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ANIP Noordzee

In 2006 werd de regl
ementering voor no
odplanning
vernieuwd en er we
rd een nieuw Konink
lijk Besluit
gepubliceerd in het
Belgisch Staatblad.
Dit KB legt alle nood
plannen een welbep
aalde
structuur op. Zo wo
rden in elk noodplan
de
opdrachten van de
hulpdiensten ingede
eld
in vijf
groepen: hulpverle
ningsoperaties / med
ische,
sanitaire en psycho
sociale hulpverlening
/ politie /
logistiek steun / info
rmatie

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
We moeten in de havenarchieven teruggrijpen tot het begin van de 80-er
jaren van de vorige eeuw om de eerste sporen van het verschepen van nieuwe
personenwagens te vinden. In het begin van dat decennium telde men quasi nul
wagens, vijf jaar later telde men er bijna 100.000 en nog vijf jaar later 200.000.
In 2015 stond de teller op 2.427.950 auto’s. In het eerste semester 2016 noteerde
men opnieuw een spectaculaire stijging met 20%: in de eerste zes maanden 2016
verscheepte men in Zeebrugge evenveel wagens als in het volledige jaar 2009,
verduidelijkt de website van het havenbestuur.
Eén van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste Zeebrugse speler in deze
trafieken is ICO, International Car Operators: een 100% NYK-dochter en dus
Japans, actief in Antwerpen en Zeebrugge, hoofdzetel verankerd in Zeebrugge,
vroege roots in Zeebrugge, sterke ontwikkelingen in andere sectoren.
“Welke fabriek bouwt men in de achterhaven?” vragen sommigen, niet wetend dat het gaat om reuzegrote
modules die in Zeebrugge voorlopig opgeslagen worden om later verder te verschepen. Marc Adriansens
leidt het bedrijf ICO dat hij op onze volgende voordrachtavond komt voorstellen.
Maar ook andere facetten zullen aan bod komen. Welke ambities mag / moet Zeebrugge koesteren?
Een actuele vraag, die spontaan rijst met het deep sea containergebeuren op de achtergrond. Ook daarvoor is
Marc Adriansens goed geplaatst, als voorzitter van APZI en van CEWEZ.
Erna Vienne
Voorzitter

Zeebrugge zet kunstwerk op autoschip naar Japan
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat België en Japan diplomatieke relaties aanknoopten. Een kunstwerk ter
herdenking van die anderhalve eeuw oude band werd eind vorige week bij ICO in Zeebrugge op een schip
van NYK gezet.
Op 1 augustus 1866 ondertekenden België en Japan een ‘Treaty of Friendship, Trade and Navigation’.
Dat wordt onder meer herdacht met het plaatsen van twee standbeelden in de Japanse stad Hanyu, die sinds
1994 met het Belgische Durbuy verzusterd is.
Het Belgische beeld zal het werk worden van kunstenaar William Livermore, het tweede komt op naam van de
Japanse kunstenaar Kazuoshi Hiraï.
De twee stenen die zij zullen gebruiken, komen uit de groeves van Durbuy.
De haven van Zeebrugge, terminaloperator ICO en rederij NYK stonden samen in voor de logistieke afwikkeling
van het transport van die twee blokken.
De stenen, samen anderhalve ton zwaar, zijn vrijdag 29 juli aan boord van het autoschip ‘Iris Leader’ van de
Japanse scheepvaartgroep geladen voor verscheping naar Yokohama. Van daaruit gaat het naar Hanyu, waar
de twee kunstenaars aan de slag zullen gaan.
Zeebrugge heeft nauwe banden met Japan, onderstreepte gedelegeerd bestuurder Joachim Coens van MBZ
bij die gelegenheid.
Op het lange lijstje Japanse klanten en gebruikers van de haven staan namen zoals Toyota, NYK, Toyofuji,
Mitsui, “K” Line, KESS, UECC, Bridgestone, Sumitomo, Meiko, Daikin, AGC Glass, Mitsubishi, Mazda, Suzuki en
Nissan. Die aanwezigheid is vooral groot in de autosector. “Veertig procent van de behandelde wagens in
Zeebrugge draagt een Japanse merknaam”, aldus Coens
01/08/2016 Flows
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Uitnodiging
“Toekomst en uitdagingen van de haven van Zeebrugge”
voordracht door dhr. Marc Adriansens
Managing Director International Car Operators en voorzitter van APZI
In de aula van het grootseminarie Potterierei 72 in Brugge op
Dinsdag 8 november 2016 om 20:00 uur
Inschrijving voor deelname is wenselijk via
www.zeehavenbrugge.be / info@zeehavenbrugge.be / Tel. 0486 79 55 19

