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Waardecreatie in de haven van Antwerpen.
Een onderzoek naar sectorale en cargogerelateerde

toegevoegde waardecreatie en tewerkstelling.
Jan Blomme

Gewestelijk Havencommissaris Vlaanderen1

In deze bijdrage wordt het concept toegevoegde waarde en tewerkstelling onderzocht als
maatstaf  voor  het  bepalen  van  de  omvang  en  de  structuur  van  havenclusters  en  als  mogelijke
input  voor  havenplanning.  Daarbij  wordt  er  op  gewezen  dat  de  van  oudsher  gehanteerde
“klassieke” macro-economische benadering voor het meten van toegevoegde waarde in havens
weliswaar mee het havenbeleid in brede zin kan ondersteunen, maar slechts in bescheiden mate
bruikbaar is voor internationale benchmarking gelet op de verschillende methoden in diverse
landen. Als input voor concrete havenplanning is echter bijkomende informatie op microniveau
nodig. Voor Antwerpen werd deze informatie samengesteld via het combineren van
verschillende bronnen. Vervolgens werd een “drill down” uitgevoerd naar de toegevoegde
waarde en tewerkstellingseffecten van verschillende havenactiviteiten in relatie tot de benutte
oppervlakte. Dit laat toe een typologie op te stellen van de economische en fysieke
ruimteproductiviteit van diverse havensectoren. In een volgende stap werd dan de toegevoegde
waarde van de overslag van diverse maritieme goederencategorieën met elkaar vergeleken.
Daarbij werd tevens een vergelijking gemaakt met een soortgelijke oefening op basis van
materiaal uit 1994. In een laatste oefening werd de toegevoegde waarde van deze maritieme
goederencategorieën bepaald over de volledige transportketen. Daaruit blijkt de toegevoegde
waarde van de volledige transportketen (nautische aanloop – haven – achterland), inclusief de
ondersteunende dienstverlening, vele malen hoger ligt dan de eigenlijke overslag van de
goederen. Tenslotte werd vastgesteld dat additionele bewerkingen van de containers zoals
stuffen en strippen de waarde creatie verder substantieel doet stijgen.

Trefwoorden: Antwerp rule, drill downs, haven van Antwerpen, ruimteproductiviteit,
toegevoegde waarde

1 E: Jan.Blomme@portofantwerp.com
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1. Context en vraagstelling

Sinds ongeveer twee decennia terug wordt aandacht geschonken aan het berekenen van de
toegevoegde waarde van havens2. Deels houdt dit verband met de opkomst van het intermodaal
vervoer en de hoogconjunctuur van de periode 1990-2008 waardoor de competitie tussen havens
rond het aantrekken van cargostromen en investeringen sterk toenam. Daarbij worden havens
nog altijd overwegend vergeleken aan de hand van hun totale goederenoverslag of de
overgeslagen volumes in deelsectoren. Maar hierbij kan worden opgemerkt dat de reële
economische bijdrage en de performantie van een haven beter kan worden gemeten aan de hand
van de door haar gecreëerde toegevoegde waarde dan via het aantal overgeslagen tonnen (van
“tonnenhaven naar waardehaven”)(De Langen, 2004).

Tevens spelen havens ook een belangrijke rol van economische multiplier voor hun regio wat
verklaart waarom vele havenbesturen sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw
economische impactstudies laten uitvoeren (Alderton, 2008). Daarin wordt de reële bijdrage van
de haven aan de regionale economie en de ermee gepaard gaande fiscale terugvloei-effecten naar
de overheid geraamd, mede met als doel om publieke investeringen in de havens te
rechtvaardigen3. Om die reden zijn het dan ook vaak de lokale havenbesturen die opdrachtgever
van deze studies zijn.

Deze studies zijn waardevol omdat ze in inzicht geven in de reële bijdrage van de onderscheiden
havengebonden sectoren aan de globale haveneconomie en zich niet beperken tot één aspect van
de havens, namelijk de (maritieme) goederenoverslag. Maar het ultieme doel, een betere
vergelijking tussen havencomplexen in al hun diversiteit, botste met de verschillende methoden
die in de onderscheiden landen werd gebruikt en die de vergelijkbaarheid tussen havens in
verschillende landen beperkt of zelfs onmogelijk maakt. In hoofdstuk 2 wordt hierop verder
ingegaan via een bondige vergelijking tussen de gehanteerde aanpak in België en in Nederland.

