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Door het bijna-failliet van de Zuid-Koreaanse rederij Hanjin liggen in de Antwerpse 

haven een kleine duizend containers geblokkeerd. Klanten die ze willen ophalen, 

moeten een forse extra vergoeding betalen.

Belgische bedrijven die goederen verschepen met Hanjin-schepen of via Hanjin-containers zijn niet 

te spreken over de extra kosten die ze van sommige terminaluitbaters - die de Hanjin-containers 

lossen en laden - krijgen aangesmeerd.

In de Antwerpse haven liggen volgens Olivier Schoenmaeckers, directeur van de Antwerpse Vereni-

ging van Expediteurs (VEA) die bedrijven vertegenwoordigt die goederen verschepen, bijna duizend 

Hanjin-containers geblokkeerd. 'En de volgende weken zullen er nog binnenkomen.'

De geblokkeerde dozen zijn een gevolg van de precaire financiële toestand van de Zuid-Koreaanse 

containerrederij. Het nummer zeven van de wereld vroeg bescherming tegen zijn schuldeisers aan 

en staat op de rand van bankroet

Verschillende Antwerpse terminaluitbaters trachten nu de niet-betaalde facturen van het noodlij-

dende Hanjin - dat de terminaluitbaters een fee moet betalen voor het laden van lossen - te verhalen 

op de eigenaars van de verscheepte goederen. Dat zijn retailers, maar ook staal- en voedingsbedrij-

ven en verkopers van consumentengoederen. Dat doen ze door een extra vergoeding te eisen als die 

hun container komen ophalen. Die bedragen lopen volgens Schoenmaeckers op van 500 tot 1.500 

euro per container, soms boven op de circa 180 euro los- en laadkosten die ze eerder al hebben be-

taald aan de rederij. In sommige gevallen wordt ook een borgstelling gevraagd van 2.000 euro om er 

voor te zorgen dat de lege container wordt teruggebracht naar de terminal.

'Die borgsom krijgen ze in principe terug bij het inleveren van de lege container', zegt Schoenmaec-

kers. 'Maar die extra kosten vinden wij niet kunnen. De bedrijven worden gegijzeld. Daarom willen 

we die regeling in kort geding ongedaan maken'.

In Nederland stapten de verladers en transporteurs al eerder naar de rechter. Die besliste dat de 

extra vergoeding die het overslagbedrijf ECT vroeg om containers vrij te geven, niet door de beugel 

kan. Er werd een vergelijk gevonden waarbij ECT slechts 25 euro extra administratieve kosten mag 

aanrekenen.

De Belgische verzekeraar ADD werd de afgelopen dagen overstelpt met vragen van klanten die wil-

len weten wat hun rechten zijn. 'We hebben een Belgische klant die in China negen containers ge-

blokkeerd heeft liggen. De terminaluitbater vraagt daar 6.000 euro extra per container', zegt Nadine 

Verberght van ADD.
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