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Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses 

van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig 

instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 

maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses.  

De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het 

standpunt van de minister en de staatssecretaris van IenM weer te 

geven
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1 Inleiding 

Het Nederlandse zeevaartbeleid is erop gericht om de zeevaartsector een zo groot 

mogelijke bijdrage aan de nationale economie te laten leveren in termen van 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Hiertoe zijn onder andere fiscale 

maatregelen ontwikkeld, zoals de tonnageregeling en afdrachtvermindering 

zeevaart. 

 

Een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van het belang van de Nederlandse 

zeevaartsector is het aantal schepen in de vloot met Nederlands belang (schepen 

onder Nederlandse vlag, en schepen onder buitenlandse vlag met Nederlands 

beheer of eigendom). De schepen onder Nederlandse vlag worden jaarlijks gemeten 

door ILT. Een bestand met schepen onder buitenlandse vlag wordt aangekocht van 

IHS/Fairplay, ILT bewerkt dit bestand om tot een totaalbeeld te komen van 

Nederlands belang.  

 

Onderstaande figuur geeft een totaalbeeld van de ontwikkelingen in de afgelopen 

jaren voor de totale vloot (handelsvaart, waterbouw en zeesleepvaart, voor 

Nederlandse vlag en Nederlands belang met buitenlandse vlag) in aantallen 

schepen, op 31 december van genoemd jaar. De aantallen voor Nederlandse vlag en 

Nederlands belang met buitenlandse vlag zijn gestapeld voor ieder jaar. 

 

 

 

Op het eerste gezicht laten deze cijfers een stabilisering zien van zowel de vloot 

onder Nederlandse vlag en schepen onder buitenlandse vlag. Als meer in detail 

gekeken wordt naar de ontwikkeling van de drie componenten van deze vloot is 

zichtbaar dat zowel in 2014 als in 2015 het aantal handelsvaart schepen onder 

Nederlandse vlag is gedaald. Met circa 800 schepen handelsvaart schepen onder 

Nederlandse vlag is dit een belangrijke peiler van de Nederlandse zeevaart. Op basis 

van de totaalcijfers van ILT is geen verklaring voor deze daling te vinden. Overige 

groepen onder Nederlandse vlag (zeesleepvaart, waterbouw) en onder Nederlands 

beheer vertonen nog steeds groei.  
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Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kijkt op verzoek van het ministerie 

van IenM, DG Bereikbaarheid, Directie Maritieme Zaken naar mogelijke oorzaken 

van de geconstateerde daling van de handelsvaart onder Nederlandse vlag sinds 

2014. We hebben beschikking gekregen over ILT vlootdatabestanden voor de jaren 

2011-20151. Een complete analyse van alle verschillen over nog meer jaren voor 

alle scheepscategorieën is te tijdrovend. Deze inspanning staat niet in verhouding 

tot het inzicht wat hieruit zou ontstaan.  

 

Is de terugval van de handelsvloot onder Nederlandse vlag het begin van een 

nieuwe (dalende) trend of een toevallige afwijking door een samenloop van niet met 

vlootbeleid te beïnvloeden omstandigheden zoals een economische crisis? In deze 

notitie beantwoorden we deze vraag, voor zover de gegevens dit toelaten. We 

kijken allereerst naar de mondiale vlootstatistieken om de Nederlandse ontwikkeling 

te vergelijken met die in het buitenland. Daarna bekijken we op basis van de 

mutaties van individuele schepen in de Nederlandse vlootbestanden of er 

verklaringen voor de daling te vinden zijn. 

 

 

 

 
1 Dit betreft ILT bestanden van de Nederlandse vlag en door ILT van IHS/Fairplay aangeschafte 
en daarna bewerkte bestanden met schepen onder buitenlandse vlag, Nederlands 
management. Voor jaren voorafgaand aan 2011 zijn in principe vergelijkbare bestanden 
aanwezig.  
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2 Wijkt de ontwikkeling van de Nederlandse vloot af van die van 

de wereldvloot?  

2.1 Toelichting op het databestand 

Om de Nederlandse vloot te vergelijken met de wereldvloot zouden wij idealiter voor 

de wereldvloot gegevens ook uit willen gaan van dezelfde bronnen, dus idealiter ook 

van IHS/Fairplay. Omdat we in deze quick scan analyse alleen uitgaan van openbare 

gegevens en geen bestanden aankopen, komen we echter uit op een andere bron. 

