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Moeilijke marktomstandigheden, maar nog  
steeds bedrijven die het redelijk goed doen
Hoge kosten en een volatiele markt maken rendabel  
varen in de tankvaart niet eenvoudig. Kwetsbaar is de  
groep van recent gebouwde middelgrote tankers die in  
het ‘ARA-gebied’ worden ingezet. Het blijft tegelijkertijd 
opvallend dat er ondanks de lastige marktomstandigheden 
in vrijwel elk segment nog steeds bedrijven zijn die het 
redelijk goed doen. Financiering, specialisatie, exploitatie-
wijze, loonkostenniveau en vooral ook ondernemerschap  
maken in de praktijk het verschil.

Uitzicht op langdurig matige rentabiliteit
Door toegenomen overcapaciteit zal de tankvaart op weg 
naar 2020 te maken houden met lage bezettingsgraden en 
een matige rentabiliteit. Handelgedreven oplevingen of laag 
water kunnen de markt tijdelijk verlichten, maar in de rest 
van de tijd is de inefficiëntie groot. Hoewel de (industriële) 
ladingstromen gematigd zullen toenemen zijn er geen echte 
groeikernen, die uitzicht geven op betere benutting. Los van 
de nog aanwezige kleine enkelwandige tankers zijn er 
weinig reële mogelijkheden om schepen af te stoten 
waardoor het zelf herstellend vermogen beperkt is.

Te grote vloot speelt de tankvaart parten
De binnentankvaart is de afgelopen tijd achteruit  
gegaan, terwijl er meer lading wordt vervoerd dan voor  
de economische crisis. Tot 2014 werd de aanhoudende 
nieuwbouw en schaalvergroting nog redelijk goed door de 
markt geabsorbeerd, maar in combinatie met uitbreiding 
van tankopslagcapaciteit aan de wal, minder uitbundige 
oliehandel en inflexibele inzetbaarheid van grote schepen  
is het fragiele evenwicht in de markt verstoord. Dit zorgt 
voor lage vrachttarieven en grote onderlinge verschillen 
tussen bedrijven. 

Samenvatting



 ING Economisch Bureau Binnentankvaart verliest koers / Juni 20153

Tankvaart kent een heel eigen 
dynamiek 
In de binnenvaart kent de tankvaart een 
geheel eigen dynamiek. Dit werd in 2014 
duidelijk doordat de droge ladingvaart 
herstel liet zien, maar de situatie in de 
tankvaart juist verslechterde.  
In dit rapport kijken we naar de impact  
van korte- en lange termijn ontwikkelingen 
op de sector en zoomen we ook in op de 
achtergrond van individuele verschillen. 

4 1.  Tankvaart: een snelgegroeide, 
specialistische markt 

5 1.1  Nederland dominant in een  
West-Europese markt

6 1.2  Tankvaartvloot jong en snel gegroeid
7 1.3  Tankvaart minder versnipperd  

dan droge ladingvaart

15 3.  Impact veranderende markt fors, 
maar niet overal gelijk

16 3.1 Verdienmodel op de proef gesteld
17 3.2  Beperkte flexibiliteit hindert de 

tankvaart 
18 3.3  Niet alle partijen gelijk geraakt; 

ondernemerschap maakt het verschil
19 3.4  Tankvaart blijft uitdagend vaarwater 

tegemoet gaan

8 2.  Van twee kanten druk op de 
tankvaartmarkt

9 2.1 Dynamiek aan vraag- en aanbodzijde 
10 2.2  Tankvaart aan de leiband van de 

oliemarkt
11 2.3  Afnemende groei (minerale) 

olievervoer door besparing en 
vergroening

12 2.4  Chemie groeit gematigd door – maar 
concurrentiepositie blijft kritisch

13 2.5  Meer tankopslag, minder floating 
storage

14 2.6  Tankvaartcapaciteit schiet 
vervoersvraag ver voorbij

20 Bijlagen
21 Bijlage 1 – Marktontwikkeling 

samengevat
22 Bijlage 2 – Langere reizen  

in de chemie
23 Bijlage 3 – Grootste vervoers-

stromen in ARA-gebied
24 Bijlage 4 – Geraffineerd 

producten als belangrijkste 

Inhoud



80%

100%

60%

40%

20%

0%
Aantal tankschepen Tonnage 

2.030.000
60%

1.171
58% 

Zwitserland
Nederland
Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
België

1Tankvaart: een snelgegroeide, 
specialistische markt

1.1 Nederland dominant in een  

West-Europese markt

1.2 Tankvaartvloot jong en snelgegroeid

1.3 Tankvaart minder versnipperd dan 

droge ladingvaart

Scope van de West-Europese tankvaartvloot

 <<  inhoud



 ING Economisch Bureau Binnentankvaart verliest koers / Juni 20155

dienst en varen vaak met kapitein. Door de aard van de 
schepen is de tankvaart ook kapitaalintensiever. Bovendien 
is de liggeldregeling (TTB) veel meer dan in de droge 
ladingvaart een belangrijke component van het inkomen. 
Dit is een regeling waarbij na een wachttijd bij een verlader 
vergoeding wordt betaald. 

basisproducten als ethyleen, propyleen en nafta vindt 
daarnaast ook via pijpleiding plaats. 

Tankvaart grootschaliger dan droge ladingvaart 
Het aantal bedrijven dat actief is in de tankvaart is beperkt. 
Tankvaartondernemers hebben ook doorgaans personeel in 

1  Goederen die onder het Europees verdrag inzake 
het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de binnenwateren vallen.

Nederlandse tankvaart Europees marktleider
De tankvaart over de binnenwateren is een specialistische 
activiteit met een sterke basis in Nederland. De rol van 
Rotterdam als grote industriële oliehaven en de waterrijke 
Rijndelta hebben ervoor gezorgd dat de tankvaart zich in 
Nederland sterk heeft kunnen ontwikkelen. Ook wereldwijd 
beperkt de tankvaart zich grotendeels tot West-Europa.  
In 2014 bedroeg de omzet van de Nederlandse binnenvaart 
ca. € 2,8 mld., naar schatting komt zo’n € 800 mln. - € 1 mld. 
daarvan voor rekening van de tankvaart. De vervoers-
stromen in de tankvaart zijn onder te verdelen in de 
volgende categorieën (in volgorde van marktomvang): 

1. Vervoer van minerale oliën (brandstoffen:  
o.a. stookolie, gasolie, benzine, diesel, kerosine)

2. Vervoer van chemische producten en gassen  
(groot skala aan ADN1-grondstoffen en halffabricaten, 
waaronder nafta, ethyleen, polyethyleen)

3. (Brandstof)bunkering van zeeschepen in de havens
4. Vervoer van eetbare oliën voor de voedingsmiddelen-

industrie (kleine activiteit, die hooguit enkele procenten 
van de markt beslaat)

