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HAVENBEDRIJF ROTTERDAM  Vanaf 1 september kans op boete

Varend sjorren 
wordt bestraft

worden gesjord. De havenmeester 
deelt de prenten uit, omdat hij een 
publieke functie heeft en verant-
woordelijk is voor de veiligheid en 
orde op het water. Vervolgens gaat 
de boete naar het Openbaar 
 Ministerie (OM). Die bepaalt uit-
eindelijk hoe hoog de boete is bij 
overtredingen.
Hoe het havenbedrijf de controles 
gaat uitvoeren, maakt de havenbe-
heerder niet bekend. Een woord-
voerder laat weten dat het zowel 

vanaf de kant (op een terminal) als 
op het water kan. Ook laat het ha-
venbedrijf weten dat ‘het onbekend 
is hoe vaak varend sjorren nog voor-
komt, omdat er nog niet op gecon-
troleerd is’.

Heet hangijzer
Het varend sjorren gebeurt uitslui-
tend door bemanningen en niet 
door gespecialiseerde sjorbedrij-
ven. Niet alleen het varend sjorren 
is een heet hangijzer in de Rotter-
damse haven, maar ook de discussie 
rondom het sjorren door beman-
ningen in plaats van gespecialiseer-

de sjorbedrijven. FNV Havens had 
vorig jaar samen met belangenbe-
hartigers International Transport 
Workers’ Federation (ITF), Nau-
tilus en Ver.di een zaak aangespan-
nen tegen Marlow, een bedrijf dat 
scheepsmanagement uitvoert en 
bemanningen levert. Sjorwerk-
zaamheden op Marlow-schepen, 
wat bij veel shortsea-schepen het 
geval is, worden niet door haven-
werkers maar door zeevarenden 
verricht. FNV Havens wil een eind 

maken aan het werk van zelflossers, 
naar eigen zeggen vooral omdat die 
gevaarlijke situaties oplevert. Mar-
low zou volgens de vakbond het 
sjorren van hun containers moeten 
laten uitvoeren door professionele 
sjorders. Daarbij eiste FNV Havens 
een dwangsom van 24.000 euro 
voor elke overtreding van dit gebod 
en voor iedere dag dat de overtre-
ding gemaakt wordt. De Rotterdam-
se rechtbank heeft alle vorderingen 
afgewezen in het kort geding dat 
was aangespannen over het vastzet-
ten en losmaken van containers op 
kleinere schepen.

Er wordt vaak varend gesjord zodat op de terminal het lossen meteen kan beginnen. Foto: Shutterstock
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Deze zomer is het allesbehalve komkommertijd. Interessante 
ontwikkelingen rond de ‘Ever Given’, de recordprijzen in de 
containerscheepvaart en de naweeën van de coronacrisis en 
de brexit dreigden een ander onderwerp, dat vermoedelijk 
veel invloed zal hebben op het transport de komende jaren, 
bijna onder te sneeuwen. Hoog tijd om daar verandering in te 
brengen. 

Eerder schreef ik al een korte toelichting op het spraakmaken-
de Shell-vonnis waarin de rechtbank Den Haag afgelopen mei 
oordeelde dat Shell verplicht is haar CO2-uitstoot in 2030 terug 
te brengen met 45% ten opzichte van 2019 (ECLI:NL:RBD-
HA:2021:5337). De rechtbank Den Haag baseerde haar oordeel, 
bij gebrek aan – duidelijke – wetgeving, op een ongeschre-
ven zorgvuldigheidsnorm die zij heeft ingevuld met feiten, 
breed gedragen inzichten en standaarden zoals die blijken uit 
onder andere de Klimaatconferentie van Parijs (2015) en het 
 Oxford-rapport (2020).

