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Een netwerk dat connecteert, inspireert & faciliteert voor meer business

WIE ZIJN WE

Ambitie om meer volumes naar de waterweg te brengen

NDVW heeft als missie om de gebruikers van de Vlaamse waterwegen te vertegenwoordigen en de belangen van haar leden te verdedigen. 

Vertegenwoordigen, promoten en verdedigen van de sociale, economische en industriële belangen van de gebruikers van 
binnenhavens, hinterland en waterwegen.

Organiseren van netwerking tussen bedrijven en organisaties die direct of indirect gebruik maken van kanalen en rivieren voor
transport van goederen. 

Stimuleren van het gebruik van binnenvaart om bij te dragen aan het onderhoud en veiligheid op de Vlaamse wegen.  Promoten van 
kennis van transport en logistiek tussen de leden. 

Delen van kennis tussen de leden omtrent  transport en logistiek via het water.

Behartigen van de belangen van de leden.

Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw zal nauw samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv, manager van alle waterwegen. Dit 
betekent dat we alle belangen van de waterweggebruikers optimaal kunnen behartigen.

CONNECTEER INSPIREER FACILITATEER

Business structuur waar leden kleine multidisciplinaire team vormen, die onafhankelijk van elkaar naar gemeenschappelijke doelen streven. 
We connecteren ondernemers en creëren teams om specifieke situaties te behandelen 
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Pragmatisch georganiseerd om de gemeenschappelijke doelen te bereiken

Opsplitsing in verschillende regio’s, elk met zijn specifieke complexiteiten

HOE OPEREREN WE

>1000 km bevaarbare waterwegen

941 droge lading schepen
133 tankschepen
84 duw- en sleepboten

Onmiddellijke nabijheid van 4 zeehavens
Serie van binnenhavens verspreid over het 
geografisch gebied

Focus op innovatie en duurzaamheid

Met de non profit organisatie Netwerk De Vlaamse Waterweg, wensen we specifieke aandacht te hebben voor wat er in uw bedrijf in uw regio 
speelt. Om deze lokale verankering te verzekeren, hebben we Vlaanderen onderverdeeld in 4 deelbekkens elk met hun eigen functioneren en 
management : Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal, Albertkanaal en Kleine Kanalen.

Contact personen zijn ter beschikking voor elk deelbekken zodat je hen kan contacteren op elk moment. Ze kijken er naar uit om werkbare 
oplossingen te vinden voor lokale problemen. Zaken van nationaal belang worden doorgespeeld aan de Raad van Bestuur en opgevolgd op 
bredere schaal. 
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Ambitie om te groeien in aantallen en omvang

Op vandaag vertegenwoordigen we meer dan 200 actieve leden

WAAR STAAN WE VOOR

Gemeenschappelijke belangen over de sectoren heen tussen 
zowel kleine en grotere ondernemingen als lokale overheden

23%

53%

13%

11%

Size

large corporations SME local government other

34%

15%
14%

8%

4%

4%

4%

2%
2%

13%
Sector

construction industry transport & logistics local government

waste & recycling fuels & chemicals Services

Manufacturing Infrastructuur Real estate

other

Onze leden variëren van kleine tot middelgrote en grote wereldwijde corporates.
Bouw en transport & logistiek  zijn de belangrijkste sectoren. Lokale overheden zijn ook goed vertegenwoordigd. 

Een gemiddelde van 6 netwerking events en één economische missie worden jaarlijks georganiseerd om interesses en innovatie 
mogelijkheden uit te wisselen tussen ondernemers
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SAMEN STERK

Actieve Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 12 industrieprofessionals, evenwichtig opgebouwd uit verschillende sectoren, geografische regio’s en elk met een 
proven track record in hun domein.
Nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv, manager van alle waterwegen.

ENKELE GOEDE REDENEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM

Francis Wanten
Voorzitter

Geert Bogaert
Onder Voorzitter

Ronny Joos Dirk Ponnet Johan Verelst Ronny Neven Patrick Degryse Paul Denayer Stephan Geurts Manu Maes Jan D’Haeyer Luc Driesen

We vertegenwoordigen de gebruikers van de Waterweg en verdedigen de belangen van onze leden. 

Vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg promoot de binnenvaart en vertegenwoordigt zo goed mogelijk de gebruikers van de Waterweg.

Meer nog, onze organisatie verschaft een platform om te netwerken onder leden, bedrijven en organisaties die de Waterweg gebruiken. We 
moedigen een goede samenwerking aan tussen overheden en andere stakeholders. 

Ook stelt NDVW interessante informatie ter beschikking van haar leden en kunnen deze contact opnemen voor een brede waaier aan diensten en 
informatie. 

Tot slot, NDVW acteert als centraal aanspreekpunt voor alle watergebonden bedrijven in Vlaanderen en begrijpt de kunst om krachten te bundelen 
en de verschillende actoren optimaal te benaderen.
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Overzicht van de werkende leden in de Deelbekkens

DEELBEKKENS DICHT BIJ ONZE LEDENAlgemene 
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ALBERTKANAAL

ZEESCHELDE / ZEEKANAAL

Dirk Ponnet
Voorzitter Deelbekken

Koen van Duyse Cindy Prieels Geert Keeris Ivo Pallemans

KLEINE KANALEN

Ludo Panis
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Alain Van Haecke Baudewijn
Vancoillie

Ignace Gabriëls Ivo Pallemans

Bram Bellemans
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Artikel 12, 2de lid van de statuten bepaalt :

“De aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter is
voor de eerste periode van vier jaar telkens voor twee jaar,
waarbij de voorgedragen voorzitter en ondervoorzitter
steeds uit een verschillende ledencategorie
(Categorie A of Categorie B) worden gekozen
en waarbij de voorgedragen benoeming tweejaarlijks aan een
verschillende ledencategorie (Categorie A of Categorie B) toekomt.”

STATUTENWIJZIGING



De RVB is unaniem van oordeel dat de in juni 2022 voorziene nieuwe voordracht van 

een voorzitter niet opportuun is. Ingevolge de Covid-19 pandemie kon de werking 

van de vzw gedurende de eerste twee jaren niet voluit gaan. 

In die omstandigheden is het verzekeren van de continuïteit en de verdere uitbouw 

van beleid en  werking van de vereniging best gewaarborgd door een verlenging van 

het mandaat van de huidige voorzitter tot op de Algemene Vergadering van 2024.

TOELICHTING



“Artikel 12, 2de lid van de statuten van de vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg 

wordt opgeheven”

Voorstel van beslissing :

STEMMING





economische vooruitzichten 2023 –
opportuniteiten in crisistijden



Vinger aan de pols in binnenvaart



RECEPTIE

RECEPTIE
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