Zwaartepunt voor minerale olie ARA-gebied, voor 
Chemie Duitsland 
Het vervoer van ‘natte lading’ via de binnenvaart speelt zich 
vooral af in de driehoek Nederland – België – Duitsland, 
waarbij Duitsland in het vervoer van chemische producten 
een relatief groot aandeel heeft. Het vervoer van minerale 
oliën concentreert zich in het ARA-gebied. Chemische 
producten hebben een kleiner aandeel in de tonnage, maar 
door de langere reizen een groter aandeel in de vervoers-
prestatie (zie bijlage 2). Vervoer van ruwe olie, maar ook van 

1.1 Nederland dominant in  
een West-Europese markt

Tankvaart concentreert zich in het ARA-gebied en op de Rijn
Aandeel tankvaart in de  
totale Nederlandse 
scheepscapaciteit

23%

Verdeling vervoer minerale  
olie/chemie van en naar  
Nederland

74/26%

Aandeel tankvaartvracht  
dat naar het buitenland gaat
(vanuit de havens, Amsterdam 
en Rotterdam)

58%  
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Leeuwendeel vloot nog niet afgeschreven 
De recente sterke uitbreiding van de vloot betekent dat veel 
van de 110 meter schepen en zeker de langere en veelal ook 
bredere 135 meter schepen (80-100 schepen) een bouwjaar 
hebben van het jaar 2000 of later, dubbelwandig zijn en nog 
niet zijn afgeschreven.

Tankvaartcapaciteit in tien jaar geëxplodeerd 
Het materieel speelt een cruciale rol in de tankvaart. In 
vergelijking met de droge ladingvaart is de tankvaart een 
jonge industrie. De eerste tankers kwamen zo’n 60 jaar 
geleden in de vaart, waarbij de capaciteit vooral het 
afgelopen decennium is uitgebouwd. Ook in de afgelopen 
jaren – na intrede van de economische crisis – is de vloot 
anders dan gedacht nog door blijven groeien. Tussen 2005 
en 2015 nam de Nederlandse vloot in schepen met ruim 
40% in omvang toe tot ca. 1.170 schepen en in capaciteit 
verdubbelde de vloot door schaalvergroting zelfs ruim-
schoots tot ca. 2.030.000 ton (zie figuur).  Standaard 110 meter x 11,40 schip;  

3.000 ton (8,9 of 10 tanks)

135-meter schip (tonnage loopt op tot boven 
de 10.000 bij de grootste tankers)

1.2 Tankvaartvloot jong en snelgegroeid

Hoe heeft de tankvaartvloot zich 
ontwikkeld?

Bron: IVR, (mede o.b.v. EBIS), ING Economisch Bureau

 <<  inhoud

Tweedeling tussen ARA-gebied en het 
achterland/de rivieren
De tankvaartvloot is qua afmetingen in te delen in 
verschillende scheepstypen. Schepen zijn veelal 
geschikt voor het vervoer van olieproducten/chemie 
(typen N, C). Daarnaast zijn er voor specifieke 
chemicaliën ca. 50-60 RVS-tankers in de vaart (type G) 
en zijn er speciale schepen voor het vervoer van gassen/
poeder. De standaardmaat is 110 meter, bij 11,40, maar 
langer en breder komt ook voor. Terwijl de 11,40 meter 
schepen een breed inzetgebied varen brede 135 meter- 
schepen vaak in het ARA (Amsterdam-Rotterdam-
Antwerpen)-gebied. Grote 135-meter schepen worden 
vooral ingezet voor de brandstof bunkering van 
zeeschepen, floating storage en vervoer tussen grote 
opslagplaatsen. Kleine (dubbelwandige) tankschepen 
van 86 meter die bijvoorbeeld op de (Duitse)kanalen 
kunnen varen, zijn schaars.

De Nederlandse vloot is grootschalig: het aandeel  
in > 2.500 ton schepen bedraagt 64% vs. 60% in de  
totale West-Europese vloot.

Een ARA-schip van 135 meter vervoert per jaar 
gemiddeld 2 tot 3 keer zoveel als een schip dat op 
Duitsland/Zwitserland vaart (veelal 110 meter).



Verladers
Oliemaatschappijen: Shell, Exxon, Total, BP, Kuwait Petrol, Lukoil/Litasco
Handelaren: o.a. Argos, Noble, Vitol, Morgan Stanley, Mabanaft, Statoil, Petrobras, Glencore/
Chemoil, Trafigura, VARO-energy
Industrie: o.a. Dow chemical, Sabic, Basf, Hoechst/Sanofi, Bayer

Bevrachters/rederijen
De grootste bevrachters op de tankvaartmarkt zijn Jaegers en Interstream 
(gezamenlijke capaciteit van ruim 750,000 ton, ca. 330 schepen),  
gevolgd door Gefo/Unitas, Imperial, Unibarge

Tankvaart bedrijven
vast contract: ca. 20% / time charter2 ca. 40%3

2 Time charter: netto bedrag exclusief brandstof en havengeld (voor rekening van een bevrachter). 
3 Bron: Universiteit Antwerpen/Van Hassel.
 Bron contract/exploitatiewijze: Enquête PLATINA II).

Tankvaart bedrijven
spotmarkt: ca. 30%

Primaire markt (belangrijkste prijsvorming vindt hier plaats)

Rechtstreekse
relatie

Secundaire markt
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tussen bevrachters en binnenvaart-ondernemers, waar het 
veelal een kwestie is van aannemen of afslaan’. In een 
situatie van ondercapaciteit werkt dit in het voordeel van de 
binnenvaart, maar bij de huidige overcapaciteit is dat een 
duidelijk nadeel. Door de grotere schaal en certificering is de 
marktmacht van tankvaartondernemers wel groter dan in 

Relatief veel concentratie bij tankvaartbevrachters
De structuur in de tankvaart is grootschaliger dan in de 
droge ladingvaart. De relaties binnen de keten geven een 
beeld van de onderlinge verhoudingen (zie figuur). Meer  
dan 85% van de tankvaart vaart via een bevrachter, die 
aannemer is van het vervoer en een bepaalde lading-
zekerheid richting de binnenvaartonderneming biedt.  
Totaal zijn er zo’n 40-50 bevrachters met een concentratie 
bij de top 10 (ca. 65% van de markt ). Verschillende grotere 
bevrachters hebben ook een eigen vloot. Het landschap van 
de tankvaart is daarmee redelijk overzichtelijk. Dat binnen-
vaartondernemers veelal dezelfde bevrachter hebben,  
heeft te maken met de verplichte EBIS-certificering – het 
kwaliteits- en veiligheidssysteem van olie- en chemie-
bedrijven – dat administratief belastend is en waar toetsing 
voor een bepaalde bevrachter plaatsvindt. Ongeveer 
90%-95% van de sector vaart onder deze certificering1.  
In de praktijk legt dit een drempel in de markt waardoor 
switching minder makkelijk is. 