Door een andere indeling en andere keuzes over welke schepen mee te tellen, zijn 

de absolute cijfers daarmee niet voor 100% vergelijkbaar. Maar het levert wel een 

indicatie van in hoeverre de Nederlandse situatie zich anders ontwikkelt dan elders.  

 

Met behulp van Unctad on-line statistical annexes Review of Maritime Transport, 

gebaseerd op Clarksons gegevens, vergelijken we de ontwikkeling van de vloot 

onder Nederlandse vlag met de ontwikkeling van de wereldvloot, met het totaal van 

25 EU landen en met enkele ons omringende landen. Het betreft in alle gevallen 

alleen de vloot onder eigen vlag, niet de totale vloot in Nederlands beheer waar ook 

schepen onder buitenlandse vlag toe kunnen behoren. Voor dit laatste zijn geen 

openbare data te vinden voor een internationale vergelijking. 

 

De hiernavolgende figuren geven de stand van zaken weer op 1 januari van 

genoemd jaar2. De cijfers zijn geïndexeerd. Het betreft schepen > 100 GT (Gross 

Tonnage) en exclusief binnenvaart, visserij, defensieschepen, jachten en 

vaste/mobiele offshore platforms en boorschepen3. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 

1 januari 2011, die peildatum gebruiken we als start index=100. Unctad maakt het 

mogelijk om onderscheid naar twee groepen schepen te maken. De eerste groep 

wordt besproken in paragraaf 2.2 en bestaat uit bulkschepen, olietankers, general 

cargo schepen en containerschepen. Deze typen zijn allen te bestempelen als 

handelsvaartschepen. De tweede groep (besproken in paragraaf 2.3) bestaat uit gas 

carriers, chemical carriers, offshore schepen, passagiersschepen (incl. ferry’s) en 

een restcategorie. De gas- en chemical carriers uit deze tweede groep zijn ook 

handelsvaartschepen volgens ILT, maar we kunnen die niet uit de tweede groep 

filteren.  

 

In vergelijking met de ILT cijfers komen de Unctad cijfers voor het totaal aan 

Nederlandse vlag schepen dan ook wat lager uit. In 2015 telde het Unctad 687 

handelsvaart schepen onder Nederlandse vlag. ILT komt in dat jaar uit op 790. 

Omdat de Unctad de gegevens in de tweede groep niet uitsplitst naar type schepen 

is het niet mogelijk om deze cijfers op een andere manier op te tellen om zoveel 

mogelijk te laten samenvallen met de ILT cijfers. Een vergelijking met andere 

landen is wel goed mogelijk omdat hier dezelfde definities worden aangehouden. 
  

 
2 Dit in tegenstelling tot de cijfers van ILT, die per 31 december van een bepaald jaar zijn. 
3 Deze afbakening is net anders dan die van ILT. Zij gaan uit van Schip >= 100 GT, geen 
ponton/transport ponton/werk ponton <1000GT, geen overheidsvaartuig, geen 
zeilpassagierschip, geen binnenvaart, geen visserij.  
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2.2 Bulkschepen, olietankers, general cargo schepen en containerschepen 

 

 
 

De groep van bulkschepen, olietankers, general cargo schepen en containerschepen 

(groep 1) is, gemeten in aantal schepen onder eigen vlag, in Nederland vanaf 2011 

sterker gegroeid dan in omringende landen, dan de EU-25 en dan de wereldvloot. 

Weliswaar heeft de laatste 2 jaar hier een lichte daling in plaatsgevonden maar het 

totaalbeeld, bekeken over een periode van 5 jaar is gunstig.  

 

In termen van totaal tonnage onder Nederlandse vlag is het beeld minder gunstig. 

Daar ontwikkelt Denemarken, de wereldvloot en de EU-25 vloot zich iets beter. Dit 

duidt op een relatieve schaalverkleining van de Nederlandse vloot. Wellicht zijn het 

juist grotere schepen die vertrekken uit het Nederlands register, of niet worden 

aangetrokken door de Nederlandse vlag. Of mogelijk vindt er een specialisatie plaats 

in activiteiten die worden uitgevoerd met relatief kleinere schepen. Volgens de 

gegevens van Unctad zit de daling van groep 1 voor Nederland vooral in de typen 

containerschepen en olietankers. KVNR bevestigt dat de schaalvergroting die de 

afgelopen jaren elders in deze twee segmenten heeft plaatsgevonden, zich niet in 

Nederland heeft voorgedaan.  
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Figuur 2.1  

Ontwikkeling groep 1 

diverse vlaggen (index 

gebaseerd op 

aantallen schepen).  

