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Contractors) in de offshore windindustrie. Recentelijk heeft SeaZip 
Offshore Service een bijzonder contract kunnen sluiten met Heerema 
Marine Contractors (HMC), wereldmarktleider in transport, installatie 
en ontmanteling van offshore olie- en gasinstallaties. Binnen deze 
overeenkomst biedt SeaZip 4 gedurende de zomermaanden logistieke 
ondersteuning bij de jaarlijkse operationele werkzaamheden die HMC 
voor diverse vooraanstaande opdrachtgevers uitvoert. Met dit contract 
zet SeaZip Offshore Service een belangrijke eerste stap binnen deze 
dynamische markt, wat de perspectieven van de offshore service 
activiteiten verder vergroot, voor zowel de rederijgroep als haar 
investeerders. Uit tussentijdse evaluaties blijkt dat HMC en haar 
opdrachtgevers de prestaties van SeaZip 4 hogelijk waarderen. Deze 
ontwikkeling sluit goed aan op de ambities van de rederijgroep om 
het fundament onder de organisatie door diversificatie te verstevigen 
en vormt een goede aanleiding voor verdere uitbreiding van de 
SeaZip vloot. 

De scheepvaartmarkten die voor JR Shipping vertrouwd terrein zijn -
de markten voor containerfeeder schepen en multipurpose schepen -
vertonen sinds het begin van 2015 stapsgewijs herstel. De tariefver-
betering is nog steeds gematigd, maar lijkt te langen leste structureel. 
Intussen gooit de rederijgroep hoge ogen op de markt voor offshore 
service schepen, waarop zij sinds 2012 eveneens actief is. Ook 
investeerders ontdekken de potentie van deze markt. Eind 2014 en 
begin 2015 kon de plaatsing van participaties voor twee nieuwe 
SeaZip Offshore Service schepen met succes worden afgerond. 
Resultaat: per maart 2015 heeft de rederijgroep vier offshore service 
schepen in de vaart. Opmerkelijk is dat de voortvarende inzet binnen 
de internationale markt voor windmolenparken op zee - het segment 
waar SeaZip Offshore Service primair op focust - ook de aandacht 
heeft getrokken van de offshore gas- en olie-industrie. 

Zowel de SeaZip 3 als SeaZip 4 zijn direct na de doop, maart dit jaar, 
verhuurd aan gerenommeerde marktpartijen (RWE Group en Siem 

STERKER UIT DE CRISIS?



Rederijgroep JR Shipping, gevestigd in Harlingen, 
is sinds 1993 actief en heeft zich in die jaren ont-
wikkeld tot allround scheepvaartbedrijf. De 
organisatie vindt haar oorsprong in de markt voor 
multipurpose schepen. In 2000 heeft een belang-
rijke koersverlegging plaatsgevonden naar de 
markt voor containerfeeder schepen, een markt 
die een sterke expansie kende. In korte tijd wist 
JR Shipping een vloot op te bouwen met vol-
doende diversiteit en kwaliteit om alle belangrijke 
containerfeeder segmenten te bedienen. Tot 2008 
profiteren de rederij en haar investeerders van 
bovengemiddeld goede exploitatieresultaten.

De wereldwijde kredietcrisis die in 2008 uitbreekt 
doet de scheepvaartindustrie op haar grondvesten 
schudden. De containerfeeder markt wordt hard 
getroffen. Ook JR Shipping ontkomt ondanks 
diverse ondersteunings- en overbruggingsmaat-
regelen niet aan sanering van haar vloot. Er wordt 
op basis van rationele rekenmodellen onderscheid 
gemaakt in ‘redbare’ en ‘niet redbare’ schepen. In 
2012 moet de rederij accepteren dat een aantal ‘niet 
redbare’ schepen verloren gaan. Voor de redbare 
schepen worden door middel van ingrijpende 
herstructureringen passende uitgangspunten 
gerealiseerd om de crisis te overleven. Medio 2015 
is JR Shipping verantwoordelijk voor 21 container-
feeder schepen, 5 multipurpose schepen, 4 offshore 
service schepen en de clipper Stad Amsterdam. 

