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Maritieme cluster

Haven
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De MARITIEME cluster?
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MARITIEME versus NIET-MARITIEME cluster

De NBB maakt voor de toegevoegde waarde van een haven onderscheid tussen:

 MARITIEME CLUSTER of die havengebonden bedrijfstakken die van “essentieel belang zijn voor de 
havens”:

• Reders (vervoer over zee)

• Scheepsagenturen

• Goederenbehandeling

• Goederenopslag

• Expeditie

• Maritieme dienstverlening

• Maritieme toegang

• Beheer en onderhoud

 NIET-MARITIEME CLUSTER of die bedrijfstakken die geen directe economische band hebben met de 
havenactiviteiten maar er nauw en wederzijds van afhankelijk zijn: industrie, groothandel, inland
transport…
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Maritieme cluster

Wereldhandel
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Maritieme cluster is een DIRECTE AFGELEIDE van… 

…de wereldhandel
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De enige bestaansreden voor de maritieme cluster!

(en dus ook voor de havens)
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Overzeese internationale handel
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SHIPPING
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Vervoer over zee

90%
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De maritieme vervoerder = “reder”
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De lading bepaalt het type schip
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De plaats van de haven in het globale schema van de 
maritieme cluster
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Betrokken partijen en hun commerciële relaties

Shipper Consignee Shipowner Shipbroker Forwarder

Stevedore haulier trader banker Surveyor

Time Charter Voyage charter bill of lading letter of credit inco terms

Invoice origin certificate dangerous goods packing list cargo claim
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Reders – essentie

De reder rust het schip uit voor de zeevaart en voorziet het van bemanning.

De reder is niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van het schip. Een schip kan het 
voorwerp uitmaken van mede-eigendom. De eigenaars kunnen investeerders zijn 
die een schip enkel als een investering zien.

Ook bevrachten reders schepen van andere reders.

Cargo types: container, breakbulk (conventioneel), droge bulk, natte bulk, roll-
on/roll-off,

Onderscheid: lijnvaart en trampvaart (bevrachting).

De rederij verbindt zich ertoe de goederen van zijn klanten/verladers naar de 
overeengekomen bestemming te brengen.

Sleuteldocument bij lijnvaart: Bill of Lading of Connossement. 
Vervoersovereenkomst (en eigendomstitel). Bij trampvaart: Charter Party.
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Reders – buitenlandse en Belgische reders
Vlaggenstaat bepaalt “nationaliteit” van het schip. Flag of convenience (goedkope

vlaggenstaten:  Panama, Liberia,…).

De wereldvloot bedraagt 50.000 schepen voor 1,9 miljard ton. 

Vloot in Belgische eigendom: 17e plaats met 270 schepen met 1,5% van het 
wereld tonnage (maar speelt geen significante rol in de lijnvaart). Wel top in 
ecologische innovatie.

Belgische reders zoals CMB, Exmar, Euronav, DEME, Jan De Nul… spelen een 
belangrijke rol op wereldniveau in hun segment maar zijn niet noodzakelijk 
regelmatige klanten van de Vlaamse Havens. Hangt af van soort trade en 
activiteit (bv. Cobelfret, Fast Lines).

Sector verenigd in de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) sinds
1901. Telt een 20-tal leden.

Het merendeel van de toegevoegde waarde in Vlaamse havens komt van 
buitenlandse rederijen die deze havens aanlopen.
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Reders – trends (lijnvaart)
De containerlijnvaart wordt gekenmerkt door verdere containerisatie, schaalvergroting en 

consolidatie – met grote gevolgen voor de havens (maritieme toegang, concessies).

Containerrederijen zijn geëvolueerd tot grote internationale scheepvaart-ondernemingen
(Maersk, MSC, CMA-CGM, Cosco, Hapag-Lloyd…), die zich operationeel clusteren in 
“allianties”.

Overcapaciteit leidt tot bijzonder volatiele marktcondities, met zeer lage lange termijn
rendementen tot gevolg.

Reders zoeken participatie in terminals als uitweg naar financiële stabiliteit en operationele
kosten controle (APM Terminals, MSC/TIL, COSCO terminals). 

Trend naar uitbreiding dienstverlening (hinterland, logistiek, expeditie).

Drugsproblematiek.
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Scheepsagenten – essentie

Scheepsagentuur vertegenwoordigt in principe meerdere rederijen.

Treedt op als mandataris in naam en voor rekening van de rederij (principaal). 

Het beroep is niet wettelijk geregeld en er is geen formele vergunning vereist om te opereren.

Centraal contactpunt voor rederij, schip, autoriteiten en rechtstreekse relatie met alle nautische 
ketenspelers (spider in the web).

Takenpakket is een mix van operationeel – administratief – commercieel.

Zoeken naar cliënteel (= lading via expediteurs en verladers) is kernopdracht.

Contract met rederij op basis van agency agreement.

Vergoeding die vast, een commissie of combinatie van beide kan zijn.
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Scheepsagenten – essentie (2)
Containerrederijen hebben zich in grote havens geïnstalleerd met eigen scheepsagenturen 

(rederijkantoren),

Fungeren als scheepsagent (operationeel en commercieel) met een Belgische entiteit maar 
dragen voornamelijk de globale strategie van het bedrijf uit.

Onafhankelijke scheepsagenturen vertegenwoordigen meerdere rederijen, vaak in 
verschillende segmenten (lijnvaart versus trampvaart, cargo stypes). Antwerpse voorbeelden: 
Herfurth, Boeckmans…

Ook bestaan “Port Agents” die zich beperken tot de nautische activiteiten (waterklerkerij).

De sector is georganiseerd in Naves, de nationale koepelvereniging. 

