fasering 

Totaal (780m kaaimuur)   

Bouw kaaimuur 35.000.000  

Baggerwerken 10.450.000  

Totaal 45.450.000  

Deelcontract 1 (210m kaaimuur)   

Bouw kaaimuur 9.700.000  

Baggerwerken 3.350.000  

Totaal 13.050.000 30% in 2012, 70% in 2013 

Deelcontract 2 (300m kaaimuur)   

Bouw kaaimuur 14.300.000  

Baggerwerken 3.750.000  

Totaal 18.050.000 50% in 2014, 50% in 2015 

Deelcontract 3 (270m kaaimuur)   

Bouw kaaimuur 11.000.000  

Baggerwerken 3.350.000  

Totaal 14.350.000 50% in 2016, 50% in 2017 

Bron: MBZ 

 

2.2. Nulalternatief en projectalternatieven 

Nulalternatief 

Het nulalternatief is het alternatief zonder kaaimuurproject.  

In het nulalternatief wordt de kaaimuur van APMT verder afgewerkt (262m), in over-

eenstemming met het besliste beleid. De werken zijn al gestart en de kaaimuur zal in 

2013 in gebruik genomen worden. Daardoor stijgt de beschikbare terminaloppervlakte 

met 25,5 ha. Bovendien wordt een driehoekig terrein van ongeveer 8 ha ten oosten van 

de bestaande terminal (gericht op de toegang tot het Albert II-dok) verhard en bij de 

terminal gevoegd.  

Na de afwerking van het ontbrekende deel van de kaaimuur van APMT (de boven ver-

melde 262 m) wordt het al aangelegde deel van de zuidelijke kaaimuur van het Albert 

II-dok (1023 m) verdiept van 16 m naar 19 m. Deze werken gebeuren in fasen in de 

loop van 2013 en 2014.  

De CHZ-kaai wordt vanaf 2011 gerenoveerd en verdiept. Hierdoor kunnen over de hele 

lengte van de kaaimuur schepen met een diepgang tot 16 meter aanleggen, terwijl dit 

nu slechts over een lengte van 400 m mogelijk is.  

De eerste fase van de ZIP-containerterminal is aangelegd en wordt in 2012 in gebruik 

genomen. De voorziene totale oppervlakte van de ZIP-containerterminal is gelijk aan 
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52,72 ha met een kadelengte van 1500 m gelegen aan de noordzijde van het Albert II-

dok. 

Projectalternatief 

In het projectalternatief wordt de noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok volledig 

afgewerkt zoals beschreven in de projectomschrijving.  
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3. Samenvatting en resultaten van de MKBA 

3.1. Trafiekprognose 

Er wordt een trafiekprognose opgesteld op basis van groeicijfers uit een studie van 

Ocean Shipping Consultants2 en de WLO-scenario‟s (Welvaart en Leefomgeving) van 

het Centraal Planbureau3 (NL). Deze groeipercentages worden toegepast op de tra-

fiekcijfers voor 2010 van de APMT, de CHZ en de ZIP terminal (CHZ en ZIP worden 

uitgebaat door PSA). Moest er op deze terminals een perfecte uitwisselbaarheid en 

een onbeperkte capaciteit zijn, dan loopt de trafiek op deze terminals op van 1.541.180 

TEU in 2010 tot 8.981.368 TEU in 2040. In de praktijk is de capaciteit natuurlijk niet 

oneindig en over de uitwisselbaarheid kunnen verschillende aannames worden ge-

daan. 

De groeipercentages zijn jaar per jaar verschillend. Tussen 2011 en 2015 ligt de groei 

in de grootteorde van 8,5% per jaar. Tussen 2016 en 2020 ligt deze groei rond de 7,1% 

per jaar. Vanaf 2021 wordt een constante groei aangehouden van 5,2% per jaar.  