REDERIJGROEP JR SHIPPING 
Allround scheepvaartorganisatie
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Het huidige beleid rust op de volgende pijlers:
P Consolidatie op de markt voor container- 
 feeder schepen
P Beheerste groei op de markt voor multi-
 purpose schepen
P Exploitatie van service schepen voor wind-
 molenparken op zee en offshore olie- en  
 gasinstallaties
P Scheepsmanagement en fondsbeheer in  
 opdracht van derden

Rederijgroep JR Shipping bedient de verschillende 
markten via de volgende werkmaatschappijen:
P JR Ship Management
P Confeeder Shipping & Chartering
P SeaZip Offshore Service
P JR Ship Brokers & Consultants
P JR Ship Investments
P JR Ship Crew
P JR Ship Cruise



VERTROUWEN ALS BASIS 
Van de directie
Het vertrouwen van investeerders is de basis voor 
de Nederlandse scheepvaartindustrie. Als 
professionele rederijorganisatie kunnen we ons 
werk nog zo goed doen en alle processen nog 
zo goed beheersen, zonder geïnvesteerd privé-
vermogen loopt er geen schip van stapel. Door 
de eeuwen heen hebben particulieren en onder-
nemers deelgenomen in scheepvaartactiviteiten, 
met het volle besef dat de weegschaal naar twee 
kanten kan uitslaan: vermogensgroei of 
vermogensverlies. 

Ondanks die realiteit blijft het nemen van verlies 
een bittere pil, temeer daar beleggen in Neder-
landse scheepvaart per traditie een relatief solide 
karakter heeft. De praktijk van de afgelopen jaren 
in de markt voor containerfeeder schepen en 
multipurpose schepen heeft wat dat betreft 
echter een dikke streep door de rekening gehaald. 
Het vertrouwen van investeerders in container-
feeder schepen en multipurpose schepen is zwaar 
op de proef gesteld. 

Des te opzienbarender is het vertrouwen dat 
investeerders ondanks de gehavende staat waarin 
de markt voor containerfeeder schepen en multi-
purpose schepen verkeert, recentelijk hebben 
getoond in de perspectieven van een relatief 
nieuw marktsegment in de scheepvaartindustrie. 
We doelen op de markt voor offshore service 
schepen, waarbij onze rederijgroep in het 
bijzonder focust op Operations & Maintenance 
activiteiten ten behoeve van windmolenparken 
op zee. Eind vorig jaar heeft JR Ship Investments 
de emissie uitgevoerd van participaties in 
SeaZip 3, direct opgevolgd door de emissie van 
participaties in SeaZip 4, begin dit jaar. Beide 

emissies zijn in korte tijd gerealiseerd. Veel 
participaties vonden hun weg naar investeerders 
die al lange tijd aan onze rederijgroep verbonden 
zijn. Maar ook nieuwe investeerders bleken 
vertrouwen te hebben in deze scheepvaart-
activiteit. Totaal is er een commanditair kapitaal 
van € 4.050.000,- (162 participaties van 
€ 25.000,-) geplaatst. 

Voor de participaties in offshore service schepen 
SeaZip 3 en 4 is bij de uitgifte uitgegaan van circa 
300 vaardagen per jaar. Het ziet er naar uit dat 
die ondergrens voor de inzetbaarheid van beide 
schepen moeiteloos gehaald zal worden. Ook de 
exploitatie van SeaZip 1 en 2 verloopt zeer 
succesvol, beide schepen zijn sinds begin 2014 
onafgebroken actief voor verschillende vooraan-
staande partijen in de offshore windindustrie. 
Voor beide schepen is het zelfs mogelijk gebleken 
een winstuitkering te voldoen over het boekjaar 
2014. 