Maar de raming van de toegevoegde waarde is ook zinvol voor havenbesturen omwille van
andere redenen, inzonderheid als input bij het proces van havenplanning en in het meer gericht
sturen van het havenbeleid. Een belangrijke doelstelling voor vele havenbesturen is de zoektocht
naar activiteitenmix die het best overeenstemt met de economische en fysische omgeving van
hun haven. Voor havens met een beperkt areaal zullen meer “cleane” activiteiten met een hoge
toegevoegde waarde en tewerkstelling per ruimte-eenheid aantrekkelijk zijn, havens met een
omvangrijk havenareaal maar met een geringere cargo-generatie kunnen dan weer meer inzetten
op ruimte-extensieve activiteiten terwijl grote havens met een sterke cargogeneratie dan weer alle
belang hebben hun beleid te sturen naar een sterk gedifferentieerde haveneconomie met diverse
activiteiten zoals maritieme overslag, watergebonden industrie of logistiek. Havens met een
verscheiden mix aan activiteiten zijn immers niet alleen minder kwetsbaar voor economische
conjunctuurschommelingen maar verankeren op die wijze ook cargostromen en creëren vaak een
synergie tussen deze deelsectoren. Daarbij wordt de haven eerder gezien als een logistiek-

2  Deze belangstelling kreeg een sterke impuls toen begin jaren negentig in de schoot van de bijeenkomsten van
de North West European Ports (NWEP), hierover een aantal themabijeenkomsten plaatsvonden.
Zie meer recent voor de Belgische havens: Mathys, C (2012), Economic Importance of the Belgian Ports: Flemish
maritime ports, Liège port complex and the port of Brussels – National Bank of Belgium, Report 2010, Working Paper
document No 225, 92 pp. Deze reeks is opgestart begin jaren 1990 en bevat een reeks met informatie vanaf de late
jaren 1980. Zie voor de Nederlandse havens: Nijdam et al (2012).
3 Zie voor Antwerpen bijv. Peeters et al., 1995. Zie voor Nederlandse havens bijvoorbeeld: Van den Bosch et al.,
(2011). Enkele andere voorbeelden zijn:

- The economic contribution of ports in the UK economy (2009), 32 pp.
- Economic Impact of the Port of Los Angeles (2007), 44 pp.
- Economic  Impact  of  the  Port  of  London.  Port  of  London  )  vital  to  regional  prosperity.  Economic  Impact  Study

(2004).
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industrieel centrum met een belangrijke maritieme component.

Bijgevolg moet de havenbeheerder vanuit maatschappelijk standpunt op basis van zijn
masterplanningsproces een aantal keuzen maken rond het aantrekken van bepaalde types van
activiteiten en van de invulling van beschikbare gronden binnen het havendomein. Het
maximaliseren van de fysieke en economische ruimteproductiviteit op het vlak van
overslaghoeveelheden, tewerkstelling en toegevoegde waarde is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. Er bestaan vandaag echter weinig indicatoren om een beter zicht te krijgen op het
respectieve belang van de diverse havensectoren rond deze indicatoren. De klassieke macro-
economische benadering blijft immers beperkt tot de grote havensectoren. Om
tewerkstellingseffecten en toegevoegde waarde-effecten per goederencategorie en per ruimte-
eenheid te kunnen inschatten is een “drill down” op het niveau van de diverse deelsectoren en
goederencategorieën nodig. Tenslotte kan een degelijke raming van de arbeidsintensiteit van
bepaalde havengebonden activiteiten, zowel per ton als per ruimte-eenheid, de basis vormen om
een goede inschatting te maken van de toekomstige tewerkstelling en de er mee verbonden vraag
naar arbeid. Uiteraard vormt dit een belangrijk gegeven in de planning voor het aanwerven en
opleiden van toekomstige cohorten havenarbeiders.

Doel van deze analyse is bijgevolg een beter inzicht te krijgen van het respectieve belang van de
deelsectoren en goederencategorieën. Vervolgens wordt nagegaan hoe de respectieve
deelsectoren en maritieme stromen zich voor deze grootheden tegenover elkaar verhouden en
wat  hun  relatie  is  ten  overstaan  van  het  gebruikte  havenareaal  (economische
ruimteproductiviteit). Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met een aantal analyses op dit
vlak uit het verleden (Bremen rule, 1982 en Antwerpen rule, 1993).

Tenslotte wordt voor de maritiem-logistieke activiteiten nagegaan welke verschuivingen er
optreden als niet alleen de toegevoegde waarde van de overslag wordt gemeten maar de
toegevoegde waarde van de volledige transportketen. In dit laatste hoofdstukje wordt tevens
aandacht besteed aan de effecten van logistieke activiteiten (“stuffen en strippen”) van een
container op de transportwaardeketen.

Er is over dit onderwerp zeer weinig literatuur beschikbaar, niet in het minst omdat veel
informatie commercieel is gerelateerd en dus weinig gepubliceerde informatie beschikbaar is.