Dit resulteert in de volgende scenario‟s: 

1) Globale capaciteitsbeperking. In geval van perfecte uitwisselbaarheid kan de 

haven van Zeebrugge de autonome groei (d.w.z. de groei zonder capaciteitsbe-

perkingen) accommoderen zolang één van beide operatoren (APMT en PSA 

(=CHZ+ZIP) beschikbare terminalcapaciteit heeft. Als één van beide operatoren 

geen capaciteit heeft, maar de andere wel, dan worden de trafieken afgeleid naar 

de operator met vrije capaciteit. Dit betekent dat de globale behandelingscapaci-

teit van de haven van Zeebrugge de beperkende factor is. In dit geval treedt er 

pas vanaf 2021 een verschil op tussen het project- en het nulalternatief. Pas 

vanaf dat jaar is er bijkomende capaciteit nodig. De nieuwe capaciteit, die het 

voorwerp uitmaakt van deze MKBA, wordt in dit scenario ingevuld tussen 2021 

(72.296 TEU) en 2040 (685.000 TEU).  

2) Capaciteitsbeperking per operator. Als er wordt uitgegaan van de veronder-

stelling dat de capaciteit tussen de APM-Terminal en de 2 terminals van PSA 

(CHZ + ZIP) niet uitwisselbaar is, dan wordt de prognose bepaald door de capa-

citeitsgrenzen van de twee terminaluitbaters afzonderlijk. Voor PSA zal er bijko-

mende capaciteit nodig zijn op het moment dat de CHZ en de ZIP terminal volzet 

zijn, ongeacht de situatie bij de APM-Terminal. In dit scenario is er vanaf 2016 

bijkomende capaciteit nodig voor PSA. Deze nieuwe capaciteit wordt ter beschik-

king gesteld door de nieuwe kaaimuur in het Albert II-dok. De trafiek wordt op de-

                                                

2  Ocean Shipping Consultants, “Container Terminal Management – a post crisis perspective”, mei 2010.  

3  CPB, Aanpassing WLO-scenario‟s voor het containervervoer, Memorandum nr. 172, 18 december 
2006. 
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ze nieuwe capaciteit opgebouwd van 22.981 TEU in 2016 naar 685.000 TEU in 

2040. Op de APM-Terminal zal er tot 2028 capaciteit beschikbaar zijn, ongeacht 

de ontwikkeling bij PSA.  

3) Verschuiving van CHZ naar ZIP is onomkeerbaar. In een derde scenario wordt 

bovendien aangenomen dat de trafiek, die ten gevolge van de renovatiewerken 

aan de CHZ-terminal zal verschuiven van CHZ naar ZIP, niet meer zal terugke-

ren naar de CHZ-terminal. In dit scenario is er al nieuwe capaciteit nodig in 2012.  

Naast de drie hoofdscenario‟s worden er subscenario‟s opgesteld die al dan niet uit-

drukkelijk rekening houden met een tijdelijke verschuiving van trafiek van de CHZ naar 

de ZIP-terminal ten gevolge van de renovatiewerken aan de CHZ-terminal.   

 

3.2. Kosten-batentabellen 

In de tabellen 2 tot en met 7 worden de resultaten van de MKBA samengevat in kos-

ten-batentabellen. Zowel in het internationale als het nationale perspectief wordt een 

positieve internal rate of return behaald, nl. variërende van 6,74% tot 16,74%.  

 

Tabel 2: MKBA vanuit internationaal standpunt, scenario globale capaciteits-

beperking, in prijzen van 2010, oneindige tijdshorizon, discontovoet 

4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   
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Tabel 3: MKBA vanuit nationaal standpunt, scenario globale capaciteitsbeper-

king, in prijzen van 2010, oneindige tijdshorizon, discontovoet 4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   

Tabel 4: MKBA vanuit internationaal standpunt, scenario capaciteitsbeperking 

per operator, in prijzen van 2010, oneindige tijdshorizon, discontovoet 

4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   
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Tabel 5: MKBA vanuit nationaal standpunt, scenario capaciteitsbeperking per 

operator, in prijzen van 2010, oneindige tijdshorizon, discontovoet 

4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   

Tabel 6: MKBA vanuit internationaal standpunt, scenario onomkeerbare ver-

schuiving van CHZ naar ZIP, in prijzen van 2010, oneindige tijdshori-

zon, discontovoet 4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   
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Tabel 7: MKBA vanuit nationaal standpunt, scenario onomkeerbare verschui-

ving van CHZ naar ZIP, in prijzen van 2010, oneindige tijdshorizon, 

discontovoet 4%. 