De Antwerpse Scheepvaartvereniging is met 70 leden het grootste lid.
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Scheepsagenten – trends
Steeds minder onafhankelijke scheepsagenturen in de lijnvaart.

Grotere onafhankelijke agenturen diversifiëren (brede dienstverlening).

Opkomst van global port agents die wereldwijd operationele nautische diensten 
leveren aan de rederijen (bv. GAC, S5).

Partnerships/joint ventures met grote rederijen in havens die voor deze rederijen 
minder belangrijk zijn.

Evolutie naar one stop dienstverlening.

Consolidatie van administratieve taken in lage loon landen. Focus op 
commerciële activiteiten blijft lokaal. 
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Goederenbehandelaars – essentie
Staan in voor de behandeling van de goederen aan boord van het schip (stevedore/stuwadoor/stouwer) 

of aan de wal (natie).

STOUWERS 

 Vakkundig laden/lossen van zeeschepen. Vastzetten en sjorren (lashing & securing) van de lading.

 Stevedoring of terminal operations contract met de opdrachtgever :

de reder bij verscheping onder “liner terms”  

de verlader of ontvanger bij zeevervoer onder “free in/free out”  

NATIES

 Goederenbehandeling aan de wal. 

 Uitgaand: in ontvangst nemen van goederen bij aanlevering op kaai voor verscheping.

 Inkomend: in ontvangst nemen van goederen na de lossing uit het zeeschip en handelingen verrichten van 
uitsorteren, wegen en afleveren. Eventueel ook opslag en vervoer.

 Aannemingsovereenkomst met opdrachtgever (cargo owners), al dan niet uitgebreid met een overeenkomst 
van bewaargeving (opslag) en/of vervoer.
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Goederenbehandelaars – essentie (2)
Stouwers (beter: terminal operators) zijn in Antwerpen georganiseerd in 

ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij en havenbedrijf). 

20-tal leden (PSA, DPWorld, Sea-Invest, …)

Naties (beter: logistieke dienstverleners/operatoren) zijn in Antwerpen georganiseerd in 
KVBG (Koninklijk Verbond van  Beheerders van Goederenstromen). 

60-tal leden (Katoennatie, Wijngaardnatie, Tabaknatie..)

Het personeelsbeheer m.b.t. de havenarbeid (“pool”) is toevertrouwd aan CEPA 
(Antwerpen), CEPG (Gent) en CEWEZ (Zeebrugge).
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Goederenbehandelaars – trends
Terminal operators creëren aanbod van inland terminals om een geïntegreerd 

aanbod in de markt te zetten (haven en achterland).

Globalisatie en consolidatie is zeer reëel. Top van de globale container 
behandelingsbedrijven biedt diensten wereldwijd aan en investeert ook in de 
Vlaamse havens: PSA (Singapore), DPWorld (Dubai), APMT 
(Maersk/Denemarken), Cosco (China)…

 Integratie van goederenbehandeling: stouwerij, expediteur, natie,… Geïntegreerd 
aanbod als  logistieke dienstverleners met “value added services”, semi-
industrieel en “one stop shop” functie.

Uitdagingen:

Logistiek en havenarbeid.

Digitale revolutie. Terminal operators zitten “centraal” in het havengebeuren.

Operationele stress op de operaties door de schaalvergroting (vooral bij containers).
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Expediteurs – essentie

Staan in voor de verzending van de goederen: transport, administratie, 
afhandeling, boeken van lading, opslag, groupage, …

 “Architect van de vervoersketen”.

Gefragmenteerde sector. Van kleine gespecialiseerde niche-expediteurs tot mega 
globale logistieke integratoren (DHL, Kühne & Nagel, Panalpina…)

Douane-expediteurs, zeehavenexpediteurs, …

Zeer relevant voor havens: cargo generation (“cargo is king”). 

Koepelorganisatie expediteurs in België: Forward Belgium met een 200-tal leden.
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Expediteurs – trends
Beroep/functie in volle evolutie/omwenteling.

Hamvraag: de “logistieke dienstverlener van de toekomst”. Hoe en wat ?

Evolutie naar “totaallogistiek”. Expediteur als organisator van de totale goederen- en 
informatiestroom van de plaats van productie tot de plaats van consumptie.

Totaallogistiek beantwoordt meest aan de behoeften van importeurs en exporteurs.
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Expediteurs – trends (2)
Nieuwe trends en externe factoren zetten klassieke expediteursfunctie onder 

druk:

Disruptieve technologische revolutie: 3D printing, cloud computing, data sharing,…

Bedreiging door nieuwe spelers: Amazon, Uber, online bookingsplatformen, …

Globalisatie en constante verandering van de supply chain.

Nood aan nieuwe modellen:

Zeer ver meedenken met klant.

Logistics control towers.

Regisseren van horizontale samenwerking als “supply chain expert”.

Zichtbaar maken van de globale supply chain en minimaliseren van risico’s.

Van klassieke “commissie” naar vergoeding voor regiefunctie en toegevoegde waarde 
met “gain sharing” modellen.
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Het brutale ecosysteem

Het gevecht voor de controle van de supply chain
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De havengemeenschap

 Interactie publieke & private havengemeenschap

 De havengemeenschap
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Havenbedrijf en de bedrijven in de haven

PRIVAAT

Goederenbehandelaars 

Reders/Scheepsagenten

Expediteurs/ Logistieke 
dienstverleners

Havenbedrijf

PUBLIEK

CONCESSIERECHTEN

HAVENRECHTEN
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500 private bedrijven “verenigd”
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Overleg en allianties: eenheid van bestemming

HAVENBEDRIJF

ORDEDIENSTEN

NAUTISCHE KETEN

POLITIEK

DOUANE

MEDIA
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Bouwen aan een succesvolle havengemeenschap

?
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Eddy Wouters

Dank 
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