Een eerdere studie focust op een onderdeel van de maritieme logistieke havenketen, namelijk de
toegevoegde waarde verbonden aan de overslag van diverse goederencategorieën (Haezendonck
et al. (1998, 2000). De ambitie van deze analyse reikt verder: niet alleen de (maritieme)
overslagactiviteiten maar ook een raming van de andere activiteiten van de logistieke
haventransportketen en de havenindustrie worden per sector en per goederensoort onderzocht.
Vanuit een beheerstandpunt wordt daarbij nagegaan welke de interessantste havenactiviteiten
zijn.

2. Methode4

2.1 De “klassieke” macro-economische benadering

In de conventionele benadering wordt vanuit en macro-economische optiek een analyse gemaakt
van de toegevoegde waarde, de tewerkstelling, de investeringen (in België) en de terugvloei naar
de overheid. Daarbij wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte

4 Toegevoegde waarde wordt in de volgende hoofdstukken vaak gebruikt om havenactiviteiten te kwantificeren
en wordt gedefinieerd als: omzet – externe aankopen goederen en diensten of: uitgaven tewerkstelling +
afschrijvingen + vergoeding kapitaal + winst/verlies
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effecten waarbij de omvang van deze laatste worden geraamd aan de hand van nationale input-
outputtabellen en multipliers. Dit is een zeer verdienstelijke benadering en zeer waardevol voor
meer algemene beleidssturing maar zij blijft beperkt tot de grotere sectoren en geeft geen
informatie over de kleinere deelsectoren of over het economisch belang de verschillende
goederencategorieën. Door de verschillende methodieken is een vergelijking over de
landsgrenzen heen niet vanzelfsprekend zoals verder wordt aangetoond. Deze benaderingen
maken een onderscheid tussen locatiegebonden en sectorgebonden bedrijven.

2.1.1 De Belgische benadering: “bottom up” (Mathys, 2012)

Deze benadering is gebaseerd op een exhaustieve screening van alle bedrijven die hetzij via een
geografisch criterium, hetzij via een functioneel criterium als havenactiviteit kunnen worden
omschreven. De jaarrekeningen omvatten alle benodigde informatie. Voor ondernemingen die
ook deels in niet-havengebonden activiteiten actief zijn wordt via een enquête bijkomende
informatie opgevraagd en een verdeelsleutel toegepast op basis van tewerkstelling (“VTE’s” of
voltijdse equivalenten). De vervoerssector van de zeehaven naar het achterland wordt in de
Belgische benadering slechts minimaal mee opgenomen bij de directe effecten (enkel de
transportbedrijven die zich in het zeehavengebied bevinden), maar worden wel in belangrijke
mate mee opgenomen in raming van de indirecte effecten. In de Belgische wetgeving worden de
zeehavengebieden zeer minutieus omschreven (en omvat het slechts een deel van de oppervlakte
van de gemeenten waarin ze gelegen zijn).

2.1.2 De Nederlandse benadering: “top down” (Nijdam et al.,2012)

Deze benadering is gebaseerd op tewerkstellingsstatistieken van de diverse havengebonden
sectoren en bedrijven. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen locatiegebonden en niet-
locatiegebonden activiteiten. De tewerkstellingscijfers van de locatiegebonden bedrijven worden
in deze benadering vermenigvuldigd met de gemiddelde sectorspecifieke toegevoegde waarde
per ”werkzame personen”5. In tegenstelling tot België waar een duidelijke omschrijving van het
zeehavengebied bestaat, worden in Nederland de volledige gemeenten in en rond de zeehaven
opgenomen, zodat het geografisch criterium een stuk ruimer wordt geïnterpreteerd. De niet-
locatiegebonden activiteiten omvatten in de Nederlandse benadering alle vervoersactiviteiten
tussen de zeehaven en het achterland (alle transportbedrijven, ook deze die zich buiten de
zeehavengemeenten bevinden). Kort samengevat berekent men de totale vervoersprestatie van
de in de zeehaven gegenereerde cargovolumes door vanuit een theoretisch
goederenvervoermodel de diverse tewerkstellingseffecten per modus te berekenen en deze dan et
vermenigvuldigen met de toegevoegde waarde per capita in deze vervoerssector. M.a.w. het
transport van de zeehavengoederen naar en van het achterland - die een zeer groot deel van de
maritieme toegevoegde waarde en tewerkstelling vormen - worden in Nederland volledig
opgenomen in de raming van de directe effecten.

2.2 Een “drill down” op niveau van deelsectoren en goederencategorieën

Er is relatief weinig literatuur beschikbaar over dit onderwerp en bronnenmateriaal is schaars.
Bijgevolg was het nodig diverse bronnen te combineren met als doel informatie te verzamelen op
het niveau van de goederencategorieën en deelsectoren.