De industrie die zich toelegt op installatie en 
exploitatie van windmolenparken op zee is 
bereid goed te betalen voor nieuwe service 
schepen en professioneel scheepsmanagement. 
Bovendien trekken de SeaZip service schepen de 
aandacht van de offshore olie- en gasindustrie. 
Voor SeaZip 4 kon onlangs een interessante over-
eenkomst worden gesloten met één van de 
grootste marktpartijen ter wereld, gespecialiseerd 
in transport, installatie en ontmanteling van olie- 
en gasinstallaties op zee. Ongetwijfeld zal ook 
het dynamische marktsegment voor offshore 
service schepen zijn ups en downs kennen, maar 
de intensieve inzet, brede inzetbaarheid en bij 
voorbaat behoudende rendementsprognoses 
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voor de vier service schepen die wij nu in de 
vaart hebben, zorgen ervoor dat we een grote 
groep investeerders de komende jaren van dienst 
kunnen zijn met winstuitkeringen en perspectief-
rijke tussenstanden met betrekking tot de 
rendementsontwikkeling. Daarmee gaan we een 
nieuwe fase in.

Winstuitkeringen met betrekking tot onze 
bestaande vloot containerfeeder schepen, lijken 
fenomenen uit een ver verleden. Toch behoor-
den ze tot 2008 ook tot de werkelijkheid. Lange 
tijd hadden wij de bevoorrechte positie om het 
vertrouwen van onze investeerders met degelijke 
omzet- en winstcijfers te mogen belonen. Zoals 
eerder opgemerkt, is dit vertrouwen sinds 2008 
zwaar op de proef gesteld. We hebben naar eer 
en geweten gedaan wat binnen onze competen-
tie lag om verlies van geïnvesteerd vermogen in 
containerfeeder schepen en multipurpose 
schepen te beperken, maar zijn er niet in geslaagd 
ongehavend uit de crisis te komen. Er lijkt zich 
nu, halverwege 2015, een keerpunt voor te doen. 
Voor het eerste sinds meer dan zeven jaar durven 
we te stellen – zij het nog steeds met de nodige 
voorzichtigheid – dat het broze herstel dat sinds 
eind 2014 is ingetreden in de markt voor 
containerfeeder schepen en multipurpose 
schepen, lijkt door te zetten. Met die nieuwe 
werkelijkheid voor ogen gaan we een nieuwe fase 
met nieuwe kansen tegemoet.

Jan Reier Arends en Sander Schakelaar
Directie JR Shipping BV
en SeaZip Offshore Service BV.



Fund CV, een cruciale ingreep om het grootste 
deel van de vloot crisisbestendiger te maken en 
daarmee te vermijden dat geïnvesteerd vermogen 
definitief verloren zou gaan.

Vertrouwen in continuïteit
Met JR Fleet Fund CV en daarop volgende 
vergelijkbare maatregelen voor andere schepen, 
is rederijgroep JR Shipping erin geslaagd 13 van 
haar containerfeeder schepen in de vaart te 
houden, wat een unicum is in het licht van de 
schrijnende sanering die zich voltrokken heeft. 
Dit betekent dat de rederij een perspectiefvolle 
uitgangspositie heeft nu zelfs de triple dip over-
wonnen is en alle signalen erop wijzen dat het 
stapsgewijze herstel dat begin dit jaar is ingezet 
nu wel duurzaam lijkt. Door de sanering is steeds 
meer containerfeeder capaciteit weggevallen, 
waardoor de balans in vraag en aanbod begint te 
herstellen. Het internationale transport over zee 
trekt aan. In 2014 publiceerde de Britse broker 
Clarksons cijfers die lieten zien dat de mondiale 
containervaart harder groeide dan de wereld-
economie. Winstverwachtingen en investerings-
nieuws van grote mondiale marktpartijen als 
het Deense A.P Møller-Maersk leken die analyse 
te bevestigen. De groei van de internationale 
container vaart en de aanzienlijke capaciteits-
vermindering als gevolg van de sanering zullen 
het verdere herstel van de containerfeeder markt 
bevorderen. De rederijgroep heeft dan ook 
vertrouwen in de continuïteit van haar huidige 
vloot en blijft alert op eventuele opportunity 
investments, één van de doelen waarvoor in 2013 
JR Shipping Obligaties zijn uitgeschreven.