Marc Adriansens ° 1956
Na studies als ingenieur tewerkgesteld bij RMT Oostende. 1 jaar opleiding door Boeing deels in Seatle, deels in België - voor het opstarten van het Jetfoil project tussen Oostende
en Dover.
In 1984 overstap naar Zeebrugge waar Van Ommeren een terminal wenst te bouwen in
het Noordelijk Insteekdok.
In 1994 doorgegroeid tot algemeen directeur van CTO, ZSB en ZT, die op dat moment in
handen waren gekomen van Hessenatie.
In 1996 natiebaas bij Hessenatie Beheer.
Vanaf 2003 door overname Hesse Noord Natie door P.S.A. (Port of Singapore) algemeen directeur van CTO, ZSB, ZT
en APZ.
Dd 16/2/2007 neemt NYK de RoRo-afdeling van PSA over en groepeert de activiteiten in Antwerpen en Zeebrugge
onder de ‘Brandname ‘ICO. Marc Adriansens wordt Afgevaardigd Bestuurder van ICO.
Tot op vandaag actief in verschillende Zeebrugse verenigingen en bedrijven: voorzitter CEWEZ, voorzitter APZI,
voorzitter Havencel, bestuurslid VOKA
Tijdens de voordracht zal Marc Adriansens de nadruk leggen op de toekomst en de uitdagingen van de haven van
Zeebrugge.
De haven is de draaischijf voor de tewerkstelling in de regio en niettegenstaande de deepsea containertrafieken
zich verleggen naar andere havens, draait de haven op volle toeren.
Zeebrugge zal zich in de toekomst verder ontwikkelen als een ‘veelzijdige’ haven met focus op de 5 ambities die
Marc Adriansens als voorzitter van APZI ondersteunt, een beleidsvisie die gericht is op diversificatie zodat de haven
in de toekomst evenwichtig kan groeien.

www.zeehavenbrugge.be
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Mensen maken de haven...
“Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits
ondertekende op maandag 20 juni 2016 een
vernieuwd onderwijsconvenant tussen de
Vlaamse onderwijsgemeenschap en de sector
Transport en Logistiek”.
Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is
het Fonds voor Bestaanszekerheid van de werkgevers en de arbeiders uit de sector transport en
logistiek.
Zij verzorgen goederenvervoer over de weg (transport) en/of goederenbehandeling (logistiek) in
opdracht en voor rekening van klanten.
De meer dan 5.000 werkgevers vallen onder PC
140.03, de meer dan 60.000 arbeiders worden bij de
Belgische RSZ aangegeven in RSZcategorie 083.
De hoofdberoepen van de sector zijn vrachtwagenchauffeur, heftruckchauffeur, reachtruckchauffeur
en magazijnmedewerker.
De sector werkt al sinds 1990 samen met de Vlaamse
onderwijsgemeenschap.
Oorspronkelijk enkel rond de opleiding vrachtwagenchauffeur in de 3de graad van het voltijds
beroeps secundair onderwijs (BSO) bij 6 scholen. Op
20 juni 2016 ondertekenden Hilde Crevits, Vlaams
Minister van Onderwijs, en de sectorale sociale

partners een vernieuwd onderwijsconvenant.
Partners zijn het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
(KOV), het GO! (Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap), de Onderwijskoepel van Steden en
Gemeenten (OVSG) en het Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen (POV).
Deze ondertekening ging door in de technische
school OLVTD Campus Zeebrugge.
Deze school was tevens één van de pilootscholen
in Vlaanderen die een opleiding organiseerde voor

