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Nesec is in 1946 opgericht met twee doelen,
namelijk de export van in Nederland gebouwde
schepen bevorderen en achtergestelde leningen
aan scheepseigenaren verstrekken. Hiermee is
Nesec al meer dan 70 jaar actief als
financieringsinstelling voor de scheepvaart. Door
deze rijke historie heeft Nesec een belangrijk
netwerk opgebouwd. Dit netwerk gecombineerd
met een team van maritieme en financiële experts
wordt ingezet binnen het Nesec Shipping Debt
Fund (‘NSDF’). Een financieringsfonds met een
focus op short sea shipping. NSDF beoogt een
antwoord te geven op de beperkte
kredietmogelijkheden bij de financiering van
schepen. Hiermee kan het fonds een impuls geven
aan de Nederlandse short sea shipping sector.
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Inleiding

Dit rapport geeft antwoord op de vraag naar de grootte, omvang, samenhang
en potentie binnen het maritieme cluster Noord-Nederland. Hierbij wordt eerst
het nationale maritieme cluster in kaart gebracht en wordt vervolgens dieper
ingegaan op het maritieme cluster Noord-Nederland. De aanleiding voor dit
rapport is de oprichting van het Nesec Shipping Debt Fund (‘NSDF’) door
Nesec. Nesec is een organisatie die zich sinds 1946 sterk maakt voor de
Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw en expertise heeft op het gebied van
scheepsfinancieringen. NSDF is een financieringsfonds van €250 mln., bestemd
voor de Nederlandse short-sea shipping sector.

Nederland is een belangrijke logistieke metropool, waarbij vervoer over water
een belangrijke rol speelt. Short sea shipping, het Europese regionale
zeetransport, is het segment waarin (Noord-) Nederland voornamelijk actief is.
Een sector waarin Nederland van oudsher sterk is, maar ook een sector die een
zware economische periode achter de rug heeft. NSDF is een antwoord op
beperkte financieringsmogelijkheden die reders kunnen ondervinden bij de
financiering van schepen. Hiermee beoogt het fonds een impuls aan de
Nederlandse short sea shipping sector te geven.

Het merendeel van de Nederlandse short sea bevindt zich in Noord-Nederland.
NSDF zal daarom naar verwachting de grootste impact hebben op de
Noordelijke provincies, zoals bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid.
Door het in kaart brengen van het Noord-Nederlandse maritieme cluster,
draagt dit rapport bij aan de beoordeling van deze impact.
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Het maritieme cluster is een groep bedrijven actief in 
onder meer de scheepvaart de scheepsbouw 
Het maritieme cluster bestaat uit verschillende sectoren, waaronder de visserij,
offshore, zeescheepvaart en scheepsbouw. Deze sectoren zijn weergegeven in
figuur 1. In dit rapport ligt de focus op enkele partijen actief binnen deze
sectoren, namelijk de reders, de scheepswerven, de maritieme toeleveranciers
en maritieme dienstverleners.

Figuur 1 (bron: Netherlands Maritime Technology)

1 Website KVNR, onder: economie.
2 Voor een geografische weergave van short sea zie bijlage 1.   
3 Economisch bureau ABN AMRO.
4 De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2017.

Ongeveer 90% van het wereldwijde goederentransport vindt plaats over
zee.1 Hierin speelt Nederland, gelet op haar gunstige ligging aan de kust
en daarmee gepaard gaande historische ontwikkeling, een belangrijke rol.
Zoals figuur 2 laat zien is Nederland een grote Europese speler op het
gebied van goederentransport over zee, waarvan short sea shipping
ongeveer de helft uitmaakt. Het gaat hierbij kort gezegd om het vervoer
tussen Europese zeehavens.2 Short sea shipping wordt internationaal als
alternatief voor vervoer via weg, binnenvaart of spoor gezien. Het is, per
ton.km relatief goedkoop, milieuvriendelijk en gaat op Europese schaal
filevorming op de weg tegen. De verwachting is dat de volumegroei
binnen het short sea segment zich over de komende jaren voortzet.3