Bron: KiM bewerking 

Unctad statistieken. 

  

 



 

 

Ontwikkeling van de Nederlandse vloot 

Pagina 8 van 19 

 

 
 

Opvallend is de slechte prestatie van de vloot onder Duitse vlag. Dit blijkt vooral 

met het uitvlaggen van containerschepen te maken te hebben. BSH (2016) laat zien 

dat deze daling ook van toepassing is op schepen onder Duits belang met een 

teruggang van plusminus 500 stuks tussen 2011 en 2014. Verhoudingsgewijs is de 

vloot onder Duitse vlag klein ten opzichte van schepen onder Duits beheer, 

buitenlandse vlag. Circa 20% van de totale vloot met Duits belang (Unctad, 2016) 

dus inclusief overige schepen, heeft de Duitse vlag. Voor Nederland lag dit 

percentage vrij constant rond de 55% in de periode 2005-2015.  

 

Het aandeel van de Nederlandse vloot in het totaal aantal schepen van de 

wereldvloot in groep 1 is bescheiden (circa 1,6% in aantal schepen, en 0,5% in GT). 

Het aandeel lijkt in beide gevallen heel licht te dalen na 2012. De onderstaande 

figuur bevestigt dat groep 1 voor Nederland bestaat uit relatief kleine schepen, 

gezien het verschil in aandeel tussen aantal schepen en GT.  
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Ontwikkeling groep 1 

diverse vlaggen (index 

gebaseerd op Gross 

Tonnage).  

Bron: KiM bewerking 

Unctad statistieken. 

  

 

Figuur 2.3 

Aandeel Nederlandse 

vlag in wereldvloot 

groep 1 in aantallen 

schepen en Gross 

Tonnage.  

Bron: KiM bewerking 

Unctad statistieken. 

  

 



 

 

Ontwikkeling van de Nederlandse vloot 

Pagina 9 van 19 

 

2.3 Gas carriers, chemical carriers, offshore schepen, passagiersschepen en 

overig 

In de groep van gas carriers, chemical carriers, offshore schepen, 

passagiersschepen (inclusief ferry’s) en overig (groep 2) speelt Nederland een rol in 

de middenmoot, in termen van groei. Het aantal stijgt licht en het tonnage ook, 

behalve in de laatste twee jaar. Het beeld van de Nederlandse vlag is dat het 

ongeveer de wereldontwikkeling volgt, met net iets minder groei.  

 

Opvallend is de groei van de vloot onder Deense vlag, zowel in aantallen als 

tonnage. Ook hier kan wellicht sprake zijn van interactie met de vloot in beheer, 

onder buitenlandse vlag maar ook dit is speculatie. De Duitse vlag vloot voor groep 

2 blijft stabiel in aantal schepen, maar kent in tonnage een stevige daling. De 

gemiddelde scheepsgrootte neemt daar derhalve duidelijk af.  
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Ontwikkeling groep 2 

diverse vlaggen (index 

gebaseerd op 

aantallen schepen).  

Bron: KiM bewerking 

Unctad statistieken. 
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Ook in groep 2 geldt dat het aandeel van de Nederlandse vloot in het totaal aantal 

schepen van de wereldvloot bescheiden is (circa 1,2% in aantal schepen en in GT). 

Het aandeel in GT en aantal schepen is vergelijkbaar, wat betekent dat de 

Nederlandse vloot uit ongeveer even grote schepen bestaat als de wereldvloot. Het 

aandeel lijkt in beide gevallen heel licht te dalen. Hier moet bij worden aangetekend 

dat het GT bij dit type schepen een minder relevante maatstaf is omdat dit deels 

niet-ladingvervoerende scheepstypen betreft. 
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Unctad statistieken. 

  

 

Figuur 2.6 

Aandeel Nederlandse 

vlag in wereldvloot 

groep 2 in aantallen 

schepen en Gross 

Tonnage.  