1 Van Hassel/Universiteit Antwerpen 2015.

 
Structuur geeft meer marktinvloed dan in de droge 
ladingvaart
De tankvaart kent net als de droge ladingvaart een 
spotmarkt, maar deze is met ca. 30% beduidend kleiner.  
Dit is gezien het volatiele karakter van de markt met de 
invloed van de oliehandel opvallend en op zichzelf een sterk 
punt. Met de capaciteitsuitbreiding zijn er wel meer schepen 
afhankelijk van de spotmarkt geworden. Er is onderscheid te 
maken in een ‘primaire markt’ tussen de verladers en 
bevrachters waar de feitelijke prijsvorming plaatsvindt en 
grote contracten worden gesloten en een ‘secundaire markt’ 

1.3 Tankvaart minder versnipperd  
dan droge ladingvaart

Ketenstructuur en contractverhoudingen in de tankvaart

 <<  inhoud
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Op drie fronten bepalende 
ontwikkelingen voor de tankvaart 
Er zijn op drie grote fronten ontwikkelingen 
die de marktverhoudingen en toekomst 
voor de tankvaart beïnvloeden : 
• verandering in de capaciteit
• verandering op de oliemarkt en in de 

tankopslag
• veranderingen in de industrie. 

Deze worden in de volgende paragrafen 
uitgewerkt. 
In bijlage 1 is daarnaast een volledig 
overzicht van ontwikkelingen opgenomen. 
Op korte termijn is de olieprijs van belang.  
Op lange termijn zijn de veranderingen in de 
scheepscapaciteit, veranderingen op de 
oliemarkt – en handel en veranderingen  
in de industrie bepalend. 

Effect op de sector:    /  /  /  /   

2.1 Dynamiek aan vraag- èn aanbodzijde

Op drie fronten ontwikkelingen die de tankvaart beïnvloeden

 <<  inhoud
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Ontwikkeling oliemarkt voor de tankvaart op  
korte termijn belangrijker dan de economie
De tankvaart is een conjunctuurgevoelige sector. Dit  
komt doordat de (chemische) industrie als belangrijkste 
opdrachtgever sterk meebeweegt met de economie.  
In 2015 en 2016 zet het economisch herstel in West-Europa 
zich door waarmee de vraag vanuit de industrie weer 
toeneemt. Toch maakt vooral de invloed van de olieprijs op 
de tankvaartmarkt dat de vervoersvraag zich op korte 
termijn gunstig of ongunstig kan ontwikkelen. Dit bleek 
bijvoorbeeld toen het tankvaartvervoer in 2009 veel minder 
sterk terugviel dan de droge ladingvaart. De beweeglijkheid 
en de structuur van de olieprijs bepalen de handel, opslag 
en het vervoer tussen depots en dit fluctueert. ‘Als de 
olieprijs stabiel is, is er geen handel’. De oliehandel heeft al 
met al een aanzienlijke impact op de markt, al zijn de 
handelsstromen geen groeimarkt meer (zie pagina 13). 
Welk aandeel de handel van de totale vervoers vraag bepaalt 
is niet bekend, maar dit loopt naar schatting op tot 30%. 

Terugkeer zwakke ‘contango’ positief voor de tankvaart
Waar de periode tot medio 2014 weinig volatiliteit te zien 
gaf, is dat na een bijna halvering van de olieprijs begin 2015 
weer terug. Bovendien is de structuur van de oliemarkt na 
tijdelijk in ‘backwardation’ verkeerd te hebben, weer terug  
in ‘contango’ (zie box), al is deze niet sterk. Hierdoor zijn  
de bezettingsgraden van tankopslagbedrijven als Vopak, 
Oiltanking, Euro tank, Odjfell, VTTI weer aangetrokken  
(tot gemiddeld 92% begin 2015). Een contango is in  
principe gunstig voor de tankvaart omdat er veelal meer 
perspectief is om te handelen. 

2.2 Tankvaart aan de leiband van de oliemarkt
Olieprijs

Als gevolg van een aanbodvergroting 
daalde de olieprijs vanaf medio 2014  
in korte tijd met circa 50%

Bron: Ecowin, ING Economisch Bureau
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Handel hoeft niet altijd vervoer op te leveren
Fysieke handel ontstaat bijvoorbeeld als er ook blending 
moet plaatsvinden. In de praktijk worden partijen ook 
vaak op papier uitgewisseld. Middels een swap (en een 
papieren transactie). Slechts een kleine minderheid van 
de handel leidt daadwerkelijk tot vervoer.

Backwardation vs. contango; wat houdt dit in?
Als de termijnprijs hoger is dan de spotprijs spreken  
we van ‘contango’ en loont het om product op te slaan. 
Is de marktstructuur omgekeerd, dan is sprake van 
‘backwardation’ en kost opslag naar verhouding veel 
geld. De structuur kan zwak of sterk zijn. Zo is er medio 
2015 sprake van een zwakke contango.  
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loopt hierin als belangrijk land voor de tankvaart voorop.  
Er zijn steeds meer elektrische stadsvoertuigen en er wordt 
daarnaast meer op LNG gereden, maar de transitie gaat 
langzaam en voorlopig zal de vraag nog meebewegen met 
de economie en gematigd kunnen groeien.

Voertuigen worden zuiniger
Iets dat waarschijnlijk harder aantikt dan alternatieve 
brandstoffen zijn zuinigere voertuigen. De afgelopen jaren 
zijn hier zowel bij personenauto’s als in het wegvervoer 
grote stappen gezet waardoor het verbruik per kilometer 
een dalend verloop laat zien.   

gaat wereldwijd voor de komende jaren uit van 0,65% 
verbruik per 1% economische groei. In West-Europa zal dit 
door de aandacht voor vergroening waarschijnlijk minder 
zijn, maar er niet heel ver vanaf zitten.   

Vergroening beïnvloedt ladingstromen èn 
motorbrandstof
Het gebruik van duurzamere vormen van energie (zoals 
elektriciteit) zorgt ervoor dat er in het verkeer en vervoer op 
termijn langzaam minder minerale olie wordt gebruikt. Dit is 
al te zien in wegvervoer (zie figuur) en heeft een negatief 
effect op de vervoersstromen in de tankvaart. Duitsland 

Vraag naar olieproducten stijgt met de economie, 
maar wel minder 
Het vervoer van minerale olie in de binnenvaart ligt weer 
boven het niveau van 2008 (figuur pagina 12). Echter, deze 
belangrijkste markt voor de binnenvaart (75% van het 
totaal) zal in de toekomst minder groeien. Toch heeft een 
groeiende economie nog altijd meer olie (producten) nodig. 
Dit is in het tankvaartvervoer ook terug te zien. Hoewel de 
olie-intensiteit van de economie een dalende lijn vertoont 
(ca. 20% daling in OESO landen tussen 2005 en 2014) blijft 
de vraag in het achterland dus voorlopig wel gematigd 
meegroeien. Het internationale energie agentschap (IEA) 