Cijfers uit 2016 laten zien dat binnen het nationaal maritieme cluster
12.000 bedrijven actief zijn die gezamenlijk een toegevoegde waarde van
€23.3 mld. genereren. Dit is 3.3% van het nationaal bbp. Verder biedt het
totale cluster zoals in figuur 1 weergeven werk aan een kwart miljoen
personen, waarvan 166.600 aan directe werkgelegenheid.4
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Figuur 2 (bron: Rapport ‘The European Short Sea Market in perspective’)



Het maritieme cluster Noord-Nederland heeft een focus 
op short sea shipping
Noord-Nederland speelt een significante rol binnen het maritieme cluster. Zo
kent Groningen bijvoorbeeld de Eemshaven en Friesland de haven in
Harlingen. Daarnaast zit ook langs de doorgaande waterwegen van oudsher
veel maritieme activiteit. Uit een studie naar het Noord-Nederlandse maritieme
cluster volgt een brede spreiding van bedrijven over Noord-Nederland, zowel in
categorieën als in locaties.1 Deze bedrijven zijn weergeven in figuur 3. Hierin
zijn de kleine jachtbouwbedrijven achterwege gelaten. Ook levert het
maritieme onderwijs, zoals het Willem Barentsz instituut op Terschelling, een
belangrijke bijdrage aan de samenhang van het cluster. De partijen die
centraal staan in dit rapport, namelijk de reders, werven en maritieme
toeleveranciers en dienstverleners, leveren binnen de provincies Groningen en
Friesland gezamenlijk 4,5% van het regionale bbp.2

Kenmerkend voor reders in Noord-Nederland is dat zij voornamelijk actief zijn
binnen short sea shipping. Zo heeft ca. 90% van de Noord-Nederlandse reders
een focus op short sea. Ook is het merendeel van de Noord-Nederlandse
werven gespecialiseerd in de bouw van short sea schepen.3 Het gaat hierbij om
een historische ontwikkeling, waarbij ook de vraag van Noord-Nederlandse
reders wordt gevolgd.

1 Rapport 'Geen zee te hoog, perspectieven voor het Noord Nederlandse maritieme cluster’, 2013.
2 In de berekening zijn de aardgasbaten en de jachtbouw binnen Noord-Nederland achterwege gelaten.
3 Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal vestigingen opgenomen op de ledenlijsten van de relevante        

brancheorganisaties (KVNR en NMT).

Figuur 3 (bron: Netherlands Maritime Technology)
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Noord-Nederlandse reders hebben een jaarlijkse omzet 
van > €1 mld 
Eén van de partijen actief binnen het maritieme cluster is de rederij. Binnen
deze onderneming worden één of meerdere schepen geëxploiteerd of
gemanaged of een combinatie van deze activiteiten. In Noord-Nederland zijn
ongeveer 40 rederijen gevestigd.1 Dit betekent dat ongeveer 60% van alle
Nederlandse reders in Noord-Nederland gevestigd is. Van deze reders heeft
min. 90% een focus op short sea. Hiermee is ook ongeveer 60% van alle
Nederlandse reders actief in het short sea segment in Noord-Nederland
gevestigd.2 Het belang van de Noordelijke provincies binnen de scheepvaart
wordt ook in figuur 4 weergegeven. Deze figuur omvat alle vestigingen van de
gehele categorie zee- en kustvaart (uitgezonderd sleepvaart) in 2018.3

Figuur 4: Vestigingen Nederlandse rederijen (bron: CBS)

1 Dit aantal ligt nog hoger (160 bedrijven) wanneer alle afzonderlijke C.V.’s worden meegenomen. 
2 Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal vestigingen opgenomen op de ledenlijst van de KVNR.
3 Deze cijfers zijn gebaseerd op SBI categorie: 52.20.1. 
4 Omzet en werkgelegenheid zijn afkomstig van het CBS gebaseerd op SBI categorie 50.20.1. Toegevoegde    

waarde per werkzame persoon afkomstig van Erasmus UPT. 
5 Dit aantal ligt binnen Noord-Nederland naar verwachting rond de 4500 wanneer ook inleen (vaak personeel   

op het schip) wordt meegenomen (verhouding cijfers CBS NL/N-NL en jaarverslag KVNR 2017). 