5 Het begrip “werkzame persoon” is in de Nederlandse havenstudies niet duidelijk omschreven maar het ligt
lager dan de VTE-benadering aan Belgische zijde. M.a.w., bij een vergelijking tussen de tewerkstellingscijfers in
Nederlandse en Belgische havens bestaat er een zekere overschatting ten voordele  van de Nederlandse
havenregio’s.
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2.2.1 Bronnen

In eerste instantie werd in het kader 'Totaalproject Competitieve Haven' i.s.m. de Nationale Bank
van België een enquête naar een  ongeveer 320 havenbedrijven gestuurd, zowel grondgebonden
bedrijven in de haven als naar de belangrijkste niet grondgebonden bedrijven met een haven
gerelateerde activiteit (agent, expediteur, logistiek, …). Ongeveer 90 bedrijven beantwoorden de
enquête (responsgraad van 28%).
Een tweede belangrijke bron vormde de Jaarrekeningen van bedrijven die zijn opgenomen in de
bedrijvendatabank van de Nationale Bank van België6.
Een rijke bron van informatie vormen de sinds begin jaren negentig jaarlijks gepubliceerde
havenstudies zoals opgesteld door de Nationale Bank van België (Mathys, 2012).
Verdere informatie, o.a. op het vlak van tewerkstelling vormt het Jaarverslag Maatschappij voor
Industrialisatiebeleid Linkeroever7.
CEPA, het sociaal secretariaat voor de havengebonden bedrijven, bezorgde statistieken rond
aantal taken van dokarbeid.
Vanuit de Antwerpse havenbestuur (APA) werden gedesaggregeerde cijfers i.v.m. overslag en
aanloopkosten aangebracht.
En tenslotte werd van diverse ondernemingen directe informatie ontvangen i.v.m. o.a.
tewerkstelling en vervoersprijzen.

2.2.2 Aanpak

De aanpak is iteratief proces van zoeken naar consistentie tussen de verschillende bronnen.
Daarbij werden groepen van bedrijven en terminals samen gebracht die min of meer dezelfde
activiteiten uitoefenen. M.a.w. de bekomen resultaten geven geen zuivere aanduiding van een
productiviteit voor één duidelijk gedefinieerde activiteit, maar eerder een “proxy” waarbij
bedrijven en terminals met gelijkaardige - maar geen identieke activiteiten - werden gegroepeerd.
Het basisjaar voor deze bronnen is 2008.

2.2.3 Representativiteit
Voor activiteiten rond waarde-creatie en tewerkstelling van bedrijven die fysiek aanwezig waren
in  het  havendomein  werd  een  analyse  gemaakt  van  96  bedrijven  op  een  totaal  van  132
grondgebonden bedrijven in 2008 (of 73%).

Deze grondgebonden bedrijven  vertegenwoordigen:

- een oppervlakte van 4.388 ha, dit is 80 % van de totale bedrijfsoppervlakte van de  haven
- een tewerkstelling van 32.356 VTE's, dit is 50 % van de totale haventewerkstelling  maar 80%

à 90% van de tewerkstelling in het havendomein
- arbeidstaken voor dokarbeid, dit is 81 % van het totale aantal taken die in 2008 door de

dokwerkerspool werden uitgevoerd
- 132,8 miljoen ton goederenoverslag, dit is 70 % van de totale maritieme trafiek in 2008.

Voor andere niet-grondgebonden activiteiten  was het kernprobleem  de overlapping van de
verschillende activiteiten. Zo was het moeilijk om “zuivere” bedrijven te vinden in bv. agentuur,
expeditie, transport en logistiek. Bij de meeste bedrijven overlappen deze activiteiten elkaar. Ook
is er erg veel “subcontracting” en “onderverhuur”. Daarom werd in bepaalde gevallen met
typescenario’s gewerkt.

6 Beschikbaar in the Central Balance Office Sheet van de Nationale Bank van België
7 Jaarverslag 2008 (2009), Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeoevergebied, Maatschappij Linkerscheldeoever, 83 p.
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3.   De “klassieke” benadering: enkele vaststellingen

3.1 De economische structuur van de Beneluxhavens

De moelijkheden van de toegevoegde waarde berekening op macro-economisch vlak worden
geïllustreerd aan de hand van een vergelijking tussen de belangrijkste Beneluxhavens. Deze
vergelijking toont aan dat – mits rekening te houden met een aantal verschillen in de gehanteerde
methodologie – toegevoegde waarde indicatoren een veel diepgaander vergelijking van het
belang  en  de  structuur  van  de  onderscheiden  havens  mogelijk  maakt  in  vergelijking  met  de
obligate  “tonnenbenadering”.  Voor de Nederlandse havens werd voor Rotterdam de regio
“Rotterdam-Rijmond”, voor Amsterdam de regio “Noordzeekanaalgebied” en voor Vlissingen-
Terneuzen de regio “Scheldebekken” genomen omdat deze het best overeenstemmen met de
geografische omschrijving van de Vlaamse havens. Enkele resultaten worden weergegeven in de
figuren 1, 2 en 3.