2.3 Afnemende groei (minerale) olievervoer 
door besparing en vergroening

Verandering in de industrie

Ontwikkeling brandstofverbruik in Nederland
De vraag naar minerale olie staat op lange termijn onder druk

 <<  inhoud
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Chemievervoer specialistisch, maar relatief stabiel
Ruwweg 25% van de vervoersstroom van de tankvaart 
bestaat uit chemische producten. Het gaat om een 
uiteenlopend palet aan stoffen waar vaak ook specifieke 
vervoerscondities of –eisen voor gelden. Dit maakt het 
chemievervoer tot niche, waarbij niet zelden onder vast 
contract/’dedicated’ wordt gevaren. Daarnaast verbruikt de 
chemische industrie ook minerale olie. De chemiemarkt is 
stabieler dan de markt voor minerale olie omdat er een 
duidelijke link is met uiteenlopende takken van de industrie 
(zie figuur) en omdat productie-processen in de chemie niet 
frequent worden aangepast. Er is ook veel vervoer van 
halffabricaten van en naar productielocaties binnen de 
industrie. In het algemeen is het vervoer direct te linken  
aan vraag vanuit de productie. 

Concurrentiepositie kritische factor
Chemiebedrijven opereren op een wereldwijde markt.  
Toen de olieprijs op een hoogtepunt stond, was de Europese 
concurrentiepositie ten opzichte van de VS in het geding 
door hogere energiekosten. Chemische bedrijven kunnen 
productie vrij makkelijk verplaatsen naar andere  
productielocaties als daar al geproduceerd wordt. De 
concurrentiepositie is na de daling van de olieprijs in 2015 
verbeterd, maar dit blijft een kritische factor. Iets anders is 
dat chemiebedrijven er vaker voor kiezen om een (basis) 
productiefaciliteit aan de bron, bijvoorbeeld in het Midden-
Oosten in te richten. Met name voor de specialistische /
fijn-chemie ziet de toekomst er niet ongunstig uit. Zo groeit  
het vervoer van en naar de haven van Antwerpen via de 
binnenvaart stevig op dit gebied. Het is denkbaar dat de 
tankvaart meer wordt ingezet voor vervoer naar het 

achterland als basischemie zich verplaatst naar andere 
continenten en wordt aangevoerd via de zeehavens.

2.4 Chemie groeit gematigd door – maar 
concurrentiepositie blijft kritisch

Verandering in de industrie

Effect van de chemievervoer vs. minerale olie: 
vervoersstromen op de Rijn stabieler dan de 
stromen in het ARA-gebied
Op de Rijn bestaat de vervoerstroom voor een groter 
deel uit chemie (zie bijlage 2). En daarnaast is het 
vervoer veelal direct bestemd voor industriële verladers 
en de eind verbruiker.

Vervoer van natte bulk via de binnenvaart 
in Nederland groeit, maar fluctueert

Bron: HbR, CBS, ING Economisch Bureau. Betreft vervoer van en naar 
Nederland (binnen en buitenland)

Vervoer van chemische producten 
gerelateerd aan de industrie

Het vervoer van chemische 
producten is verbonden 
met verschillende 
industrietakken. Illustratief 
is de kunststof- en 
verpakkingsindustrie

 <<  inhoud
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Belangrijke rol voor de opslagdepots in de tankvaart
Tankopslag vervult een belangrijke bufferfunctie in de keten 
van ‘natte Lading’, waarbij wordt ingespeeld op wisselingen 
in de vraag en/of met het oog op speculatie. Daarnaast 
wordt er in tanks ook blending van brandstoffen uitgevoerd 
om aan specificaties van verschillende producten en landen 
te voldoen. In verschillende stadia van het productieproces 
vindt opslag plaats. Tankopslag wordt naast door 
oliemaatschappijen in toenemende mate geëxploiteerd 
door opslagbedrijven en/of handelaren.  
Grote partijen zijn Vopak, VTTI, Oiltanking en Odjfell. Rond 
2006-2008 was er een aanzienlijk tekort aan tankopslag-
capaciteit aan de wal. Een deel van de tankvaartcapaciteit 
werd daarbij gebruikt als ‘tijdelijke’ opslag (floating storage). 

Veel tankopslag bijgebouwd in ARA  
in de afgelopen jaren
Doordat de handelsstromen van minerale olie in het vorige 
decennium sterk toenamen, was er veel behoefte aan 
floating storage. Tussen 2010 en 2015 is de opslagcapaciteit 
in het ARA-gebied met 30% gegroeid van 23 mln. ton naar 
30 mln. ton*. Opslag in tanks kost bij langere opslag slechts 
een ca. 1/10e van de prijs van floating storage. Door de 
expansie van de tankopslagsector is deze behoefte 
afgenomen, wat voor vrijval van capaciteit heeft gezorgd. 
Bouw van nieuwe tankopslag heeft bijvoorbeeld plaats-
gevonden in Amsterdam (Vopak), maar in de belangrijke 
mate ook in de regio Rotterdam en Antwerpen. Zo is er in 
Terneuzen en de haven van Antwerpen capaciteit 
bijgekomen.

2.5 Meer tankopslag, minder floating storage
Verandering op de oliemarkt en in de tankopslag

Handelsstromen geen  
groeimarkt meer 
De handel in minerale olie wordt 
ondermeer geïniteerd door de 
aanwezige onbalans in de wereld: 
raffinaderijen hebben alle ongeveer 
dezelfde output. Europa heeft een 
structureel overschot aan benzine en 
kerosine, maar andere continenten 
hebben tekorten. De ontwikkeling van 
schalieolie in de VS zorgt ervoor dat de 
onbalans op de wereldwijde markt is 
afgenomen. Tot voor kort waren de 
handelsstromen een bron van groei 
voor de tankvaart, maar dit is voorlopig 
niet langer het geval. Door de druk op 
de marges hebben verschillende 
(kleine) spelers hun activiteiten 
afgebouwd. Ook zijn financieel gezien 
de mogelijkheden voor speculatie met 
de aandacht voor risico management 
ingeperkt. 
Iets wat wellicht wel tot meer handel en 
vervoer zou kunnen leiden is dat er in 
het Europese achterland raffinaderijen 
zijn gesloten.

*Bron: Nijdam/Erasmus Universiteit, Van Hassel, Universiteit Antwerpen.