 

Bron: MKBA Kaaimuur Albert II-dok.   

 

3.3. Gevoeligheidsanalyse 

In de gevoeligheidsanalyse wordt onderzocht wat de impact is van aannames die fun-

damenteel anders zijn dan de basisaannames. Er worden alternatieve scenario‟s en 

parameters gebruikt en er wordt gekeken of en in welke mate de eindresultaten en 

conclusies van de MKBA hierdoor wijzigen.  

Dit geeft de volgende resultaten: 

1) Lagere groei van de Europese containermarkt. In het lage-groeiscenario is 

uitgegaan van de Prolonged Recession Case van OSC voor de periode tot 2020. 

Nadien is een groeivoet van de containeroverslag 3,4% gehanteerd, wat over-

eenstemt met het Transatlantic Markets scenario van het Nederlandse Centraal 

Planbureau. 

 

Wegens de lagere groei wordt de aanleg van de tweede en derde fase van ZIP 

uitgesteld tot respectievelijk 2017-2018 (ingebruikname 2019) en 2020-2021 (in-

gebruikname 2022). 

Het resultaat van deze herberekening is dat de IRR lager ligt, doch het verschil 

met de basisberekening is klein.  
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2) Hogere kosten van aanleg en onderhoud van het project. In het hoge-

kostenscenario is verondersteld dat de kosten van aanleg en onderhoud 30% 

hoger zijn dan in het basisscenario. Het resultaat van deze herberekening is dat 

de IRR lager ligt, doch ook hier is het verschil met de basisberekening klein. 

  

3.4. Conclusies van de MKBA 

Hieronder wordt het algemeen besluit uit de MKBA weergegeven, zoals dit door de 

auteurs van de studie werd geformuleerd. Deze tekst wordt weergegeven als bijko-

mende informatie voor de lezer van dit advies. Het standpunt dat in deze tekst wordt 

weergegeven stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van de Vlaamse Haven-

commissie. Het standpunt van de Vlaamse Havencommissie komt later in dit advies 

aan bod. 

“Het project van de afwerking van de noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok heeft 

een positieve netto contante waarde, zowel in het nationale als het internationale 

standpunt. 

In het nationale standpunt bestaan de baten vooral uit de toename van de inkomsten 

voor het havenbedrijf en voor de werknemers in de containerbehandeling. In het inter-

nationale standpunt domineren de transportbaten. Het patroon van de baten beant-

woordt daarmee aan de verwachtingen voor investeringen in haveninfrastructuur die 

internationale trafieken behandelt. De transportbaten komen in grote mate ten goede 

aan buitenlandse consumenten en bedrijven. De business case voor Vlaanderen en 

België wordt gemaakt door de haveninkomsten en de werkgelegenheidsbaten (waarin 

ook een grote belastingencomponent zit, die ten goede van de overheid komt). 

Er zijn verschillende aannames mogelijk met betrekking tot hoe operatoren met capaci-

teits-gebrek omgaan, in het bijzonder over de mate waarin de capaciteit van verschil-

lende terminals in dezelfde haven uitwisselbaar is. Deze aannames hebben een in-

vloed op de omvang van de projectbaten. Daarom zijn in de MKBA drie verschillende 

scenario’s doorgerekend. De drie scenario’s stemmen overeen met een aantal hoek-

punten van marktgedrag. De werkelijke marktpraktijk ligt er ergens tussenin. De netto 

contante waarde van het project is beduidend positief in alle drie scenario’s, zowel in 

het nationale als het internationale standpunt. 