Uit  de  analyse  blijkt  dat  de  omvang  van  de  havens  uitgedrukt  in  toegevoegde  waarde  en
tewerkstelling een totaal ander beeld geeft dan wat de overslagcijfers van de respectieve havens
laten uitschijnen. Naast de twee Mainports, Antwerpen en Rotterdam, volgen drie belangrijke
industriehavens, Gent (vooral autoassemblage en metaal), Amsterdam (metaal) en Vlissingen-
Terneuzen (chemie) met een aandeel van de industrie in de totale toegevoegde van de havens
van 60% tot bijna 80%. Zeebrugge is in deze groep de haven met het meest uitdrukkelijke
maritieme profiel. Deze verschillen worden nog sterker uitvergroot in de tewerkstellingscijfers.

Figuur 1: Directe en indirecte toegevoegde waarde Beneluxhavens, 2010 (in miljoen euro).
Bron: Mathys (2010) en Nijdam (2010).
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Figuur 2: Directe en indirecte twerkstelling Beneluxhavens, 2010 (in FTE)
Bron: Mathys (2010) en Nijdam (2010).

Figuur 3: Aandeel industrie in Beneluxhavens, 2010 (in procenten). Bron: Mathys (2010) en Nijdam
(2010).
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Opvallend is het grotere belang van de indirecte toegevoegde waarde bij de Belgische havens. Dit
kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan het slechts minimaal opnemen van het
achterlandtransport in deze havens. Zo worden in de Rotterdamse cijfers voor de raming van
toegevoegde waarde het wegtransport in de directe toegevoegde waarde en tewerkstelling niet
minder dan 25.357 VTE’s aangerekend t.o.v. “slechts “ 1.750 VTE’s in Antwerpen. Nog
opvallender in dit verband zijn de tewerkstellingscijfers in de goederenoverslag- en opslag, toch
de “core-business” van een haven. Met een globaal overslagvolume dat in 2010 bijna twee en een
half maal groter is dan dat van Antwerpen (430 miljoen ton in Rotterdam versus 178 miljoen ton
in Antwerpen) is voor de goederenbehandeling in Rotterdam opvallend minder arbeid nodig dan
in Antwerpen (8.898 VTE’s in Rotterdam versus 14.858 in Antwerpen). Deze vaststelling houdt
uiteraard verband met de goederen- en activiteiten mix in beide havens waarbij in verhouding in
Rotterdam veel meer arbeidsextensieve bulkgoederen worden overgeslagen t.o.v. het groter
belang van arbeidsintensieve breakbulkgoederen en een intensievere zeehavenlogistiek in
Antwerpen.

De informatie uit deze rapporten bieden verdere info over deelactiviteiten maar geven rond
havenspecifieke activiteiten geen verdere informatie.

4. Ruimteproductiviteit

Deze en volgende hoofdstukken beschrijven enkel de situatie in de haven van Antwerpen en zijn
uitsluitend gebaseerd op informatie uit deze haven.

Een  belangrijk  aspect  bij  havenplanning  vormt  het  optimaal  gebruik  van  ruimte.  Gezien  we
hiervoor vier basisparameters hebben kunnen identificeren met name ruimte, toegevoegde
waarde, tewerkstelling en goederenoverslag, is het mogelijk deze aspecten op hun ruimtelijke
dimensie te toetsen. In figuur 4 worden de resultaten samengevat.

Figuur 4: Economische ruimtelijke productiviteit: toegevoegde waarde per hectare versus voltijdse
equivalenten (VTE) per hectare. Bron: Zie hoofdstuk 2.2.1.
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Wanneer toegevoegde waarde en tewerkstelling per hectare worden geanalyseerd kunnen vier
grote activiteitengroepen worden onderscheiden:

- lage toegevoegde waarde, lage tewerkstellingseffecten/ha. Dit zijn de “bulk”producten
(range 200 à 800.000 €/ha en 3 à 5 VTE/ha). Ro-ro, major droge bulk, natte bulk
petroleum en containers hebben per ha de laagste toegevoegde waarde en tewerkstelling

- lage toegevoegde waarde, hogere tewerkstellingsactiviteiten/ha (range 400 à 600.000
€/ha en 8 à 11 VTE/ha): dit zijn activiteiten rond de overslag van gassen, container
services en gemengde overslag van stukgoederen.

- Middelmatige toegevoegde waarde en tewerkstellingsactiviteiten/ha (range 800.000 à
1.000.000 €/ha en 6 à 12 VTE/ha). In deze categorie bevinden zich de petrochemie, de
milieu-industrie, de overslag en opslag van andere natte bulk en de overslag van staal en
fruit.

- Hoge toegevoegde waarde, en tewerkstellingsactiviteiten/ha (range 1.700.000 à 2.200.000
€/ha en 25 à 50 VTE/ha). In deze groep bevinden zich o.a. de autoassemblage, de
groupage-logistiek en de fijndistributie-logistiek.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de groep van de zogenaamde bulkproducten, hoewel zij
relatief laag scoren op het vlak van economische ruimteproductiviteit, bijzonder hoog scoren op
het vlak van fysieke ruimteproductiviteit.