 <<  inhoud
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2.6 Tankvaartcapaciteit schiet vervoersvraag 
ver voorbij

Verandering in de capaciteit

Vloot heeft een groot voorschot genomen  
op een rooskleurige toekomst
Zoals gebleken is de tankvaartvloot het afgelopen 
decennium fors uitgebreid. In 2014 was de Nederlandse 
vloot in capaciteit gemeten zo’n 140% groter dan in 2005. 
Een van de redenen hiervoor is dat er vooruitlopend op de 
uitfasering van enkelwandige tankers al veel is geïnvesteerd 
(vanaf 2013 geldt verplichte gefaseerde invoering van 
dubbel wandigheid). Daarnaast was er druk om grotere 
efficiëntere schepen te laten bouwen. Hoewel de 
tankvaartlading in Nederland in 2009 slechts beperkt 
terugviel en per saldo sinds 2005 25% groeide, is de vloot 
daarmee fors uit de pas gaan lopen (zie figuur). De gestegen 
vervoersvraag valt hierbij immers in het niet. Gevolg is dat 
de gemiddelde bezettings graad is gedaald en de 
overcapaciteit ook de afgelopen jaren nog is doorgegroeid.    

Overcapaciteit leidt vooral tot lagere 
bezettingsgraden 
De overcapaciteit is niet zo groot als het lijkt bij vergelijking 
van de capaciteit met de ladingstroom. Dit komt doordat de 
gemiddelde benuttingsgraad van grote nieuwe schepen 
door natuurlijke beperking van de diepgang op de binnen-
wateren ook minder groot is dan in het verleden. Het 
effectief maximum laadvermogen van een grote tanker  
van bijvoorbeeld 8.000 ton komt bij voldoende waterniveau 
niet hoger dan 80% (de schaalvergroting heeft grenzen 
bereikt), maar ligt vaak lager. Daarnaast zorgt de te  

kleine vervoersstroom ervoor dat inefficiënt wordt gevaren.  
‘Het komt vaker voor dat er geen retourvracht is en we leeg 
terugvaren’ is een veel gehoorde opmerking. In 2013 kwam 
de gemiddelde benuttingsgraad van schepen boven de 
2.000 ton in West-Europa uit op ca. 55%1 en de afgelopen 
tien jaar is deze aanhoudend gedaald.

Marktbederf door overcapaciteit versterkt zichzelf
Lage bezettingsgraden werken avenrechts voor de markt-
situatie in de tankvaart. Nu bedrijven door overcapaciteit en 
lage bezettingsgraden minder ‘opvaren’ zou het voor de 
sector beter zijn als een schip even stil blijft liggen. In plaats 
daarvan is het effect op individueel niveau dat bedrijven nog 
intensiever gaan varen om de opbrengst op peil te houden.

Uitfasering enkelwandige tankers heeft beperkte 
invloed op overcapaciteit
Met ingang van 01/01/2019 moeten alle enkelwandige 
tankers zijn uitgefaseerd. De schattingen over het aantal 
enkelwandige schepen dat nog in gebruik is variëren. Op 
basis van het bestaande onderzoek gaan we er vanuit het 
aantal voor West-Europa niet ver van 200 enkelwandige 
schepen met een totale capaciteit van een kleine 400.000 
ton zal liggen (ca. 12% van de totale West-Europese 
capaciteit)2. Op initiatief van verschillende grote oliemaat-
schappijen is het grootste aantal enkelwandige schepen 
medio 2015 al uit de vaart gehaald. Toch is de verwachting 
dat er in 2018 nog wel een kleine golf van uitstroom zal 
plaatsvinden.

1 Bron: CCR/Panteia.
2  Op basis van ‘(over)capaciteit in de binnenvaarttankermarkt en  

mogelijke toekomstscenario’s’, Van Hassel/Dep. of transport and regional 
economics Universiteit Antwerpen 2015.

De tankvaartvloot is sterk uit de pas  
gaan lopen met de vervoersvraag

Bron: CBS, HbR, IVR/EBIS, ING Economisch Bureau
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3Impact veranderende markt 
fors, maar niet overal gelijk

3.1 Verdienmodel op de proef gesteld

3.2 Beperkte flexibiliteit hindert de tankvaart 

3.3 Niet alle partijen gelijk geraakt;  

ondernemerschap maakt het verschil
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Lage brandstof- en rentekosten kunnen  
weer gaan oplopen
Begin 2015 zijn de brandstof (gasolie)- en rentekosten 
relatief laag. Hierdoor zijn de kosten lager dan enkele jaren 
geleden. Dit verlicht de druk op de resultaten voor de 
tank vaart enigszins, aangezien het om aanzienlijke 
bedragen gaat (zie ook pagina 18). Overigens zijn brand- 
stof kosten bij time-charter contracten voor rekening van  
de bevrachter. 

Royale jaren voorbij door slechte marktbalans
De beschreven ontwikkelingen in de markt hebben hun 
uitwerking op het verdienmodel van de tankvaart. In 2009 
en 2010 vlak na intrede van de economische crisis hield de 
sector goed stand, maar in de jaren daarna is de balans 
verslechterd. De royale jaren lijken voorbij. Met de ingebruik-
name van nieuwe schepen is de onderbezetting opgelopen 
en opereert de tankvaart als sector inefficiënt. In 2014 werd 
dit sterker voelbaar in de tarieven en de bedrijfsresultaten. 
Dit ondanks de gedaalde rentelasten en brandstofkosten. 
De ruime markt legt de druk bij de tankvaartbedrijven:

• De tarieven op de spotmarkt zijn lager.
• Het capaciteitsoverschot blijkt ook doordat lager water 

in 2014 nauwelijks een effect had, waar dit normaliter 
goed merkbaar in de tarieven was. 

• Opdrachtgevers hebben de neiging om minder gebruik 
te maken van vaste contracten en meer van time 
charters. Opdrachtgevers wachten langer met 
verstrekken van opdrachten.

• De wachttijden aan de terminals zijn korter  
doordat vervoer door ruime beschikbaarheid later  
kan worden ingezet.

• De ruime wachtgeldregelingen die gelden bij de 
terminals van opdrachtgevers en afnemers staan  
onder druk, al houden ze opvallend genoeg wel stand. 
Het komt voor dat er een afslag op de regeling worden 
afgesproken (tot bijvoorbeeld 80%).

3.1 Verdienmodel op de proef gesteld
 <<  inhoud

Internet verandert zaken doen  
op de spotmarkt
Waar in het verleden veel telefonisch contact werd  
gelegd tussen bevrachters en binnenvaart onder nemers, 
gebeurt dit nu veelal via internet. Verladers zetten een 
tender uit onder één of enkele bevrachters, die 
vervolgens een inventarisatie doen onder enkele 
tientallen binnenvaart ondernemers. Dit heeft de 
concurrentie aangewakkerd.

Liggeldregeling ruim en houdt voorlopig stand
De tankvaart heeft altijd kunnen profiteren van  
relatief gunstige voorwaarden door onder andere de 
liggeldregeling (Tankshifftransportbedingungen/TTB). 
Deze voorwaarden houden in dat een verlader vanaf 
bijvoorbeeld 24/36 uur een vergoeding voor de 
wachttijd betaalt. Dit kan door de aanhoudende 
overcapaciteit meer onder druk komen te staan. Het 
liggeld wordt door de verlader betaald in € per m3  
(bij de laadterminal en vervolgens ook weer bij de 
losterminal). Al met al kan het liggeld in de tankvaart 
oplopen tot boven 20% van de omzet. Dit geldt zeker 
voor het ARA-gebied, waarin de afstanden gering zijn. 