Tenslotte is in een gevoeligheidsanalyse de robuustheid van de resultaat getoetst voor 

meer pessimistische aannames inzake trafiekevolutie (lager) en projectkosten (hoger). 

Ook in deze gevoeligheidsanalyses bleef de netto contante waarde van het project 

positief in het nationale en het internationale standpunt.” 
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4. Kritische bespreking 

4.1. Criteria 

De Vlaamse Havencommissie heeft op 30 juni 2010 een aanbeveling geformuleerd 

met daarin een evaluatie van de “Standaardmethodiek MKBA voor socio-economische 

verantwoording van grote zeehavenprojecten  in de Vlaamse zeehavens”. In de con-

clusie van deze aanbeveling werd door de Vlaamse Havencommissie gesteld dat ze 

geen voorstander was van het opleggen van de verplichting om de Standaardmetho-

diek MKBA te gebruiken en heeft ze een aantal eisen gesteld waaraan een MKBA voor 

een haveninfrastructuurproject moet voldoen. Aan de hand van deze eisen (criteria) 

wordt de MKBA voor de afwerking van de Noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok in 

de haven van Zeebrugge kritisch besproken. De tekst van de Aanbeveling van 30 juni 

2010 wordt telkens weergegeven als inleiding op het betreffende punt. 

 

4.2. Transparantie, begrijpbaarheid, nareken-
baarheid, duidelijkheid 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

De Vlaamse Havencommissie heeft in het verleden over diverse kosten-batenanalyses 

geadviseerd, hetgeen telkens gepaard ging met een grondige analyse van de gehan-

teerde methode, de berekeningen en de assumpties. Deze aanpak zorgde ervoor dat 

de VHC een advies kon geven met een meerwaarde voor de beleidsvoerder. De MKBA 

moet transparant, begrijpbaar, narekenbaar en duidelijk zijn. Deze voorwaarden zijn 

erg belangrijk, niet alleen voor het advies van de VHC over een investeringsproject, 

doch vooral ook voor de beleidsvoerder en de bevoegde overheidsdiensten. Een black 

box aanpak moet absoluut vermeden worden, ongeacht de technische perfectie van de 

gebruikte technieken. 

 

De Vlaamse Havencommissie is van mening dat de MKBA over noordelijke kaaimuur 

van het Albert II-dok in de haven van Zeebrugge voldoende narekenbaar en transpa-

rant is. Sommige onderdelen, zoals de berekening van de werkgelegenheidsbaten, zijn 

complexer dan nodig, hierop wordt verderop in dit advies teruggekomen.   
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4.3. Realistische uitgangspunten, prognoses en 
parameters 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

Het spreekt voor zich dat een MKBA moet uitgaan van realistische uitgangspunten, 

prognoses en parameters. Dit hangt nauw samen met transparantie, begrijpbaarheid, 

narekenbaarheid, duidelijkheid, want deze voorwaarden laten toe aan de lezer om na 

te gaan of de uitgangspunten, prognoses en parameters realistisch zijn. 

 

Trafiekprognose  

In de Vlaamse Havencommissie werd discussie gevoerd over de trafiekprognose. De 

gehanteerde groeicijfers liggen vrij hoog. In de periode 2011 tot 2020 worden groeicij-

fers tussen 6,7% en 8,5% gehanteerd. Deze groeicijfers liggen in de lijn van de groei-

cijfers uit het recente verleden, maar ze zijn hoog omdat er op korte termijn (vanaf 

2013) een aanzienlijke impact te verwachten valt van de ingebruikname van de Maas-

vlakte 2 in Rotterdam. In de lange termijn prognose wordt een groeivoet van 5,2% per 

jaar gehanteerd tot 2040. Ook dat is hoog in vergelijking met prognoses in andere ha-

vens.  