begrotingen wordt uitgegaan van stapsgewijs 
herstel met als kanttekening dat het nog ten 
minste tot 2018 zal duren vóór de tarieven het 
meerjarig gemiddelde niveau van voor 2008 
bereiken. Maar na zeven ongekend magere jaren 
lijkt de weg daarheen open. Hiermee kunnen de 
recente aanvullende ondersteuningsmaatregelen,
getroffen als antwoord op de triple dip, als zinvol 
en verantwoord worden bestempeld. Die maat-
regelen bestonden uit aanvullende afspraken 
met de financierende banken.

Er zijn gedurende de lang aanhoudende crisis 
meer momenten van opleving geweest. In 2011 
leek het tij voor de eerste maal te keren. Het 
gematigd optimisme werd toen gesmoord door 
de double dip, onder meer veroorzaakt door de 
Europese schuldencrisis en een opeenvolging 
van internationale ontwikkelingen die de fragiele 
rust op de financiële markten van dat moment 
verstoorden. De double dip luidde op de markt 
van containerfeeder schepen de eerste golf van 
faillissementen aan, waar ook rederijgroep JR 
Shipping niet aan ontkwam. In het voorjaar van 
2012 zijn de eerste kaders neergezet voor het 
ambitieuze herstructureringsproject dat in 2012 
heeft geresulteerd tot de oprichting van JR Fleet 
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Nog altijd ligt het tariefniveau ver beneden de gemiddelde waarden van voor het uitbreken 
van de wereldwijde crisis, maar het lijkt erop dat de markt voor containerfeeder schepen het 
grootste dieptepunt definitief achter de rug heeft. Nadat in de tweede helft van 2014 eerst 
een fase van stabiliteit optrad, begon de markt begin 2015 op te krabbelen. Charteraars leken 
zich te realiseren dat de afname van beschikbare capaciteit uiteindelijk zijn tol gaat eisen. 
Intussen, halverwege 2015, kan worden vastgesteld dat er zelfs sprake is van structureel 
tariefherstel.

De tariefverbetering is weliswaar nog sober, de 
stijgende lijn die is ingezet lijkt structureel. Voor 
de meeste schepen uit de vloot van JR Shipping 
waarvan de chartercontracten het achterliggende
jaar afliepen, konden betere voorwaarden worden 
bedongen bij nieuwe onderhandelingen; hetzij 
in de tariefsfeer, hetzij in relatie tot de contract-
duur. Voor m.s. Endurance bijvoorbeeld, kon in 
april een tariefverbetering worden gerealiseerd 
van € 4.150,- naar € 4.475, bij een charterduur 
van 6 maanden. Dit duidt op een opleving voor 
de 750 TEU schepen die de afgelopen periode 
sterker onder druk stonden dan de schepen vanaf 
1.000 TEU. Voor het m.s. Elite, Elan en Evolution, 
schepen van circa 1.000 TEU, werden tarief-
verbeteringen gerealiseerd van gemiddeld ruim 
€ 1.000,- per dag, bij een gemiddelde contract-
duur van 5 maanden. Voor de Elysee (1.400 TEU) 
zat de verbetering in een contractduur van 12 
maanden waarbij in dollars betaald wordt. 
Omgerekend in euro’s is de omzet in de eerste 
maanden van 2015 significant gestegen. 