Bron: KiM bewerking 

Unctad statistieken. 
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3 Een nadere blik op de Nederlandse vloot 

3.1 Handelsvaart 

In deze paragraaf concentreren we ons op de schepen in het segment waar de 

afgelopen twee jaren daling zichtbaar was. Dit betreft de handelsvaart onder 

Nederlandse vlag. Hierbij laten we de Unctad cijfers even voor wat ze zijn en 

baseren we ons op ILT en IHS/Fairplay cijfers. 

3.1.1 Mutaties in de periode 2011 tot en met 2015 

Het vlootdatabestand Nederlandse vlag hebben we voor de jaren 2011 tot en met 

2015 op basis van unieke Lloyds identificatienummers met elkaar vergeleken, voor 

schepen met codering handelsvaart. Zo ontstaat een beeld van welke schepen onder 

Nederlandse vlag zijn verdwenen, en welke zijn toegevoegd. De ontwikkeling van de 

schepen onder Nederlandse vlag is een saldo van nieuwe aanwas (nieuwbouw, 

aankoop tweedehands schepen of omvlaggen naar Nederlandse vlag) en 

vertrekkende schepen (sloop, verkoop of omvlaggen naar buitenlandse vlag). Het 

vlootdatabestand buitenlandse vlag handelsvaart is gebruikt als referentie, om te 

kijken of de schepen wel in Nederlands beheer zijn gebleven en dus alleen de 

vlagkeuze is veranderd. Ook keken we in dit bestand naar de nieuwbouwschepen 

onder buitenlandse vlag, in Nederlands beheer. Zitten hier wellicht schepen bij die 

voorheen wel onder Nederlandse vlag zouden zijn gebracht? 

 

Tabel 3.1 geeft voor de onderzochte jaren de mutaties in de categorie handelsvaart 

onder Nederlandse vlag. Zo wordt beter zichtbaar of er per jaar meer ‘transacties’ 

zijn dan voorheen, of juist minder. Dat inzicht ontbreekt als alleen het saldo wordt 

bekeken.  

 

 2012 2013 2014 2015 

Aantal schepen ‘in’ t.o.v. vorig 

jaar 

62 72 22 34 

Aantal schepen ‘uit’ t.o.v. vorig 

jaar 

31 52 36 52 

Saldo4 +30 +22 -14 -18 

 

Uit deze tabel blijkt dat in vergelijking met 2013 in 2014 en 2015 vooral de 

instroom lijkt af te nemen. Dit kan duiden op een verminderd enthousiasme voor de 

Nederlandse vlag.  

 

De bovenste regel in Tabel 3.2 laat zien dat de afname van de totale instroom van 

schepen onder Nederlandse vlag tussen 2013 en 2014 gedeeltelijk veroorzaakt 

wordt door een teruggang van het aantal nieuwbouwschepen onder Nederlandse 

vlag. Het is helaas niet mogelijk om op basis van de databestanden iets te zeggen 

over rederijen die de Nederlandse vlag en vestiging in Nederland hebben 

overwogen, maar toch een andere vlag hebben gekozen.  

 
4 Conform ILT berekening. Wijkt voor 2011-2012 en 2012-2013 licht af van KiM telling schepen 
in en uit. Dit kan te maken hebben met de timing van registratie van de zeebrief. Gezien het 
kleine aantal heeft dit geen invloed op het algemene beeld. 

Tabel 3.1 

Jaarmutaties in 

handelsvaartvloot 

onder Nederlandse 

vlag.  

Bron: KiM bewerking 

ILT vlootdatabestand 
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 2012 2013 2014 2015 

Aantal nieuwbouwschepen 

NL vlag 

35 34 14 14 

Aantal nieuwbouwschepen 

NL belang, buitenlandse 

vlag 

15 14 17 26 

 

Uit tabel 3.2 valt ook op te maken dat het aandeel van nieuwbouwschepen onder de 

Nederlandse vlag in het totaal van nieuwbouwschepen met Nederlands belang, 

gedaald is (70% in 2012; 35% in 2015). Of dit een structurele ontwikkeling is, 

durven wij op basis van deze korte reeks niet aan te geven. 