Er wordt van uitgegaan dat de haven van Zeebrugge op het vlak van containers even 

snel groeit als de Hamburg-Le Havre range. Dit houdt impliciet in dat er geen rekening 

wordt gehouden met het effect van de enorme investeringen in containercapaciteit, 

zoals de Maasvlakte 2 in Rotterdam. Dat de prognoses voor containertrafiek in bijvoor-

beeld Antwerpen lager worden geschat, is toe te schrijven aan het feit dat daar wel 

rekening wordt gehouden met de effecten van de ingebruikname van de Maasvlakte 2.  

Bij een lagere inschatting van de prognose ligt de maatschappelijke rendabiliteit van 

het project ook lager. De Vlaamse Havencommissie verwacht evenwel niet dat dit voor 

dit project tot een andere conclusie zou leiden. Dit blijkt ook uit de gevoeligheidsanaly-

se. Belangrijk in dit verband is ook de indeling van het project in verschillende fases en 

de intentie van het Havenbestuur om de fasering aan te passen in functie van de be-

hoefte aan nieuwe containerbehandelingscapaciteit.   

Na enkele vragen om verduidelijking wordt bevestigd dat: 

 er met een aandeel van 10% estuaire vaart rekening wordt gehouden. Dit blijft zo 

in de volledige prognoseperiode; 

 er met een gemiddeld scheepstype werd rekening gehouden (voor de berekening 

van havenrechten). 

Verschuiving van trafieken uit andere havens 

In de MKBA wordt op blz. 46 gesteld dat de extra overslag in de haven van Zeebrugge 

ten koste gaat van de andere havens in de range in verhouding tot hun aandeel in de 
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rangetrafiek (zonder Zeebrugge). Voor de overslag van containers betekent dit dat 

24% van de trafiekwinst van Zeebrugge ten koste gaat van de containertrafiek in Ant-

werpen. De VHC heeft er in het advies “over de bouw van een nieuwe voorwand aan 

de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge” (15 fe-

bruari 2010) al op gewezen dat zij deze werkwijze nogal sterk vereenvoudigd vindt. 

Door enkel het marktaandeel in beschouwing te nemen wordt geen rekening gehouden 

met de afstand tot de concurrerende havens. De VHC is van mening dat de trafiekwinst 

van Zeebrugge ten koste gaat van de andere havens in verhouding tot hun marktaan-

deel én de afstand tussen Zeebrugge en die haven.  

Door geen rekening te houden met de afstand tussen Zeebrugge en de andere havens 

wordt de bovenstaande redenering ook gevoelig voor de samenstelling van de range. 

Wordt bijvoorbeeld een kleinere range gehanteerd, dan wordt het aandeel van Antwer-

pen groter en zal de nieuwe Zeebrugse trafiek voor een groter deel uit Antwerpen ko-

men.    

Los van bovenstaande kritische beschouwingen op de berekeningswijze van de ver-

schuiving van trafieken uit andere havens is het, voor wat de containertrafiek betreft, 

duidelijk dat het project in belangrijke mate in concurrentie treedt met gelijkaardige tra-

fieken in de haven van Antwerpen.  

Ro-ro cijfers haven van Gent 

Op blz. 40 wordt er in tabel 19 aangegeven dat de 83.000 TEU containeroverslag in 

Gent enkel ro-ro zou zijn. Dit is niet correct, want 20.000 TEU daarvan is geen ro-ro 

maar lo-lo. Dit heeft echter geen significante impact op de resultaten.  