Relatief hoge kostenstructuur onder druk
In vergelijking met de droge ladingvaart heeft de 
tankvaart vrij hoge kosten. Door de jonge, kapitaal-
intensieve vloot zijn de financieringslasten hoger.  
Een nieuw schip moet het vooral van de efficiëntie  
en schaalgrootte hebben, maar biedt echter niet of 
nauwelijks prijsvoordeel (tarieven staan veelal los van 
het schip, het gaat om tonnage). Niet zelden woont de 
ondernemer ‘aan de wal’ en vaart het schip volledig  
met kapitein(s) in loondienst. Een noodoplossing kan  
dan zijn om zelf (als kapitein) weer aan boord te gaan, 
al is dat geen panacee. 
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Verplicht ontgassen kan leiden tot meer  
‘dedicated’ vervoersstromen.
Om te kunnen switchen van vervoerde lading is het vaak 
noodzakelijk om ‘te ontgassen’. Dit kan niet zoals in het 
verleden door ‘de luiken open te zetten’ maar moet nu 
verplicht via speciale ontgassingsinstallaties. Dit kan in die 
zin positief uitwerken voor de tankvaart dat er tijd mee 
gemoeid is, die niet kan worden gebruikt als vaartijd. Dit zou 
voor een beperkte extra capaciteitsinzet kunnen zorgen. 

Tankvaart ontbeert flexibiliteit die hoort bij  
de volatiele vervoersvraag
De tankvaart is een specialistische sector in een geografisch 
afgebakende markt. Dit maakt snelle aanpassing lastig.  
De beperkte flexibiliteit is in tijden van schaarste een 
voordeel maar keert zich bij de huidige overcapaciteit tegen 
de sector. Voor de tankvaart zijn er nog enkele kenmerken 
die aanpassing moeilijk maken:

• De vervoersstroom die bediend kan worden is beperkt 
tot natte lading. Switching naar een groeimarkt als de 
containervaart is niet mogelijk.

• Veel brede 135 meter schepen worden grotendeels 
ingezet in het ARA-gebied vanwege een beperkt bereik/
diepgang/navigatie op de rivieren. De geografische 
gebieden zijn communicerende vaten, maar niet 
volledig. 

• Personeel uit het ARA-gebied kan niet zomaar ingezet 
worden op de Rijn (specifieke vaarbewijzen/patenten 
voor de Rijn zijn nodig). 

• Veel schepen varen ‘dedicated’ vanwege de aard van  
het product en veiligheidsvoorschriften. 

• Het vereiste veiligheidscertificaat EBIS maakt inzet niet 
overal mogelijk, hoewel vrachten tussen bevrachters  
wel worden uitgewisseld.  

• Voor ladingsstromen als LNG en LPG zijn volledig 
aangepaste tankers nodig. 

De huidige markt voor het vervoer van natte lading vraagt 
om meer flexibiliteit. Positief is dat recent gebouwde tankers 
van het type C voor een groot aantal stoffen inzetbaar zijn. 

3.2 Beperkte flexibiliteit hindert de tankvaart
 <<  inhoud

Veiligheidsbeperking: EBIS-certificering  
een voordeel en een nadeel 
Circa 90-95% van de tankvaartmarkt loopt via het 
European Barge Inspection Scheme (EBIS)1. Dit systeem 
is door de verladende partijen in het leven geroepen om 
veiligheids- en kwaliteitsgaranties te verkrijgen. Om dit 
certificaat te verkrijgen moeten de schippers in de 
praktijk verbonden zijn aan een bevrachter. Hierdoor is 
het lastiger voor een schipper om van de ene naar de 
andere bevrachter over te stappen (iets wat in de droge 
lading makkelijker is).
Bij de kwaliteitseisen hoort ook een aanspreekpunt en 
dat is de bevrachter (die geauthoriseerd is om op te 
treden als aanspreekpunt). De marktomgeving kent 
hierdoor wel enige mate van stabiliteit, al is het effect 
ook dat er in de markt weinig differentiatie naar schip is 
wordt gemaakt. Het gebeurt wel dat er lading wordt 
uitgewisseld tussen bevrachters. Deze reis/opdracht 
wordt dan onder het EBIS-certificering van de vaste 
bevrachter aangenomen. 

1 Bron: Van Hassel/Universiteit Antwerpen 2015.
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Op het hoogtepunt kon de nieuwbouwprijs van  
een (standaard) tanker oplopen tot € 6 mln. Dit is 
daarna weer fors teruggezakt (mede door lagere 
staalprijzen).

• Tenslotte zijn de financieringsvoorwaarden  
uiteraard een belangrijke factor. De kostenverschillen  
hierin lopen in de praktijk door verschillen in de rente 
op tot € 50.000 - € 100.000 per jaar. 

• Specialisatie 
 In welk ladingsegment en ik welk vaargebied is het 

bedrijf actief ? Gaat het om minerale olie of chemie?

• Exploitatiewijze
 Voor welke bevrachter/rederij vaart het bedrijf en heeft 

het bedrijf een vast contract, time-charter contract of 
vaart het bedrijf op de spotmarkt. Iets anders wat 
verschil maakt is de structuur/omvang van het bedrijf.  
In de praktijk blijkt dat veel succesvolle tankvaart-
ondernemers 2 of 3 schepen exploiteren. Er is per schip 
een vaste kleine kernbemanning en de ondernemer kan 
zelf bijspringen als tweede kapitein als dat nodig is. 

• Personeels- en brandstofkosten
 Naast financiering zijn personeels- en brandstofkosten 

de belangrijkste kostencomponenten in de tankvaart 
(totaal ca. 50%-60%). In de praktijk blijken er door slim 
om te gaan met planning (onder andere ten aanzien van 
patenten, op/afstapplaatsen, eigen inzet en weekend-
planning) en efficiënt varen, forse verschillen te  
bestaan. 

Moeilijke markt, maar toch zijn er succesvolle 
bedrijven
Ondanks de gelijke marktomstandigheden zijn er  
verschillen in financiële prestaties tussen bedrijven in de 
tankvaart zichtbaar. In vrijwel elk segment zijn er bedrijven 
die het gezien de moeilijke markt nog redelijk goed doen  
en dat is opvallend. Wat is bepalend voor het effect van de 
marktontwikkelingen op de financiële gezondheid? Aan 
welke knoppen kan een bedrijf draaien om succesvol te zijn? 