vrachtwagenchauffeur.
In de loop der jaren is het bereik van het convenant
enorm uitgebreid.
Naast de uitbreiding van de opleiding vrachtwagenchauffeur in het volwassenenonderwijs, werden
ook de opleidingen magazijnmedewerker, heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur opgenomen.
De logistieke opleidingen worden georganiseerd in
het voltijds en deeltijds beroeps secundair onderwijs
(BSO en DBSO) en in het volwassenenonderwijs
(VO).
In totaal betreft het meer dan 100 onderwijsinstellingen. Werkplekleren is een belangrijke component van de opleidingstrajecten en de sector zet
mee zijn schouders onder de uitrol van het duaal
leren.
Het convenant heeft als doel te waarborgen dat
de inhoud en kwaliteit van het opleidingsaanbod
naadloos aansluiten bij de noden en behoeften van
de bedrijven.
Zo wordt een optimale overgang van opleiding
naar werkplek bevorderd.
Daarom ondersteunt het SFTL de onderwijsinstellingen op 4 grote vlakken:
1) infrastructuur en didactisch materieel.
Zo stelt het SFTL voor de opleiding vrachtwagenchauffeur de opleidingsvoertuigen ter beschikking
met inbegrip van alle bijhorende kosten.
2) educatieve materialen.
Zo draagt het SFTL de kost van lespakketten voor de
logistieke opleidingen.
3) competentieversterking van de leerkrachten.
Zo organiseert het SFTL bijscholing en bedrijfsbezoeken voor leerkrachten.
4) werkplekleren.
Zo sensibiliseert het SFTL de bedrijven uit de sector
om stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren
voor leerlingen en cursisten.
In het kader van het convenant engageren de
partners zich ook om met vereende krachten
een positieve imagocampagne te blijven voeren
die jongeren en cursisten warm maakt voor een
opleiding naar een beroep uit de sector. Geen
makkelijke opdracht omdat de beroepen uit de
sector kampen met even negatieve als misplaatste
vooroordelen.
Vrachtwagenchauffeur is niet bij toeval een
schoolvoorbeeld van een knelpuntberoep.
Wie de opleiding tot een goed einde brengt, heeft
zo goed als 100% werk en werkzekerheid.

www.zeehavenbrugge.be
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Gelezen in…
Nieuwe preventiecampagne tegen transitmigranten
In de haven van Zeebrugge is een nieuwe
preventiecampagne gelanceerd tegen transitmigranten die aan boord van vrachtwagens
klauteren. De campagne richt zich specifiek tot
vrachtwagenchauffeurs.
De campagne ‘Geef mensensmokkel geen kans’
werd gelanceerd door federaal minister voor
Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon
en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo
Francken.

Volgens minister Jambon is er al hard gewerkt
aan het probleem, maar blijft de dreiging reëel
als gevolg van de tentenkampen in Calais en
Duinkerke. De maatregelen om te voorkomen dat er
ook in Zeebrugge tentenkampen zouden ontstaan,
hebben tot nu toe hun nut bewezen, onder meer
dankzij de task force die bijna twee jaar geleden
werd opgericht.

“We mogen echter nog geen victorie kraaien”,
aldus Jambon. De dalende trend van het aantal

transitmigranten die in maart werd in gezet om
in mei het laagste punt van 585 intercepties te
bereiken, steeg in juni alweer naar 752 intercepties.
Daarom zijn in de zomermaanden gerichte acties
voorzien in combinatie met preventie.
“Het probleem neemt nog toe”, vervolgt Theo
Francken. In 2015 waren 16% van alle illegalen in
ons land verblijvende personen transitmigranten.
In de eerste helft van dit jaar is dat percentage
al gestegen tot 35%. “Daarom is sensibilisering
belangrijk. De havens en de parkings langs de
E40 zijn trekpleisters.We moeten actie blijven
ondernemen. Met deze campagne die zich richt