3.1.2 Verdiepende analyse voor 2014 en 2015 

We kijken voor de jaren van daling, 2014 en 2015, naar de vertrekkende 

handelsvaart schepen uit de Nederlandse vlag. Blijven deze overwegend wel in 

Nederlands beheer, of is er iets anders aan de hand? Schepen kunnen op 

verschillende manieren vertrekken uit de Nederlandse vlag: verkoop aan een andere 

rederij, sloop of omvlaggen bij dezelfde reder. Een steeds vaker genoemde reden 

voor het omvlaggen (maar ook het niet kiezen voor Nederlandse vlag door een 

nieuw schip) is het piraterijdossier. Verschillende bronnen (Nederland Maritiem 

Land, 2015; Trouw, 2013) melden dat het niet toestaan van gewapende particuliere 

beveiligers op Nederlands gevlagde schepen door de Nederlandse overheid rederijen 

doet besluiten om voor een andere vlag te kiezen. Aanleiding voor binnenkomst 

onder Nederlandse vlag zijn aankoop van een tweedehands schip van een andere 

rederij, omvlaggen bij dezelfde reder of nieuwbouw. 

 

Via de EU database Equasis is het mogelijk om te zien wie de huidige reder en 

eigenaar van een schip zijn, en onder welke vlag het schip nu vaart. Daarnaast 

kijken we bij de schepen die onder Nederlandse vlag zijn gekomen, of dit nieuwe 

reders betreft of uitbreiding van het vlootbestand van bestaande reders. We kijken 

ook naar de nieuwbouwschepen met Nederlands belang, buitenlandse vlag. Zijn 

deze van rederijen die met hun overige schepen wel onder Nederlandse vlag varen? 

 

Hieronder gaan we nader in op de ontwikkelingen in respectievelijk 2015 en 2014, 

voor de handelsvaartschepen onder Nederlandse vlag.  

 

Verdieping analyse over het jaar 2015 

 

Schepen uit 

 Bij de 52 uitgeschreven schepen is een opvallend hoog aantal schepen (14) 

die in Duits beheer zijn overgegaan. Volgens KVNR betreft dit mogelijk 

schepen die teruggeleverd zijn aan Duitse banken vanwege gevestigde 

hypotheken. Op twee schepen na gaat het dan om andere vlag dan de 

Duitse. 

 Er zijn geen schepen gesloopt of gezonken; 1 schip is opgelegd. 

 Een aantal partijen lijkt strategische keuzes te maken over waar de vloot 

onder te brengen. In een aantal gevallen is het ook simpelweg een 

verkooptransactie waarbij er geen band meer is met Nederlands beheer of 

eigendom. In totaal gaan 9 schepen over van Nederlandse vlag naar 

Nederlands belang met een buitenlandse vlag. Dit betreft dus het echte 

Tabel 3.2 

Jaarlijks aantal in de 

vaart gekomen 

nieuwe handelsvaart 

schepen met 

Nederlands belang 

met onderscheid naar 

Nederlandse vlag en 

buitenlandse vlag. 

Bron: KiM bewerking 

ILT vlootdatabestand  
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omvlaggen waarbij beheer in Nederland blijft. Per reder betrof dit maximaal 

3 schepen. Dit maximum kwam in één geval voor.  

 Onafhankelijk van wat de oorzaak van vertrek van de schepen is (verkoop, 

omvlaggen of sloop), veel van de vertrekkende schepen gaan over naar een 

registratie in een open register (39). 

 Er waren in totaal 9 reders die twee schepen of meer uit de Nederlandse 

vlag lieten uitschrijven, om welke reden dan ook. Deze reders bleven 

allemaal wel actief met overige schepen onder Nederlandse vlag. 

Schepen in 

 Voor een deel gaat het om reders die schepen vervangen: er verdwijnen er 

een paar, maar er komen er ook weer terug.  

 De 34 nieuw binnengekomen schepen zijn bijna allemaal voor reders die al 

onder Nederlandse vlag varen. Er is 1 nieuwe reder onder Nederlandse vlag 

gekomen, met twee schepen. 

 In 2015 zijn er 26 handelsvaart nieuwbouwschepen in Nederlands beheer, 

buitenlandse vlag en 14 onder Nederlandse vlag binnengekomen. De reders 

van de groep onder buitenlandse vlag die meer dan 1 nieuw schip hebben 

aangekocht, hebben geen schepen onder Nederlandse vlag en zijn dus geen 

reders die langzaam de Nederlandse vlag verlaten. De nieuwbouwschepen, 

zowel de 26 met Nederlands belang buitenlandse vlag als de 14 onder 

Nederlandse vlag, zijn gemiddeld ongeveer 50% groter dan de gemiddelde 

omvang van alle handelsvaartschepen in beide categorieën, gemeten in 

Gross Tonnage. 