Geen blauwdruk van een succesvol bedrijf
In de praktijk blijkt een combinatie van factoren bepalend. Er 
is dus geen vast format te maken van een succesvol bedrijf. 
Toch zijn er wel bepalende factoren aan te wijzen. Duidelijk 
is dat de kostenstructuur (financiering, exploitatiewijze, 
personeelskosten, brandstofkosten) verschil maakt, maar 
een belangrijke factor is ondernemerschap. Hieronder volgt 
een weergave van de onderscheidende criteria: 

• Financiering/leverage van de onderneming
 Financiering is een belangrijke kostencomponent voor de 

binnenvaart en dit heeft ook invloed op de concurrentie-
positie. Jonge tankers zijn vaak relatief duur aangeschaft 
en als gevolg daarvan liggen de financieringskosten vaak 
boven de 30% van de totale kosten. Bij de financierings-
kosten zijn van belang: 
• De eigen inbreng bij aanvang. Vanzelfsprekend zijn de 

rente-uitgaven lager als er meer eigen inbreng is 
geweest. 

• Timing; het moment waarop het schip is gebouwd  
en gefinancierd. In de periode 2005-2009 liepen de 
nieuwbouwkosten flink op door grote vraag.  

3.3 Niet alle partijen gelijk geraakt; 
ondernemerschap maakt het verschil

 <<  inhoud

Ondernemerschap als X-factor

Overall is het management van onderscheidende 
invloed. Ondernemers die meedenken en doorvragen 
zijn bij onderhandelingen vaak beter. Een ander punt 
dat van belang is zijn de planningskwaliteiten. Verder 
zijn financieel inzicht en gevoel voor timing belangrijk. 
Dit wil zeggen reizen op het juiste moment aangrijpen 
of afwijzen met het oog op het tarief of retourvracht 
bijvoorbeeld. In het algemeen blijkt een flexibele 
opstelling om te kunnen switchen van bevrachter, 
personeel of vaargebied ook van invloed op succes. 

Grootte van het schip speelt mee,  
maar is niet altijd bepalend!
De grootte van een schip heeft directe invloed op de 
vaste kosten (waaronder financiering) en de inzet van 
het schip. Jonge grote schepen hebben hogere vaste  
kosten en zijn weliswaar efficiënter per ton vracht, 
maar varen door diepgangbeperking ook met een 
lagere bezettingsgraad en zijn minder flexibel. Bedrijven 
met 135-meterschepen hebben het relatief vaak zwaar. 
Toch is niet in het algemeen te zeggen dat bedrijven 
met grote recent gebouwde schepen minder succesvol 
zijn. Zo presteren de grootste schepen juist wel weer 
redelijk goed als gevolg van schaalvoordelen. Al met al 
speelt de grootte van het schip een rol, maar zijn de 
andere factoren bepalender.
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Kansen
• De schaal in de tankvaart zal moeten groeien om 

bedrijven weerbaar te maken tegen de sterk 
fluctuerende tankvaartmarkt. Waar schepen beperkt 
flexibel zijn, is een flexibele schil cruciaal.

• Beter management van de overcapaciteit. Dit zou 
kunnen door (nog) meer samen te werken. In het geval 
van grote rederijen zou de overcapaciteit beter 
beheersbaar kunnen zijn. Vorming van grotere pools is 
hierbij een mogelijkheid. 

• Stimulering van capaciteitsreductie. Hoewel dit niet 
eenvoudig ligt, zou dit wel de meest effectieve weg zijn 
om een houdbare balans terug te brengen.  

  
Bedreigingen/Uitdagingen
• Blijvende prijsdruk vereist verlaging van de kosten van 

tankvaartbedrijven.
• Er gaan stemmen op om de royale liggeldregeling TTB  

te versoberen ten gunste van de reguliere vaartarieven. 
‘Varen moet lonender worden’.  

• Nieuwe capaciteit (zie box). In het algemeen zal de 
vertraging tussen investering in en oplevering van 
schepen gezien de conjunctuurgevoelige markt altijd 
een uitdaging blijven

Geen sanering, wel langdurige marktdruk
De komende jaren op weg naar 2020 zullen uitdagend 
blijven voor de tankvaart. Op natuurlijke wijze zijn er weinig 
mogelijkheden om de capaciteit terug te schroeven en tot 
een beter evenwicht te komen. Capaciteitsreductie is echter 
wel de enige uitweg, maar de droge ladingvaart heeft laten 
zien dat oplegging of sanering niet (snel) haalbaar is. In de 
tankvaart is dit door het kapitaalintensieve karakter zeker 
niet anders. Ook de minder groeiende vervoersvraag gaat 
daar niet voor zorgen. Naar verwachting zal er daardoor 
langere tijd sprake blijven van een laag prijsniveau en 
‘under performance’ van bedrijven. Dit is vooral op de 
spotmarkt te merken. Tegelijkertijd is de winstgevendheid 
van de gehele sector teruggelopen. Het is voor de afgelopen 
10 jaar aangeschafte tankers niet eenvoudig om voldoende 
‘op te kunnen varen’. 

Flexibilisering noodzaak, maar niet eenvoudig  
Naast het vinden van een structuur waarin de overcapaciteit  
kan worden gecontroleerd, is het lastig te voldoen aan de 
toenemende behoefte aan flexibiliteit waar de huidige 
markt om vraagt in transport en logistiek. De binnenvaart 
zal hiervoor nog meer onderdeel moeten worden van 
mulitmodale vervoersconcepten.  

3.4 Tankvaart blijft uitdagend vaarwater  
tegemoet gaan 

 <<  inhoud

Leren van het verleden: drang om nieuw  
te willen bouwen blijft
Ondanks de overcapaciteit zijn er verschillende 
berichten geweest over bouw van nieuwe tankers.  
Ook in 2015 komen er in Nederland tenminste weer 
enkele in de vaart. En met de aandacht voor varen op 
LNG volgen er mogelijk meer. Redenen zijn verder de 
hogere efficiëntie van nieuwe schepen of ontwikkeling 
van tankers voor specifiek vervoer (zoals LNG). Toch is 
de schaalgroottegrens in de binnenvaart al vrijwel 
bereikt. Nu wordt de laatste 50 cm diepgang al vaak 
niet meer gebruikt en bij grotere schaal neemt dit 
navenant toe. 



Bijlagen

1 Marktontwikkeling samengevat

2 Langere reizen in de chemie 

3 Grootste vervoersstromen in ARA-gebied
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Bijlage 1
Marktontwikkeling samengevat

Positief

Korte termijn
 De vervoersvraag trekt aan door economische verbetering. 
 Lagere olieprijzen en terugkeer van de ‘contango-structuur’ van hogere 

termijnprijzen zorgt voor meer tankopslag op de oliemarkt en meer handel.  
 De Europese chemiesector is weer concurrerender door lagere energieprijzen.
 De groeiende wereldhandel stimuleert zeescheepvaart en de ‘bunkerfunctie’ van 

de binnenvaart.
 De tankvaart profiteert (op korte termijn) van de volle kerosine pijpleidingen 

naar de luchthavens. 