Figuur 5: Fysische ruimteproductiviteit: overgeslagen ton per hectare versus VTE per hectare.



Tijdschrift Vervoerswetenschap 51 (3), oktober 2015,  26 - 42
J. Blomme
Waardecreatie in de haven van Antwerpen. Een onderzoek naar sectorale en cargogerelateerde toegevoegde
waardecreatie en tewerkstelling.

35

Uit figuur 5 blijkt duidelijk dat de activiteiten die relatief laag scoren op het vlak van
economische ruimteproductiviteit een zeer positief resultaat scoren op het vlak van fysieke
ruimteproductiviteit: containertranshipment, petroleum en droge bulk behalen overslagcijfers op
jaarbasis van 140.000 en 270.000 ton/hectare maar stellen slechts tussen 2,5 en 4,5 VTE’s per
hectare tewerk. De andere groep van meer arbeidsintensieve (en minder geautomatiseerde)
goederentypes behalen volumes tussen 25.000 ton en 100.000 ton/ha maar stellen wel tussen 8,5
en 12 VTE’s/ha tewerk. Ro-ro tenslotte scoort relatief laag op zowel fysieke ruimteproductiviteit
als op tewerkstelling per hectare.

5.   Een “drill down” naar de maritieme sector: “the Antwerp rule”

Wat is de reële bijdrage van de overslag van de verschillende goederen aan de haveneconomie?
Een eerste “klassieke” benadering is de overslag in tonnen van de verschillende
goederencategorieën te wegen op hun toegevoegde waarde. In de jaren tachtig werd in dit
verband vaak de “Bremen rule” (1982) geciteerd waarbij:

1.ton conventionele cargo = 1, dan droge bulk = 1/3 en natte bulk = 1/12

In 1994 werd ook de “Antwerp rule” (1994) opgesteld waarbij:

1 ton conventionele cargo = 1, dan droge bulk = 1/4 en natte bulk = 1/5 en containers = 1/2,5.

Op basis van het nieuwe bronnenmateriaal werd deze oefening geactualiseerd (figuur 6, dry bulk
= 1)

Figuur 6: Toegevoegde waarde per ton, 1994 en 2008 (droge bulk =1). Bron: 1994: Haezendonck, 1998;
2008: eigen data, zie H. 2.2)
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De verdeling van de toegevoegde waarde zoals gemeten in 1994 weerspiegelt – met uitzondering
van  de  vloeibare  bulk  chemicaliën/brandstoffen  -  min  of  meer  de  verhoudingen  die  in  1994
werden vastgesteld. Er kunnen inzake toegevoegde waarde per ton overslag drie categorieën
worden onderscheiden.

- Een groep met relatief lage toegevoegde waarde per ton bestaande uit de trafieken die in
bulk worden gelost/geladen of waarvan het afhandelingsproces sterk geautomatiseerd is
zoals containers. Als de toegevoegde waarde van droge bulk gelijk is aan 1, schommelt de
toegevoegde waarde van deze andere trafieken tussen 0.9 en 1.5.

- Vervolgens is er de groep van de intermediaire waarde trafieken. Deze bestaan uit staal,
gemengd stukgoed maar ook uit gasproducten, ro-ro en vloeibare
chemicaliën/brandstoffen. Vooral de hoge waarde van gespecialiseerde tankover- en
opslag valt hier op. Door de enorme diversificatie van het aanbod van gespecialiseerde
tankopslag in de ermee verbonden kapitaalintensiteit, is de toegevoegde waarde per ton
voor deze productgroep sterk gestegen over de laatste vijftien jaar.

- Tenslotte, op eenzame hoogte, bevindt zich de overslag en eerste behandeling van fruit
met een factor van bijna 12 maal de toegevoegde waarde van droge bulk.

Op grond van bovenstaande analyses is ook het aantal taken van havenarbeiders vrij goed
gekend.  Uit  een  analyse  van  het  aantal  taken  blijkt  duidelijk  het  belang  van  de  containerisatie
tijdens de laatste 20 jaar. Minder dan 20 jaar geleden, in 1993, werkte nog twee derden (65%) van
alle dokwerkers in de behandeling van het conventionele, niet-gecontaineriseerde stukgoed en
slechts 12% in de containerbehandeling. Als gevolg van de doorbraak van de container zijn deze
verhoudingen radicaal gewijzigd: in 2008 werken nog slechts 28% van de dokwerkers op
conventionele stukgoedterminals en is het aandeel van de door dokwerkers uitgevoerde taken
voor containerbehandeling gestegen van 12% in 1993 tot 40% in 2008.