 

Verdieping analyse over het jaar 2014 

 

Schepen uit 

 Van de 36 uitgeschreven schepen zijn er circa 20 schepen verkocht aan 

andere partijen, verspreid over de hele wereld. 

 In totaal 10 schepen gaan over van Nederlandse vlag naar Nederlands 

beheer met een buitenlandse vlag, het echte omvlaggen dus. Geen enkele 

reder deed dit voor meer dan 1 schip. Er was dus geen grote partij die een 

overstap maakte. 

 Er zijn vier schepen gesloopt; 1 schip is in reparatie. 

 Veel van de om welke reden dan ook vertrekkende schepen gaan over naar 

een open register5 (28). 

 Er waren in totaal 7 reders die twee schepen of meer uit de Nederlandse 

vloot lieten afvoeren. Van deze 7 reders bleven de meeste actief met 

overige schepen onder Nederlandse vlag. In het geval van 1 reder lijkt er 

sprake te zijn van twee failliete commanditaire vennootschapsvormen 

waarin twee schepen waren ondergebracht. 

Schepen in 

 De 22 nieuw binnengekomen schepen zijn bijna allemaal voor reders die in 

2013 al onder Nederlandse vlag voeren. Er is sprake van één nieuwe rederij 

onder Nederlandse vlag.  

 
5 Een open register is een register waarvoor geen minimale vestigingseis geldt. Wel vereist zijn inschrijvingskosten 

en een jaarlijkse belasting op basis van het scheepstonnage (Stopford, 2009 p. 671). Schepen staan geregistreerd in 

een open register omwille van het verminderen van kosten – een lagere tonnagebelasting en lagere registratiegelden 

– en/of om overheidsregulering in het eigen land te omzeilen. Landen met een open register zijn bijvoorbeeld 

Panama, Liberia, Bahama's, Malta, Antigua en Barbuda, en Saint Vincent en de Grenadines. 
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 In 2014 waren er 17 handelsvaart nieuwbouwschepen in Nederlands belang, 

buitenlandse vlag en 14 onder Nederlandse vlag binnengekomen. De 17 

nieuwe schepen zijn gemiddeld 15% groter dan een gemiddeld schip in de 

bestaande vloot van handelsvaart nieuwbouwschepen in Nederlands beheer, 

buitenlandse vlag in 2014. De 14 nieuwe schepen zijn gemiddeld ongeveer 

5% groter dan een gemiddeld schip in de bestaande vloot van 

handelsvaartschepen onder Nederlandse vlag in 2014. Hiermee zijn de 

nieuw in de vaart gekomen schepen in 2015 een stuk groter dan de in 2014 

nieuw in de vaart zijn gekomen. Echter, hierbij moet in acht worden 

genomen dat het ieder jaar om een relatief klein aantal nieuwbouwschepen 

gaat. Hierdoor kunnen dergelijke grote jaarlijkse verschillen in de afwijking 

ten opzichte van de gemiddelde vlootomvang voorkomen. De reders van de 

groep onder buitenlandse vlag die meer dan 1 nieuw schip hebben 

aangekocht hebben geen schepen onder Nederlandse vlag varen en zijn dus 

niet bezig met een langzaam vertrek uit de Nederlandse vlag.  

3.2 Werkschepen 

Een extra vraag van DGB is wat de ontwikkeling in de verhouding van Nederlands 

gevlagde en buitenlands gevlagde zogenaamde ‘werkschepen’ is. Dit zijn schepen 

die de offshore industrie (booreilanden, windmolenparken) bedienen. Deze vraag is 

interessant vanwege de discussie over fiscale regelgeving voor dit type schepen, en 

het mogelijke vertrek naar buitenlandse vlag en beheer.  

 

Deze groep is in het bestand met de Nederlandse vlag identificeerbaar met de kolom 

DGLMCODE = werkschip. Omdat we geen mondiaal vlootbestand gaan analyseren, 

kunnen we hier alleen kijken naar de schepen die weggaan uit Nederlandse vlag. 