 

4.4. Wetenschappelijk verantwoorde en reken-
technisch correcte berekeningen en redene-
ringen 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

“De MKBA moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk verantwoorde en rekentechnisch 

correcte berekeningen en redeneringen. De Standaardmethodiek MKBA bevat op dit 

vlak zeer zinvolle gegevens, maar het bestaan van de Standaardmethodiek mag geen 

aanleiding zijn om zich te beperken tot bepaalde redeneringen en berekeningen. En de 

Standaardmethodiek mag zeker niet gebruikt worden als “alibi” om minder zinvolle of 

zelfs foute redeneringen of berekeningen te maken (deze redering is correct, “want het 

staat zo in de Standaardmethodiek”).” 
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Berekening van de werkgelegenheidsbaten  

In maatschappelijke kosten-batenanalyses voor infrastructuurprojecten in zeehavens is 

de berekening van de werkgelegenheidsbaten een vast onderdeel. De Vlaamse Ha-

vencommissie vindt het logisch dat deze batenpost een onderdeel is van de totale ba-

ten van een investeringsproject. Bij de constructie van een haveninfrastructuurproject 

bestaat een aanzienlijk deel van de kostprijs uit personeelskosten. Die personeelskost 

wordt voor een deel besteed aan werknemers die zonder het project werkloos zouden 

zijn. Het project leidt dus tot een vermindering van de werkloosheid. Aangezien werk-

loosheid aan de overheid geld kost is het aannemelijk dat de realisatie van een haven-

investeringsproject een baat oplevert die de werkgelegenheidsbaat kan genoemd wor-

den. De VHC betwist het bestaan van werkgelegenheidsbaten absoluut niet.  

De wijze waarop de werkgelegenheidsbaat wordt berekend in onderhavig project is 

echter wel voor kritiek vatbaar. Deze berekeningswijze is voorgeschreven door de 

Standaardmethodiek MKBA.  

Op blz. 103 van de MKBA wordt gesteld dat kan aangetoond worden dat de verhou-

ding tussen het netto en het bruto effect op de werkgelegenheid wordt gegeven door 

de uitdrukking: 
)( va

a






 , waarbij a gelijk is aan de loonelasticiteit van het arbeids-

aanbod en v  staat voor de loonelasticiteit van de vraag.   

In de tabel waarin de berekening wordt gemaakt (tabel 75 op blz. 103) wordt de prijs-

elasticiteit van het aanbod geschat op 0,25. Hierbij wordt verwezen naar een aantal 

studies “die een aanbodselasticiteit van 0,2 tot 0,3 suggereren”. De 0,25 is het gemid-

delde van 0,2 en 0,3. In dezelfde tabel wordt echter aangegeven dat de prijselasticiteit 

van het aanbod “hoger ligt voor vrouwen en dicht bij nul ligt voor mannen”. Aangezien 

een bijzonder groot deel van de arbeid in havens, in het bijzonder als het gaat om de 

bouw van grote infrastructuurwerken, door mannen wordt uitgevoerd, zou het realisti-

scher zijn om de aanbodselasticiteit veel lager in te schatten. Stel dat de prijselasticiteit 

van het aanbod niet 0,25 maar 0,10 bedraagt, dat maakt dit een zeer groot verschil uit 

in de werkgelegenheidsbaten (bij gelijkblijvende prijselasticiteit van de vraag zal de 

werkgelegenheidsbaat verminderen van 68 naar 33 miljoen euro, scenario globale ca-

paciteitsbeperking, nationaal standpunt).        

De VHC betwist het bestaan van werkgelegenheidsbaten niet en ook voor dit project is 

het duidelijk dat er werkgelegenheidsbaten moeten worden aangerekend. Met boven-

staand rekenvoorbeeld wil de VHC echter wel aantonen dat deze complexe bereke-

ningswijze zeer gevoelig is voor de parameters die erin gebruikt worden. Het is vrij ge-

makkelijk om een alternatieve parameter voor te stellen (en hiervoor een argumentatie 

te vinden), waardoor het eindresultaat drastisch wijzigt. Dit maakt het resultaat van 

dergelijke berekening betwistbaar. 
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4.5. Eenvoud versus complexiteit 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

“Daar waar mogelijk moet de MKBA zo eenvoudig mogelijk blijven, ten behoeve van de 

narekenbaarheid, duidelijkheid en transparantie. De voorkeur gaat eerder uit naar een 

eenvoudige redenering of berekening dan naar een complexe berekening die mis-

schien iets nauwkeuriger is, maar die door de lezer als “te ingewikkeld” wordt be-

schouwd. Deze eis mag natuurlijk niet extreem geïnterpreteerd worden.” 