6. Het belang van de havengebonden transportketen in de maritieme
  waardecreatie

De belangrijkste punt van kritiek op de benadering van de raming van de toegevoegde waarde is
dat slechts één aspect van de havengebonden logistieke keten, met name de goederenoverslag,
wordt  vergeleken.  In  dit  hoofdstuk  wordt  getracht  om  de  benadering  van  de  toegevoegde
waarde per goederencategorie te verbreden tot de logistieke transportketen. Deze oefening is – in
afwezigheid van beschikbare informatie - tot op heden nauwelijks uitgevoerd en dan nog slechts
voor één goederensegment 8 .  Een  dergelijke  benadering  kan  schematisch  als  volgt  worden
voorgesteld (zie figuur 7).

8 Een uitzondering vormt een studie voor de haven van Antwerpen waar men de toegevoegde waarde
van de logistieke keten van een 20’ container berekend in: Peeters et al.(2001).
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Figuur 7: Benadering uitgaande van de havengebonden logistieke transportketen.

Het verschil met de vorige benadering is dat nu ook de toegevoegde waarde van alle activiteiten
rond het integrale logistieke proces voor de verschillende cargotypes wordt berekend. In feite is
dit een veel realistischer beeld van de economische bijdrage van elke goederencategorie. Zo
worden telkens de verschillende componenten van de havenaanloop (beloodsing, sleepdiensten,
aan- en ontmeren, havenrechten), van de havenactiviteiten (goederenbehandeling zoals gemeten
in vorig hoofdstuk aangevuld met de toegevoegde waarde gerealiseerd door een gespecialiseerd
scheepsagent en/of expediteur) en tenslotte de toegevoegde waarde verbonden aan het
achterlandvervoer.

Dit is niet vanzelfsprekend omdat quasi elke ladingstroom zeer specifiek is. Daarom werd met
een vereenvoudigd gestandaardiseerd schema gewerkt waarbij het achterlandtraject voor alle
commodities werd berekend over een afstand van 150 km. Voor containers, auto’s, fruit en staal
werd daarbij aangenomen dat ze per truck werden vervoerd en dat het transport van alle andere
goederentype’s per lichter gebeurde. De aangerekende prijzen werden berekend op basis van een
databank met vervoersprijzen van een aantal rederijen naar een dertigtal Europese
bestemmingen in het achterland waarin via een regressielijn de “gemiddelde” kostprijs werd
berekend. De terugrekening naar toegevoegde waarde is gebaseerd op informatie rond de
kostenstructuur van elke modus zoals opgegeven door hun respectieve beroepsverenigingen.
Voor de nautische aanloop werd rekening gehouden met het specifieke “gemiddelde”
scheepstype en de “gemiddelde” overslag per goederengroep en voor de dienstverlening van
scheepvaartagenten en expediteurs werd de benodigde informatie op het vlak van prijzen en
toegevoegde waarde ontvangen van ondernemingen die in die specifieke niche actief waren.

Opvallend is dat de toegevoegde waarde van de totale havengebonden logistieke keten vele
malen hoger ligt (1,5 tot 6,5) dan wanneer enkel de toegevoegde waarde van de overslag wordt
gemeten (figuur 8). Vooral voor containers is het leverage-effect relatief hoog (6,5) wat mede te
verklaren is door de relatief hoge kost van het achterlandvervoer in vergelijking met de
terminalbehandeling. De resultaten zijn weergegeven in figuur 9.
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Figuur 8: Ratio Toegevoegde waarde keten/toegevoegde waarde overslag.

Figuur 9: Toegevoegde waarde logistieke keten versus overslag, 2008 (per ton droge bulk = 1).
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Figuur 9 toont duidelijk aan dat de verschillen in waarde creatie tussen de verschillende
commodity groepen veel minder uitgesproken is dan wanneer alleen de overslag wordt in
rekening gebracht. Drie groepen kunnen worden onderscheiden:

- Bulkproducten: droge of major bulk, transhipmentcontainers en brandstoffen hebben
allen min of meer dezelfde toegevoegde waarde per ton

- Intermediaire waarde producten zoals chemicaliën, O/D containers en staal hebben een
ratio van 2,5 tot 3 maal hoger ligt dan een ton droge bulk.

- Hoge  waarde  producten:  dit  zijn  de  groep  van  het  fruit  en  de  ro-ro.  Fruit  heeft  een
toegevoegde waarde over de keten die 5maal hoger ligt dan een ton droge bulk, voor ro-
ro is dit een factor 7.

Een laatste oefening bestaat er in om de impact te meten van andere logistieke activiteiten die
met containers te maken hebben. In deze context werd de toegevoegde waarde van het stuffen
van een coil in een container mee meegeteld in de totale waardeketen. De resultaten zijn
weergegeven in figuur 10.