In figuur 5 zijn, naast het aantal vestigingen per provincie, ook de
omzetcijfers van de categorie zee- en kustvaart (uitgezonderd sleepvaart)
weergegeven. Uit deze figuur is op te maken dat de provincies Friesland
en Groningen een groot aandeel in de omzet van Nederland totaal hebben.
Overigens is de rol die de provincie Zuid-Holland in deze figuur inneemt
voornamelijk het gevolg van deep sea en offshore gerelateerde
activiteiten.
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Omzet

€1,02 mld.

Werkgelegenheid (excl. inleen) Toegevoegde waarde

+-/ 800 personen5

Kerncijfers reders Noord-Nederland4

€117 mln.

Figuur 5: Vestigingen en omzetcijfers per provincie (bron: CBS)



Vrijwel alle Nederlandse short sea scheepsproductie 
komt uit Noord-Nederland 
Een scheepswerf is de partij die het schip bouwt, meestal in opdracht van een
reder. Binnen Noord-Nederland zijn tussen de 10 en 20 werven actief, waarvan
het exacte aantal per jaar fluctueert. Hierin is de kleine jachtbouw niet
meegenomen. Dit bedraagt ongeveer 30% van het totaal aan Nederlandse
werven. Van deze werven is min. 90% actief binnen het segment short sea.1

Buiten Noord-Nederland vindt (vrijwel) geen short sea scheepsproductie plaats.

In de periode 2012-2017 zijn in Nederland ca. 112 short sea schepen
opgeleverd.3 Het aantal opgeleverde schepen per jaar wordt in figuur 6
weergegeven. Deze schepen zijn vrijwel allemaal gebouwd in Noord-Nederland.

1 Cijfers gebaseerd op het aantal vestigingen op de ledenlijst van NMT en input vanuit NMT. 
2 Deze cijfers zijn gebaseerd op SBI categorie: 30.11.
3 Jaarverslagen NMT over periode 2012 – 2017.
4 ‘Ontwikkelingen Short Sea Shipping in vogelvlucht’, NMT Magazine 2, mei 2018.
5 Dit beeld wordt ook bevestigd door Clarksons (zie bijlage 2).
6 Omzet en werkgelegenheidscijfers zijn gebaseerd op een trendanalyse. Toegevoegde waarde per werkzame  

persoon afkomstig van Erasmus UPT

De vraag naar goederenvervoer binnen het Europese short sea segment stijgt
naar verwachting de aankomende jaren verder.4 Daarnaast is de helft van de
huidige Europese short sea vloot ouder dan twintig jaar zoals te zien in figuur 7
en vragen wet- en regelgeving om modernisering en emissiereductie.5 Hierdoor
is het aannemelijk dat de vraag naar nieuwe en vernieuwde short sea schepen
de aankomende jaren toeneemt.
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Figuur 6 (bron: Jaarverslagen 2012-2017 NMT)

Omzet

€270 mln.

Werkgelegenheid (incl. inleen) Toegevoegde waarde

+-/ 1000 personen 

Kerncijfers werven Noord-Nederland6

€ 66 mln. 
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Figuur 7 (bron: BMTI short sea rapport 2016 )



Binnen Noord-Nederland zijn ca. 50 maritieme 
toeleveranciers en dienstverleners actief
Maritieme toeleveranciers en dienstverleners

Maritieme toeleveranciers zijn bedrijven die aan het maritieme cluster ofwel
eindproducten, halffabricaten, subsystemen en productiehulpmiddelen leveren,
dan wel de reparatie en service van de eindproducten verzorgen. Voorbeelden
van de producten die geleverd worden zijn navigatiesystemen, motoren en
consumables.