 

De berekening van de werkgelegenheidsbaten is een berekening met verschillende 

onzekere factoren. De wijze waarop de werkgelegenheidsbaten in deze MKBA werden 

berekend, is onnodig complex en leidt tot betwistbare resultaten. 

 

4.6. Hoofdzaak versus bijzaak 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

“In de MKBA moet de nadruk liggen op de essentiële kosten en baten. Als blijkt dat 

procentueel gezien de externe en indirecte effecten een grotere impact hebben op het 

resultaat dan de posten die voor een havenproject essentieel zijn (havengelden, ver-

mindering wachttijden, vermijding congestiekosten, …), dan komt dat de waarde van 

de MKBA niet ten goede.” 

 

De Vlaamse Havencommissie constateert dat in de onderzochte MKBA de belangrijk-

ste kosten en baten voortvloeien uit posten die voor een havenproject essentieel zijn: 

additionele havenontvangsten, vermeden transportkosten en werkgelegenheidsbaten.    

 

4.7. Causaliteit 

Uittreksel uit de aanbeveling van de VHC van 30 juni 2010 

“Er moet een duidelijk oorzakelijk verband bestaan tussen de kosten en baten die aan 

een project worden toegeschreven en het project zelf. Stel dat de bouw van een nieu-

we sluis het mogelijk maakt om in een havenzone nieuwe activiteiten te gaan ontplooi-

en die zeer batig zijn voor de maatschappij. Stel dat daarvoor eerst nog wel een nieuw 

dok moet worden gebouwd. Dankzij de nieuwe sluis worden de nieuwe trafieken moge-

lijk, dus worden de baten van die nieuwe trafieken toegerekend aan de nieuwe sluis. 

Wordt echter enige tijd nadien een MKBA gemaakt voor het nieuw te bouwen dok, dan 
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worden de baten van die nieuwe trafiek opnieuw aangerekend als baat, maar dit keer 

geldt deze baat om de kosten van het nieuwe dok te verantwoorden. Dit soort “dubbel-

tellingen” moet vermeden worden.” 

 

De Vlaamse Havencommissie is van mening dat alle kosten en baten in de onderzoch-

te MKBA een duidelijk oorzakelijk verband hebben met het project.  
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5. Conclusies van de Vlaamse 
Havencommissie 

De Vlaamse Havencommissie heeft op 12 januari 2012 een adviesvraag gekregen 

over de afwerking van de Noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok in de haven van 

Zeebrugge. Dit dossier bestond, naast de adviesvraag zelf, uit een Maatschappelijke 

Kosten-Batenanalyse (MKBA), een projectomschrijving en een milieunota. Na onder-

zoek van het dossier is de Vlaamse Havencommissie tot de volgende conclusies ge-

komen: 

 De Vlaamse Havencommissie heeft op 30 juni 2010 een aanbeveling geformu-

leerd met een evaluatie van de “Standaardmethodiek MKBA voor socio-

economische verantwoording van grote zeehavenprojecten in de Vlaamse zee-

havens”. In die aanbeveling heeft de VHC een aantal eisen gesteld waaraan een 

MKBA moet voldoen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit advies een aantal 

inhoudelijke opmerkingen gemaakt, maar deze zijn geen van alle zodanig dat het 

eindresultaat van de studie in twijfel moet worden getrokken. 

 Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden ver-

strekt en op basis van de MKBA is de Vlaamse Havencommissie van mening dat 

de bouw van de noordelijke kaaimuur van het Albert II-dok in de haven van Zee-

brugge een sociaaleconomisch rendabele investering is.  
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