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De Antwerpse expediteursvereniging VEA bereidt momenteel een 

kortgeding voor tegen de terminals die containers van Hanjin blokkeren. 

Heel wat expediteurs zouden volgens de vereniging bereid zijn een 

procedure op te starten. 

Zoals gisteren gemeld, willen de terminaloperators de vorderingen die ze hebben 

op Hanjin pro rata verhalen op de containers die bij hen op de terminal staan. 

“Wij bevinden ons in een relatie van ontvanger ten overstaan van de terminals 

en kunnen niet akkoord gaan met het feit dat zij de inhoud van de containers 

blokkeren”, zegt Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA.

“Wij bereiden momenteel een kortgeding voor en zullen daar mee doorgaan 

tenzij de terminaloperatoren hun houding alsnog veranderen. Bij PSA bestaat de 

mogelijkheid om de containers op de terminal te strippen, bij DPWorld is dat niet 

het geval. Ook in Rotterdam blokkeert ECT containers”, aldus Schoenmaeckers 

nog. Hij verwijst nogmaals naar het feit dat in het verleden een aantal uitspraken 

van rechters in soortgelijke zaken aan de goederenbehandelaar een uitgebreid 

retentierecht hebben toegekend op voorwaarde dat dit in het terminalcontract 

tussen rederij en terminal is voorzien. VEA wil allicht een ingebrekestelling naar 

de terminals zenden. Heel wat expediteurs zijn volgens de VEA-directeur bereid 

om eveneens een procedure op te starten.

Agenturen

Wat de impact op de Antwerpse scheepvaartagenturen betreft, wijst directeur-

generaal van de Antwerpse Scheepvaarvereniging (ASV) Eddy Wouters erop dat 

Hanjin uitstel van betaling heeft gevraagd en er dus nog geen sprake is van een 

faillissement. “Hanjin heeft in Antwerpen een eigen organisatie en als die 

ophoudt te bestaan, dan verliezen de medewerkers hun job”, schat hij de directe 

impact in.

Aangezien er geen schepen van Hanjin zelf naar Antwerpen kwamen, maar 

enkel in het kader van een alliantie,  is de impact op het operationele vlak 

beperkt en zullen er in de haven bijvoorbeeld ook geen schepen aan de ketting 

gelegd kunnen worden", aldus de ASV-directeur-generaal.
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Het mogelijke verdwijnen van Hanjin zal volgens hem wel een impact hebben op 

de configuratie van de allianties en dan is het afwachten op welke manier 

Antwerpen daarin betrokken zal worden.

Schokeffect

“De financiële situatie in de containerbusiness is niet briljant. Dit is een spijtige 

situatie, die mogelijk echter voor een schokeffect zal zorgen bij de handel die 

daardoor misschien begrip zal opbrengen voor het feit dat de tarieven niet 

duurzaam zijn en er iets moet gebeuren”, besluit hij.

ABAS

Bij de Antwerpse vereniging van goederenbehandelaars en stouwers (ABAS) 

wijst secretaris-generaal Lode De Maesschalck naar de grote concurrentie en de 

overcapaciteit die leiden tot prijsdruk als oorzaak van de teloorgang van Hanjin.

Over de concrete impact op de terminaloperatoren durft hij zich nog niet 

uitspreken. “Voor de grote terminaloperatoren zal de impact te verwaarlozen zijn. 

Vooral de kleinere terminals kunnen de impact voelen”, zo gelooft hij.

Havenbedrijf

Aangezien er geen Hanjin-schepen rechtstreeks naar Antwerpen kwamen, heeft 

het Havenbedrijf ook geen openstaande vorderingen met betrekking tot 

havengelden, zo bevestigt men daar.
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