Maritieme dienstverleners zijn bedrijven die een (kennis) ondersteunende rol
binnen het maritieme cluster vervullen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
juridische dienstverlening, maritieme uitzendbureaus en verzekeringsbureaus.

Binnen Noord-Nederland zijn ca. 50 maritieme toeleveranciers en
dienstverleners gevestigd.1 Het gaat hier om (delen van) bedrijven, waarbij een
groot deel van deze 50 zich volledig op maritieme activiteiten richt en enkelen
ook andere sectoren bedienen. Daarnaast zijn er talloze MKB bedrijven die niet
als maritieme toeleverancier of dienstverlener kwalificeren maar die wel degelijk
een deel van hun omzet en winst uit de maritieme sector halen.

1 Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst van NMT met een marge voor maritieme toeleveranciers 
en dienstverleners die geen lid zijn bij deze brancheorganisatie en cijfers uit het rapport ‘Geen zee te hoog,   
perspectieven voor het Noord Nederlandse maritieme cluster’, 2013.

2 Omzet en werkgelegenheidscijfers zijn gebaseerd op het rapport 'Geen zee te hoog, perspectieven voor het 
Noord Nederlandse maritieme cluster’, 2013 en een trendanalyse. Toegevoegde waarde cijfer per werkzaam 
persoon afkomstig uit de Maritieme Monitor, geverifieerd bij NMT. 
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Omzet

€270 mln.

Werkgelegenheid Toegevoegde waarde

+/- 2000 personen

Kerncijfers maritieme toeleveranciers en dienstverleners Noord-Nederland2

€206 mln.



De samenhang tussen de verschillende partijen actief binnen het maritieme
cluster is weergegeven in figuur 8. Uit deze figuur volgt de centrale positie van
de zeevaart en daarmee de reders. Zo zetten reders hun orders uit bij de
scheepswerven actief in de sector scheepsbouw. Gesprekken met Noord-
Nederlandse reders wijzen uit dat zij gemiddeld ca. 35% van hun orders
uitzetten bij een Noord-Nederlandse scheepswerf. De rest van de orders wordt
elders in Nederland of in het buitenland uitgezet.

Het maritieme cluster kent sterke (regionale) samenhang; 
reders staan hierin centraal

Figuur 8: Samenhang binnen het maritieme cluster (bron: Rapport 
‘Ver weg maar toch dichtbij’ van KiM, 2014)
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Overigens nemen marktpartijen een duidelijke terugloop waar in het aantal
door Noord-Nederlandse reders bestelde short sea schepen bij de Noord-
Nederlandse werven, zoals weergegeven in figuur 9.1 Waar voorheen een
belangrijk aandeel van de orders van de Noord-Nederlandse reders kwam,
drijven Noord-Nederlandse werven op dit moment vooral op buitenlandse
orders.

Andere uitstralingseffecten zijn te zien binnen de maritieme toeleveranciers
en maritieme dienstverleners. Van een specifiek representatief short sea
schip gebouwd in Noord-Nederland is gebleken dat ongeveer 40% van de
gebruikte toeleveranciers in Nederland is gevestigd. De helft hiervan bevindt
zich in Noord-Nederland. Dit sluit aan bij de gesprekken met Noord-
Nederlandse partijen actief binnen het maritieme cluster. In deze
gesprekken kwam naar voren dat reders en werven, indien mogelijk, een
sterke voorkeur hebben voor toeleveranciers en dienstverleners uit de eigen
regio. Naast uitstralingseffecten binnen het maritieme cluster leidt een sterk
maritiem cluster ook tot andere uitstralingseffecten in de regionale
economie.

1 Deze grafiek is een inschatting van de herkomst van orders op grond van eigen data, inzichten en     
gesprekken gevoerd met de praktijk. 