Het bestand met ook schepen in NL beheer heeft geen vergelijkbare code, wel 

kunnen we de werkschepen die de Nederlandse vlag verlaten maar onder 

Nederlands beheer blijven, volgen met hun IMO code. Schepen die nooit deel 

hebben uitgemaakt van de Nederlandse vlag maar waarvoor dit wel is overwogen, 

blijven buiten beeld. We gaan er ook vanuit dat het bestand goed is gecodeerd, dat 

wil zeggen dat alle werkschepen daadwerkelijk eenduidig in de categorie werkschip 

zitten. We kunnen dan aangeven wat de totale ontwikkeling van de Nederlandse 

vlag, categorie Werkschip was in de periode 2011-2015. 

 

Jaar Aantal 

werkschepen NL 

vlag 

Aantal 

werkschepen NL 

belang excl. NL 

vlag6 

Aantal 

werkschepen NL 

belang incl. NL 

vlag 

Verhouding NL 

vlag: NL belang 

incl. NL vlag 

2011 28 110 146 0,19 

2012 40 106 156 0,26 

2013 42 102 146 0,29 

2014 45 113 156 0,29 

2015 48 108 151 0,32 

 

 
6
 Dit betreft een selectie van de volgende typen werkschepen: Anchor handling tug supply, 

Cable layer, Crane vessel (non-propelled), Deck cargo pontoon non-propelled, Drilling rig jack 
up, Drilling ship, Offshore Construction vessel jack up, Offshore support vessel, Offshore 
tug/supply ship, Pipe burying vessel, Pipe layer, Pipe layer crane vessel, Pipe layer platform 
semi submersible, Pontoon, Sheerlegs pontoon, Support platform jack up, Work/repair vessel. 

Tabel 3.3 

Aantallen 

werkschepen 

Bron: KiM bewerking 

ILT vlootdatabestand 

en IHS/Fairplay 
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In Tabel 3.3 is de ontwikkeling van het bestand ‘werkschepen’ weergegeven. Kolom 

2,“Aantal werkschepen NL vlag”, is gebaseerd op het ILT vlootdatabestand met 

alleen Nederlands gevlagde schepen. De werkschepen zijn daarin geïdentificeerd 

volgens de DGLM typering. De kolommen 3 en 4 daarentegen, zijn gebaseerd op het 

vlootdatabestand met schepen onder Nederlands belang, aangekocht van IHS 

Fairplay. De aantallen in kolom 2 zijn dus gebaseerd op een andere bron dan die in 

de kolommen 3 en 4. Omdat het ILT vlootdatabestand met schepen onder 

Nederlands belang de typering ‘werkschip’ niet bevat, is op basis van eigen inzicht 

bepaald welk type schepen (zie voetnoot 6) in dit bestand tot de werkschepen 

worden gerekend. Dit lijkt redelijk accuraat te zijn gedaan gezien het feit dat de 

verschillen tussen de kolommen 3 en 4 ongeveer gelijk zijn aan de aantallen in 

kolom 2. 

 

Het aantal werkschepen onder Nederlandse vlag is gestegen tussen 2011 en 2015 

met een relatief grote sprong tussen 2011 en 2012. Het aantal werkschepen onder 

Nederlands belang met buitenlandse vlag blijft min of meer gelijk in deze periode. 

Het aandeel Nederland gevlagde werkschepen in het totaal aantal schepen met 

Nederlands belang is toegenomen. 
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4 Conclusies 

 

In deze notitie hebben we een internationale vergelijking gemaakt van de 

Nederlandse vloot, en hebben we de Nederlandse gegevens nader geanalyseerd. 

Deze analyse was vooral gericht op de handelsvaart omdat daar de aantallen onder 

Nederlandse vlag de laatste twee jaren dalen. Aan zeesleepvaart en 

waterbouwschepen is in deze notitie niet zoveel aandacht besteed, met uitzondering 

van de subcategorie werkschepen (valt onder zeesleepvaart). Dit omdat de 

aantallen in Nederlands beheer en Nederlandse vlag nog stijgen. 