Binnenkort zal er meer en nieuwe regelgeving in werking 
treden rond de uitstoot van broeikasgassen. Op 28 juni is 
definitieve overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese 
klimaatwet. Hierin worden lidstaten aangespoord om versneld 
werk te maken van het bestrijden van klimaatverandering. 
Daarnaast heeft de Europese Commissie op 14 juli haar ‘Fit for 
55’-pakket gepresenteerd, waarin de commissie verschillende 
wetsvoorstellen opnam om de Europese netto-broeikasgasuit-
stoot in 2030 met 55% te laten afnemen ten opzichte van 1990. 
Als we alleen naar de CO2-uitstoot in Nederland kijken, lijken 
de verplichtingen uit de Europese klimaatwet, Fit for 55 en het 
Shell-vonnis in absolute cijfers tot een vergelijkbaar resultaat 
te leiden: stuk voor stuk rond de 100 megaton CO2-equivalent 
(bron: CBS). 

Binnen Nederland gelden op grond van de Wet Milieubeheer 
en de (Nederlandse) Klimaatwet vergelijkbare doelstellingen. 
De Klimaatwet is na overleg met meer dan honderd partijen 
uitgewerkt in het ‘Klimaatakkoord’. Uit het advies van het Kli-
maatcrisis Beleid Team van afgelopen mei blijkt echter dat het 
Klimaatakkoord slechts een emissiereductie oplevert van 34% 
in 2030. Uit de verschillende regelgeving en akkoorden blijkt 
bovendien niet dat er een duidelijke keuze is gemaakt voor de 
manier waarop de CO2-uitstoot teruggebracht zou moeten wor-
den. Dat er nu een stip op de horizon is geplaatst, maakt nog 
niet duidelijk welke verplichtingen voor logistieke ondernemin-
gen zullen gelden. En zonder duidelijkheid is het lastig voor 
hen om in de noodzakelijke transitie te investeren. Ook blijft 
het risico bestaan dat partijen geconfronteerd worden met een 
rechtszaak, vergelijkbaar met die tegen Shell.

Uiteraard gaat het te kort door de bocht om binnen de duur-
zaamheidsdiscussie alleen te focussen op de uitstoot van CO2. 
Daarbij kan een korte column als deze geen recht doen aan het 
onderwerp. Toch lijkt er één ding als een paal boven water te 
staan. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau bestaat er 
nu overeenstemming dat het noodzakelijk is om in ieder geval 
de CO2-uitstoot binnen de komende negen jaar significant te 
verminderen. Om dat te bereiken, zal er veel moeten gebeuren, 
met name door private partijen. Het zou daarom goed zijn als 
er tijdens de huidige regeringsformatie heldere keuzes worden 
gemaakt waarop de BV Nederland kan rekenen. Om een bekend 
Rotterdams gezegde te parafraseren: geen doelstellingen maar 
duidelijkheid!

Reductie CO2-uitstoot 
vraagt om duidelijkheid
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Varend sjorren tast de veiligheid van 
de bemanning aan.

NATHALIE VAN HERK

 
De divisie Havenmeester van het 
Havenbedrijf Rotterdam gaat het 
varend sjorren bestraffen. Vanaf 1 
september kan er een boete wor-
den uitgedeeld, zo meldt het ha-
venbedrijf van de Maasstad.
  
Al sinds april is het op alle zeesche-
pen verboden om containers en 
goederen tijdens het varen vast of 
los te maken, maar tot nu toe be-
perkte het havenbedrijf zich tot het 
geven van voorlichting hierover.
De achterliggende gedachte van het 
varend sjorren – reeds beginnen 
met het losmaken van de sjorringen 
terwijl het schip nog niet vastligt – 
is dat het lossen van de containers 
dan direct kan beginnen zodra het 
schip onder de kraan ligt. Het uit-
voeren van deze handeling kan van-
af 1 september dus leiden tot een 
boete.
‘Deze maatregel past in ons beleid 
om de veiligheid en orde op het ha-
venwater te waarborgen. Varend 
sjorren tast de veiligheid van de be-
manning aan en daarmee ook de 
veiligheid op het havenwater’, aldus 
havenmeester René de Vries.
Conform de Havenverordening 
mag er in het beheergebied van de 
Rotterdamse haven aan de kade al-
leen gesjord worden door beman-
ning bij schepen kleiner dan 170 
meter. Langere schepen mogen al-
leen door vergunde sjorbedrijven 
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