Figuur 9: Herkomst orders Noord-Nederlandse short sea
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NSDF is een financieringsfonds voor de scheepvaart van 
€250 mln. en kent een staatsgarantie van 80% 
NSDF is een door Nesec opgericht financieringsfonds van €250 mln. bestemt
voor de kredietverlening aan (Nederlandse) reders actief binnen het short sea
segment. Nederlandse reders hebben op dit moment beperkte
kredietmogelijkheden. Zo is de afgelopen jaren een duidelijke terugloop te zien
in het aantal verstrekte hypothecaire leningen aan reders. Door aankomende
wet- en regelgeving zoals Basel IV loopt dit aantal nog verder terug. NSDF
beoogt een antwoord te geven op de beperkte kredietmogelijkheden bij de
financiering van schepen. Hiermee kan het fonds een impuls geven aan de
Nederlandse short sea shipping sector.

De kredietverlening onder NSDF ziet op lopende bedrijfsfinanciering van
nieuwbouw schepen, tweedehandsschepen en modificatie van schepen,
bijvoorbeeld in verband met ballastwater treatment, Nox en SOx eisen. Onder
het fonds wordt maximaal 60% van de waarde van het schip gefinancierd. De
overige 40% wordt door de reders als eigen vermogen ingebracht, zoals te zien
is in figuur 10. Dit betekent dat met NSDF een totale investering ter hoogte
van €417 mln. het maritieme cluster kan instromen.1

1 €250 mln. is 60%, dat betekent €416,7 mln. bij 100% (250/0,6).
2 Gebaseerd op de aannemelijk verhouding tussen het aantal te financieren nieuwe schepen, modificaties en  

tweedehands schepen.  
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NSDF kent een pari passu staatsgarantie van 80%, goedgekeurd door de
Europese Unie. Deze deelgarantie houdt in dat 80% van de gezamenlijke
investeringen onder het fonds gedekt is door de Nederlandse overheid.
Vervolgens valt de groep investeerders uiteen in twee typen, namelijk
investeerders in het A deel en investeerders in het staatsgegarandeerde
B deel. Daartegenover staat een door middel van data analyse
opgestelde gediversifieerde portefeuille van +/- 40 scheepsleningen.2 Het
bovenstaande is in figuur 11 weergegeven.

Figuur 10: verhouding hypothecaire lening en eigen vermogen

Figuur 11: Activa/Passiva balans NSDF

€200m. €50m.€250m.



NSDF geeft een impuls aan de scheepvaart en daarmee 
aan het gehele maritieme cluster in Noord-Nederland
Onder NSDF stroomt een investering ter hoogte van €417 mln. het maritieme
cluster in.1 Deze investering leidt tot verschillende directe en indirecte effecten.
Deze effecten worden versterkt door de regionale samenhang binnen het
maritieme cluster. Een direct effect is dat reders met financiering onder NSDF
hun vloot kwalitatief en kwantitatief op peil kunnen houden. Meer dan de helft
van de huidige Europese short sea vloot is ouder dan twintig jaar.2 Dit
betekent dat een groot deel van de vloot binnen een afzienbare tijd vernieuwd
moet worden waarvoor een investering noodzakelijk is. De gehele vloot onder
Nederlands beheer representeert een werkgelegenheid van 30.000 fte. NSDF
helpt dit aantal fte in stand te houden.3

Indirecte effecten zijn voornamelijk te zien binnen de scheepswerven en de
maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Zo kunnen met een investering
van €417 mln. +/- 40 short sea schepen worden gefinancierd. Gegeven de
kwalificatiecriteria onder het fonds is de inschatting dat vooral de nieuwbouw
orders en in iets mindere mate de modificaties van schepen een belangrijk
effect op de Noord-Nederlandse economie kunnen hebben. Binnen de
scheepswerven wordt het effect van NSDF per jaar geschat op een
werkgelegenheid van ongeveer 700 fte en een omzet van €25 mln. Het effect
van NSDF binnen de maritieme toeleveranciers en dienstverleners gevestigd in
Noord-Nederland is naar verwachting per jaar ongeveer 100 fte en €14 mln.
aan omzet.4
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1 €250 mln. is 60%, dat betekent €416,7 mln. bij 100% (250/0,6).
2 BMTI short sea rapport 2016 (zie figuur 7).
3 Cijfers jaarverslag KVNR 2017.
4 Bij deze berekening is uitgegaan van een representatief onder NSDF te financieren short sea schip, 

gezamenlijk met de uitstralingseffecten zoals opgenomen in dit rapport.