tot de vrachtwagenchauffeurs willen we de schade
voor de sector beperken en de strijd tegen illegale
migratie verder aangaan”, zegt hij.
Task Force
De Task Force die bijna twee jaar geleden werd
opgericht spits zich volgens Freddy Roosemont van
de Dienst Vreemdelingenzaken toe op vier zaken:
beeldvorming, preventie, acties op het terrein en
samenwerking met de buurlanden. “Bedoeling
is dat transitmensen minder gebruik maken van
mensensmokkelaars en van vrachtwagens”.
Febetra is blij
“Het probleem is niet nieuw”, aldus Febetravoorzitter Benny Smets. Het VK is een belangrijke
bestemming voor het wegvervoer, maar chauffeurs
die daar betrapt worden met illegalen aan boord
riskeren een boete tot 2.000 pond per verstekeling.
Daarnaast is er ook de schade aan de lading en het
voertuig, vertragingen en agressie tegen chauffeurs.
Hoe de groot de economische schade voor de
transportsector is, is volgens Smets moeilijk te
becijferen. “Belgische transportbedrijven trachten
zich extra te beveiligen met sloten, controles, ... We
zijn blij dat er nu een echte campagne is.

www.zeehavenbrugge.be
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Gelezen in / Scheepvaart
Via de internationale wegvervoerorganisatie IRU
zullen ook de buitenlandse truckers gesensibiliseerd
worden”, aldus Smets.
Sensibiliseringscampagne van één jaar.
De sensibiliseringscampagne werd gelanceerd
in samenwerking met verschillende partners
waaronder de Transportfederatie Febetra, de
Dienst Vreemdelingenzaken en de diensten van de
Federale Politie.
Ze bestaat uit meertalige infobrochures die aan
de chauffeurs worden uitgedeeld, posters, twee
grote aandachtsborden met pictogram die in de
haven van Zeebrugge zijn geplaatst, de website
van Febetra waarop informatie te vinden is en het
vast oproepnummer 101 dat ter beschikking staat
van vrachtwagenchauffeurs die geconfronteerd
worden met verdachte situaties.
De campagne loopt een jaar, waarna een evaluatie
volgt.

Het officiële startsein vond plaats in de haven van
Zeebrugge zelf waar Francken eigenhandig een
aantal brochures overhandigde aan de chauffeurs
(foto 1) waarvan het voertuig ondertussen
gecontroleerd werd op de aanwezigheid van
verstekelingen aan boord door de federale politie in
samenwerking met de Britse Border Force.
Volgens de Federale politie worden alle trucks
naar het VK op die manier gecontroleerd maar
blijven transitmigranten toch manieren vinden om
ongemerkt voorbij de controles te geraken.
Een van de gecontroleerde truckers van de
firma De Vits, bevestigt dat hij reeds meermaals
geconfronteerd werd met transitmigranten die
aan boord van zijn vrachtwagen geklauterd waren.
Meestal worden vrachtwagens staande gehouden
door enkele illegalen terwijl anderen achteraan in
de vrachtwagen klimmen.
18/06/2016 Flows

Aanvaring Flinterstar – LNG-tanker
Voor onze Belgische kust kwamen op dinsdagochtend
6 oktober, rond 4u.10, de LNG-tanker ‘Al Oraeq’ en
het vrachtschip Flinterstar in aanvaring.