Figuur 10: Verdeling toegevoegde waarde transportketen en stuffen container per transport modus en per
ton (overslag = 1).

Uit de oefening bleek dat het toevoegen van een logistieke activiteit de toegevoegde waarde van
een container substantieel doet stijgen. Afhankelijk van de gebruikte vervoersmodus neemt het
stuffen van de containers een aandeel van 35 à 41% in van de totale toegevoegde waarde. Het is
opvallend vast te stellen dat de toegevoegde waarde van de volledige keten, inclusief het stuffen,
8 tot 10 maal hoger ligt dan de eigenlijke overslagactiviteit van de container. Dit toont aan dat de
eigenlijke containerbehandeling – essentieel voor het logistiek proces – door het ermee
verbonden multiplicator-effect via de transportketen en eventueel ook door het stuffen &
strippen, een veel groter economische meerwaarde creëert dan voorheen gedacht.
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7. Besluit

- De raming van de toegevoegde waarde van havens is een belangrijke aanvulling bij de
traditionele overslagcijfers. Wel bestaat er een grote diversiteit op het vlak van gehanteerde
methodes die een grensoverschrijdende vergelijking bemoeilijkt. Een summier overzicht van
de belangrijkste Beneluxhavens toont echter aan dat de structuur van de havenclusters door
deze benadering vrij accuraat kan worden beschreven. Langere termijn ontwikkelingen
kunnen worden opgevolgd en kunnen relevante informatie aan het beleid geven.

- Om indicatoren als toegevoegde waarde en tewerkstelling evenwel ook als input te kunnen
gebruiken voor havenplanning is een “drill down” nodig op het niveau van
goederencategorieën en subsectoren evenals hun relatie tot de benutte ruimte. Op basis van
een op divers bronnenmateriaal gesteunde oefening voor Antwerpen blijkt dat er een
indeling kan worden gemaakt tussen havengebonden activiteiten met een lage of zeer hoge
toegevoegde waarde en tewerkstelling per ha. Bulk producten, inclusief containers, scoren
laag op dit vlak maar hebben een uiterst hoge fysische ruimteproductiviteit. Industrie
gerelateerde activiteiten zijn koplopers op het vlak van toegevoegde waarde creatie per ha.
Logistiek gerelateerde diensten creëren dan weer de meeste werkgelegenheid
Havens hebben er bijgevolg alle belang bij om te diversifiëren naar industrie, logistiek en
gespecialiseerde overslag. Sectoren met een relatief lage toegevoegde waarde en
tewerkstelling per ha, scoren dan weer met uitzondering van ro-ro uitstekend op het vlak van
fysieke ruimteproductiviteit en zijn bijgevolg interessant vanuit een
havenbestuursperspectief op het vlak van tonnage en havenrechten. De vele subsectoren in
de haven vullen elkaar bijgevolg goed aan:

- De toegevoegde waarde per ton bij de overslag is tussen de verschillende goederengroepen is
in Antwerpen vrij stabiel gebleven over de laatste vijftien jaar. Wel is er opmerkelijke stijging
van het belang van natte bulk als gevolg van de opkomst van gespecialiseerde tankoverslag
(chemicaliën/brandstoffen).

- De toegevoegde waarde van de volledige transportketen is voor de meeste goederengroepen
vele  malen  groter  dan  de  overslag.  Bovendien  ligt  het  belang  van  de  verschillende
goederengroepen over de gehele logistieke keten veel dichter bij elkaar dan wanneer enkel de
overslagactiviteit apart wordt geraamd.

- Bijkomende logistieke en industriële processen verhogen zeer aanzienlijk de toegevoegde waarde
van de diverse producten. Uit een oefening voor containers blijkt dat de toegevoegde waarde
van  de  integrale  logistiek,  transport  en  stuffen  &  strippen,  tot  bijna  een  tienvoud  kan
bedragen van de overslag van een maritieme container. De meerwaarde van een
containerterminal kan voor de haven en de regio bijgevolg een belangrijk multiplier-effect
hebben op voorwaarde dat ook de transportorganisatie en de logistiek mee kunnen worden
aangestuurd door de havengemeenschap.
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Bijlage 1:  Afkortingen grafieken

C:  Containers

SGS:     Stukgoed staal

SGF:    Stukgoed fruit

RR:    Roro

DB:   Droge bulk

NB:      Natte bulk (algemeen)

NBP:    Natte bulk (petroleumproducten)

NBG:   Natte bulk gas

L:         Logistiek algemeen

LE:       Logistiek expeditie

LD:       Logistiek distributie

LG:    Logistiek consolidatie

CS:    Container services

IA:         Industrie andere

IF:         Industrie voeding

IO:         Industrie ondersteuning

IP:          Industrie petrochemie

IR:         Industrie raffinage

IM:        Industrie milieu

IV:         Industrie autoassemblage

G:          Gemengde activiteiten