 

De belangrijkste conclusies van de internationale vergelijking, die alleen uitgevoerd 

kon worden voor schepen onder Nederlandse vlag, zijn de volgende: 

 De vergelijking van internationale Unctad statistieken laat zien dat de 

ontwikkeling van groep 17 onder Nederlandse vlag niet slecht is (zie figuur 

2.1). In termen van aantallen schepen is Nederland, gezien over de hele 

periode, best succesvol geweest. Wel is in de laatste twee jaren voor 

Nederland sprake van een daling. Tevens is een afnemende gemiddelde 

scheepsgrootte van schepen onder Nederlandse vlag zichtbaar (figuur 2.2). 

 Wat betreft groep 28 groeit de vloot van Denemarken (Deense vlag), en de 

wereldvloot sneller dan de vloot onder Nederlandse vlag (figuur 2.4). 

 Als we de ontwikkeling van de Nederlandse vlag afzetten tegen de 

ontwikkeling van de wereldvloot (Unctad cijfers) zien we dat het aandeel 

van Nederland (dat wil zeggen alleen de Nederlandse vlag) licht daalt in 

beide groepen (zie figuren 2.3 en 2.6).  

 

De inzichten uit de analyse van databestanden van schepen met Nederlands belang 

zijn: 

 In de jaren van daling van de handelsvaart onder Nederlandse vlag, 2014 en 

2015, lijkt dit vooral te ontstaan door het uitblijven van ‘nieuwe’ reders met 

hun (nieuwe) schepen. Er lijkt maximaal van twee nieuwe reders onder 

Nederlandse vlag sprake te zijn. Het aantal nieuwbouwschepen onder 

Nederlandse vlag is in 2014 en 2015 ook lager dan in de twee daaraan 

voorafgaande jaren terwijl het aantal nieuwbouwschepen met Nederlands 

belang en een buitenlandse vlag licht lijkt te stijgen. 

 Het vertrek van schepen uit de Nederlandse handelsvaartvloot is in 2014 en 

2015 niet opvallend hoog, in vergelijking met de jaren ervoor. De groep 

reders die onder Nederlandse vlag vaart lijkt redelijk stabiel. Er is in deze 

periode geen sprake geweest van volledig vertrek van een of meerdere 

grote partijen. Het gaat bij vertrek van schepen uit de Nederlandse vlag 

meestal om normale bedrijfsvoering: verkoop, sloop, vervanging door 

nieuwbouw of koop tweedehands en enige strategische bedrijfskeuzes met 

een beperkt aantal schepen. De overstap van Nederlandse vlag naar 

Nederlands beheer betrof in 2014 en 2015 respectievelijk 10 en 9 schepen, 

versnipperd over een aantal reders. Naar de precieze oorzaak hiervan is in 

dit rapport geen nader onderzoek gedaan. Onafhankelijk van wat de oorzaak 

 
7 Groep 1= bulkschepen, olietankers, general cargo schepen en containerschepen. 
8 Groep 2= gas carriers, chemical carriers, offshore schepen, passagiersschepen (incl. ferry’s) en een restcategorie. 
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van vertrek van de schepen is, is het duidelijk dat de volgende stap in de 

scheepscarrière zeer vaak een registratie in een open register is. 

 De daling van de handelsvaart onder Nederlandse vlag in 2014 en 2015 lijkt 

dan ook vooral veroorzaakt te worden door minder reders die overstappen 

naar de Nederlandse vlag, en niet zozeer door een grotere uitstroom dan 

voorheen. De geanalyseerde cijfers vertellen daarbij slechts een deel van 

het verhaal. We zien alleen de mutaties van daadwerkelijk vertrekkende en 

binnenkomende schepen. De analyse werpt geen licht op rederijen die 

wellicht naar Nederland wilden komen maar hier toch van hebben afgezien. 

Meer zicht hierop is mogelijk met een brede enquête, dat is echter geen 

onderdeel van dit project. 

 We zien voor de handelsvaart onder Nederlandse vlag in 2013 en 2014 wel 

een breuk met de stijgende trend. Of dit een tijdelijke dip is of een nieuwe 

benedenwaartse trend kunnen wij niet zeggen. De analyse is een terugblik 

en niet een prognose.  

 Een speciaal verzoek van de opdrachtgever betrof de categorie 

Werkschepen. Hier zien we dat het aandeel Nederlands gevlagde 

werkschepen in het totaal aantal schepen met Nederlands belang is 

toegenomen in de periode 2011-2015. 
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