Het vrachtschip Flinterstar zonk
ter hoogte
van Blankenberge, op ongeveer 8 mijl van de
haveningang van Zeebrugge.
De elf opvarenden van het vrachtschip werden
gered.
Twee personen moesten overgebracht worden
naar het ziekenhuis van Blankenberge. De overige
opvarenden werden overgebracht naar de
Marinebasis in Zeebrugge waar reeds om 06u.19
het psychosociaal hulpverleningsnetwerk werd
opgestart.
De LNG-tanker was slechts licht beschadigd en
kon nog op eigen kracht de haven van Zeebrugge
binnenvaren.
De aanvaring zorgde voor een aanzienlijke
olieverontreiniging. Zo’n 820 ton olie – in diverse
vormen - kwam in zee terecht.
Onmiddellijk na de alarmering werd de operationele
fase van het ANIP Noordzee opgestart.
De commandopost operaties (CP-OPS) kwam vrij snel
samen in het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.
De gouverneur liet meteen ook de leden van het
provinciaal coördinatiecomité in vooralarm plaatsen.
Omstreeks 10 uur werd vervolgens het provinciaal ANIP Noordzee officieel afgekondigd, dit
hoofdzakelijk omwille van de financieeleconomische implicaties van deze aanvaring. In de
daarop volgende dagen kwam het provinciaal
coördinatiecomité herhaaldelijk samen in functie
van de noodwendigheden.
Reeds om 08u.30 gaf de provinciegouverneur zijn
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Scheepvaart
eerste van vele persconferenties in de nasleep van
deze aanvaring.
De inzet van middelen van tal van diensten was
indrukwekkend. Alle beschikbare schepen van de
Vloot en de Marine werden ingezet, niet alleen
voor het waarborgen van de veiligheid op de
drukke scheepvaartroutes in de buurt van het
gezonken schip, maar ook voor de bestrijding van de
oliepollutie.
Om een olieverontreiniging te vermijden, werden
door het provinciaal coördinatiecomité twee
oliebestrijdingsschepen opgevorderd vanuit de
private sector. Ook Nederland bood hulp via de inzet
van de eigen schepen, de “Frans Naerebout” en de
“Arca”.
Niet alleen op zee werden de grote middelen ingezet.
Ook aan landzijde werden tal van plannen opgestart,
onder meer
- het interventieplan vogels : dit werd in
stand-by geplaatst nadat een 40-tal besmeurde
vogels waren gezien in de Belgische en Nederlandse
wateren. Achteraf bleek dat vrijwel geen met olie
besmeurde vogels werden aangetroffen naar
aanleiding van deze scheepsramp;
- de Zwinregeling,
dit gebeurde in
samenspraak met Nederland. Teneinde de fauna
en flora van dit natuurreservaat te vrijwaren werd
ervoor geopteerd om aan beide zijden een Zwindam op te werpen. Deze dam was al operationeel op
7 oktober, amper één dag na de aanvaring. Teneinde
het ecologisch evenwicht in dit gebied zo min
mogelijk te verstoren werd om de drie dagen een gat
in de dam gemaakt om de Zwinvlakte van vers water
te voorzien.
De zanddam werd uiteindelijk pas op 31 oktober
deels weggenomen nadat het grootste gevaar voor
olieverontreiniging geweken was.
- ook het provinciaal algemeen nood- en
interventieplan (landzijde) werd afgekondigd op 7
oktober 2015.

Dit gebeurde om sneller te kunnen anticiperen op
eventuele verontreiniging van de stranden. Het plan
werd opnieuw gedesactiveerd op 30 oktober 2015
toen alle heavy fuel uit het schip gepompt was en de
risico op pollutie veel kleiner werd.
ANIP Noordzee werd pas op 30 oktober
gedesactiveerd. Al die tijd bleef het CC-Prov standby voor alle mogelijke beleidsvragen in de marge
van de aanvaring.
Bij de afwikkeling van de aanvaring was het bijzonder
belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het
leegpompen van de olietanks. Door onduidelijkheid
over het bestaan van een bergingscontract tussen
de reder van het schip en de bergingsmaatschappij,
liet dit enige tijd op zich wachten.
De Flinterstar, die bij de aanvaring zeer zwaar
beschadigd werd, kon niet meer worden
gerecupereerd. Daarom nam de eigenaar op 10
oktober 2015 officieel afstand van het schip, om zo
aan de dure bergingskosten te ontsnappen.
Het eigenaarloos geworden wrak lag weliswaar
in de Belgische territoriale wateren, waardoor de
Belgische federale overheid ineens voor de berging
van het wrak moest instaan.
Staatssecretaris Tommelein ondernam de nodige
gerechtelijke stappen om deze aansprakelijkheid te
verijdelen. Na een procedureslag werd de reder in
het ongelijk gesteld.
Ondertussen is men gestart met de berging van het
wrak. Er wordt verwacht dat het gezonken schip
tegen eind dit jaar volledig verwijderd zal zijn.
Carl Decaluwé
Gouverneur

Redaktie : Dominiek De Nys, Marianne Mertens, Maurice Soetemans, Marie Van Everbroeck
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Met dank aan

Rederscentrale
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