Conclusie 

Binnen het nationaal maritieme cluster zijn verschillende partijen actief. De
partijen die in dit rapport centraal staan zijn de reders, de scheepswerven en
de maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Ongeveer 90% van het
wereldwijde goederentransport vindt plaats over zee. Nederland is hierbinnen
een belangrijke speler, waarbij short sea shipping het segment is waarin
Nederland voornamelijk actief is. Cijfers uit 2016 laten zien dat binnen het
gehele nationaal maritieme cluster ca. 12.000 bedrijven actief zijn, die
gezamenlijk een toegevoegde waarde van €23,3 mld. genereerden. Dit is 3,3%
van het nationaal bbp.

Noord-Nederland speelt een significante rol binnen het maritieme cluster,
voornamelijk op het gebied van short sea shipping. Zo bevindt 60% van de
short sea reders zich in Noord-Nederland en komt vrijwel alle short sea
scheepsproductie uit deze regio. Ook zijn ca. 50 maritieme toeleveranciers en
dienstverleners in Noord-Nederland gevestigd. Gezamenlijk hebben deze
partijen binnen Noord-Nederland een omzet van ongeveer €1,6 mld., een
werkgelegenheid van +/- 3800 personen en een toegevoegde waarde van
€389 mln. De reders, werven en maritieme toeleveranciers en dienstverleners
zijn binnen de provincies Friesland en Groningen verantwoordelijk voor 4,5%
van het regionaal bbp.

Het maritieme cluster Noord-Nederland kent een sterke (regionale) samenhang
waarin de reders centraal staan. Zo zet gemiddeld 35% van de Noord-
Nederlandse reders hun order uit bij een Noord-Nederlandse werf. Overigens
nemen marktpartijen een duidelijke terugloop waar in het aantal door Noord-
Nederlandse reders bestelde short sea schepen bij de Noord-Nederlandse
werven. Noord-Nederlandse werven drijven op dit moment dan ook vooral op
buitenlandse orders. Verder blijkt uit de gesprekken gevoerd met de praktijk
dat werven en reders een sterke voorkeur hebben voor de maritieme
toeleveranciers en dienstverleners uit eigen regio.
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Door recente ontwikkelingen hebben reders de afgelopen jaren minder
kredietmogelijkheden bij de financiering van een schip. Met de oprichting van
NSDF beoogt Nesec een antwoord te geven op deze beperkte
kredietmogelijkheden en daarmee een impuls te geven aan de Nederlandse
short sea shipping sector. NSDF is een financieringsfonds van €250 mln.
waarmee +/- 40 scheepsleningen in de vorm van nieuwbouw, modificatie of
tweedehands schepen worden verstrekt. Onder NSDF wordt max. 60% van
het schip gefinancierd, de overige 40% wordt door de reder als eigen
vermogen ingebracht. Daarmee kan een een totale investering van €417 mln.
het maritieme cluster instromen.

Doordat het merendeel van de Nederlandse short sea activiteiten in Noord-
Nederland plaatsvindt, is het aannemelijk dat NSDF in deze regio de grootste
impact heeft. Zo leidt NSDF tot verschillende directe en indirecte effecten, die
versterkt worden door de samenhang binnen het maritieme cluster Noord-
Nederland. De gehele vloot onder Nederlands beheer van 2012 schepen
representeert een werkgelegenheid van ca. 30.000 fte. NSDF helpt dit aantal
in stand te houden. Verder betekent de bouw van +/- 40 short sea schepen
per jaar naar schatting een werkgelegenheid van ongeveer 700 fte en een
omzet van €25 mln. bij de scheepswerven gevestigd in Noord-Nederland. Het
effect binnen de Noord-Nederlandse maritieme toeleveranciers en
dienstverleners wordt per jaar geschat op ongeveer 100 fte en €14 mln. aan
omzet.
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