Structureel/lange termijn
 Contractvoorwaarden zijn in de tankvaart nog altijd beter dan in de droge 

ladingvaart, ondermeer door de liggeldregeling (TTB).
 Door de sterke schaalvergroting en nautische beperkingen neemt de ‘natuurlijke 

overcapaciteit van schepen toe’.
 Concentratie van raffinagecapaciteit aan de kust kan voor meer minerale 

vervoersstromen naar het achterland zorgen en stimuleert de tankvaart in het 
Rijn-Schelde bekken.

 De het vervoer van chemische producten heeft nog groeipotentie.
 LNG is een potentiële nieuwe markt (al zijn hiervoor wel andere tankers nodig).
 Op de juiste wijze ontgassen kost tijd en zorgt op deze manier voor de inzet van 

extra capaciteit.  

Negatief

Korte termijn
 De gevoeligheid voor schommelingen is groot door de invloed van de oliemarkt, 

en conjunctuur gevoelige opdrachtgevers in de industrie.  
 Door de overcapaciteit worden de wachttijden aan de terminals korter en de 

omlooptijden van reizen eveneens. Dit pakt ongunstig uit voor het liggeld en  
de overcapaciteit in de markt.

Structureel/lange termijn
 Vervoer van minerale olie in het achterland groeit niet of nauwelijks meer,  

onder andere door vergroening/brandstofbesparing.
 De investeringen in de (basis)chemie staan op een laag niveau, al wordt  

er met name in Antwerpen nog flink geinvesteerd. 
 Fysieke handel van minerale olie is minder uitbundig dan in het verleden.  
 Door aanhoudende nieuwbouw en schaalvergroting is de capaciteit te sterk 

uitgebreid.
 De inzet van de nieuwe grote schepen is grotendeels beperkt tot het  

ARA-gebied (de Rijn is een andere markt).
 De tankopslag aan de wal is fors uitgebreid. Hierdoor is er (veel) minder  

behoefte aan ‘floating storage’.
 De flexibiliteit om over te stappen naar andere ladingstromen is beperkt  

door aard van de producten en veiligheidsnormen. 
 Mogelijk nieuwe pijpleidingen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen  

en vanuit de havens naar het achterland.
 De waterstand in de Rijn fluctueert meer, wat de leveringsbetrouwbaarheid 

onder druk zet.

Een toekomst met veel dynamiek op de tankvaartmarkt
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Bijlage 2
Langere reizen in de chemie
Tankvaartvervoer van en naar de Rotterdamse haven

Meer dan driekwart van het vervoer van minerale olie blijft binnen Nederland en België

Minerale olieproducten

Vervoer chemische producten internationaler dan vervoer van minerale olie

Chemische producten

Bron: HbR, ING Economisch bureau
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Chemie

Natte ladingstromen 2014 (x 1.000 ton*) van en naar de havens 

*  Cijfers exclusief tonnage binnen de haven of in de bunkermarkt.
  

Minerale olie

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Antwerpen, 
Destatis **inclusief overig nat. 

Amsterdam 

DuitslandNL
totaalRegio

Rotterdam

Regio
Antwerpen 

1.500 
13.600 

2.700 
17.000 

8.700 
8.900 

14.600 
19.100 

6.100** 
4.200 

8.100** 
11.200 
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Bijlage 3
Grootste vervoersstromen in ARA-gebied
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Bijlage 4
Geraffineerde producten als belangrijkste goederenstroom

Schematische weergave  
van een destillatietoren

Fracties met een hoog kookpunt condenseren 
onderin de toren waar de temperatuur het hoogst is 
en fracties met een laag kookpunt condenseren 
bovenin de toren.

 <<  inhoud

Hoe werkt olieraffinage en wat komt eruit?
Olieproducten zijn de belangrijkste vervoersstroom voor 
de binnentankvaart. In een flink deel van de gevallen is 
een raffinaderij of opslagplaats in de buurt de bron van 
het vervoer. Om welke producten gaat het en hoe werkt 
het precies met olieraffinage? Het proces begint met 
destillatie De ruwe olie wordt flink verhit in een gesloten 
‘fornuis’. Door de hitte verdampt een deel van de olie. 
Die damp stijgt op in een destillatietoren en koelt daar 
af. De producten condenseren op verschillende niveaus 
(gassen, koolwaterstoffen zoals Nafta). Hierdoor worden 
de producten gescheiden. Het deel van de olie dat niet 
verdampt, heet residu. De grote moleculen waaruit dit 
residu bestaat worden eerst in hoog vacuüminstallaties 
gescheiden. Vervolgens wordt het resterende residu in 
conversie-units in kleinere moleculen opgesplitst 
(‘gekraakt’) naar producten als benzine, kerosine en 
diesel. Bij het kraken van zowel lichte als zwaardere 
producten (olie residuen met een hoog kookpunt) 
worden geavanceerde technieken als thermisch kraken 
en hydrokraken toegepast. Sommige productstromen 
moeten bovendien worden veredeld voordat ze als 
brandstofcomponent gebruikt kunnen worden. De 
zwavel wordt uit producten verwijderd met behulp van 
waterstof en katalysatoren. Hierdoor ontstaan betere 
kwaliteit brandstoffen. De zwavel wordt doorverkocht 
aan bijvoorbeeld kunstmestfabrieken. Dit wordt ook via 
binnenvaarttankers vervoerd. Niet alle raffinaderijen 
kunnen zware ruwe olie verwerken, dit geldt alleen voor 
zogenaamde complexe raffinaderijen. Het verwerken 
van lichte ruwe olie is veel eenvoudiger. 

Bron: Wikipedia/Shell

De 10 grootste raffinaderijen van Europa 
• Shell Pernis
• BP Rotterdam
• Total Antwerpen
• Exxon Mobil Antwerpen
• Exxon Mobil Fawley (UK)
• Sarroch Saras (Sardinië)
• Ruhr Oil Gelsenkirchen
• Miro Karlsruhe
• PKN Orlen Plock (PL)
• Essar Elesmere Port (UK)

Bron: FD 10/01/14 e.a.

Veranderingen in het achterland, maar cluster 
Rotterdam-Antwerpen heeft nog altijd goede 
uitgangspositie
De petrochemische industrie is een belangrijke 
opdrachtgever voor de tankvaart en vertrekpunt van 
vervoer naar het achterland. Het is dus van belang  
hoe de ontwikkeling is van raffinaderijen in Europa.  
In tegenstelling tot andere continenten is er in Europa 
overcapaciteit en worden er zelfs raffinaderijen gesloten 
(zoals bijvoorbeeld in Duitsland). Deze liggen echter  
niet aan het water en de impact op de tankvaart is 
daarmee gering. Het cluster Rotterdam-Antwerpen  
is echter goed gepositioneerd en zal dus ook in de 
toekomst leverancier van minerale olie voor het 
achterland blijven.
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Disclaimer
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