In lijn met begroting 2014
De geschetste tariefontwikkeling loopt in lijn met 
de begrotingen die JR Shipping in 2014, na de 
triple dip, heeft opgesteld voor alle schepen. In die 

MARKT VOOR CONTAINERFEEDER SCHEPEN
Nieuw afgesloten chartercontracten wijzen op structureel tariefherstel
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Scheespmanagementopdrachten voor derden 
Begin 2015 heeft een Duitse bank de keuze gemaakt JR Shipping te 
verzoeken om voor een zestal schepen zowel het operationele scheeps-
management als het fondsbeheer over te nemen. Het betreft zes 1.118 TEU 
containerfeeder schepen die werden beheerd door collega-rederijbedrijf 
Universal Marine. Als gevolg van de aanhoudende crisisomstandigheden 
kampen ook deze containerfeeder schepen, die in de internationale 
markt bekend zijn als de ‘River-schepen’, al langere tijd met significante 
werkkapitaaltekorten. De bank had daardoor al een langere periode de 
mogelijkheid om haar hypothecaire rechten uit te gaan oefenen, waar-
mee de faillissementen onherroepelijk zouden zijn en het geïnvesteerd 
vermogen definitief verloren zou gaan. Echter, na een zorgvuldige 
afweging, heeft de bank begin 2015 een andere keuze gemaakt. 

Nadat het transitieproces van Universal Marine naar JR Shipping in 
maart jongstleden was afgerond zou er verder gewerkt gaan worden aan 

een herstructurering voor de zes CV’s. Het uiteindelijke doel van JR 
Shipping was om tot een vorm van herstructurering te komen waarbij 
ook de huidige commanditaire vennoten enig perspectief zouden 
krijgen.

Eind juni heeft de bank echter medegedeeld dat ze niet verder willen 
werken aan een herstructurering. Voor de bank is de mogelijkheid ont-
staan om een grootschalige transactie te realiseren met een investerings-
groep. De bank heeft nu de wens uitgesproken om de schepen voor het 
einde van 2015 aan deze investeringsgroep over te dragen. Gezien deze 
ontwikkeling beëindigt JR Shipping de tweede helft van dit jaar haar 
beheertaken over de zes River-schepen. De betrokken investeerders zijn 
hier inmiddels over geïnformeerd. De rederijgroep blijft onophoudelijk 
alert op mogelijkheden die leiden tot nieuwe scheepsmanagementop-
drachten voor derden.

voor rekening komt van de rederij/scheepseige-
naar. De brandstofkosten vormen in het totaal 
aan reiskosten een substantiële post. Het m.s. 
Esprit en Estime worden grotendeels op de spot-
markt ingezet, waardoor voor 2015 een positief 
effect op de netto dagomzetten mag worden 
verwacht. Over het eerste kwartaal van dit jaar 
realiseerden de Esprit en Estime een omzet van 
gemiddeld € 3.850,- per dag. Als deze trend zich 
voortzet, is een verbetering te verwachten van 20 
tot 25% ten opzichte van 2014. De verwachting 
voor de langere termijn is dat het ingezette, 
gematigde herstel zal doorzetten, maar dat ook 
hier nog lange tijd nodig is om de tarieven van 
voor de wereldwijde crisis te evenaren.

of meer stabiele economische omstandigheden 
van voor 2008. Bij deze vlakke marktcondities 
presteren de schepen van JR Shipping nog 
relatief goed dankzij concurrentievoordelen als 
schone brandstoftechnieken en verantwoorde 
brandstofconsumptie. De markt lijkt iets aan te 
trekken en het huidige lage niveau van de brand-
stofprijzen biedt extra voordeel. Dit voordeel 
betaalt zich met name uit op de spotmarkt (losse 
reisbevrachting) waar het totaal aan reiskosten 

De markt voor multipurpose schepen laat een licht herstel zien, maar de weg omhoog verloopt 
moeizaam. Door aanzienlijke concurrentievoordelen, als economisch brandstofgebruik, presteren 
de schepen van JR Shipping binnen de gegeven omstandigheden nog relatief goed. Aanhoudend 
lage brandstofprijzen hebben dit jaar op de spotmarkt een gunstige impact op de netto omzet.

Bijzondere projecten als scheepsmanagement en 
fondsbeheer in opdracht van derden, als hier-
boven geschetst, zijn onderdeel van het diver-
sificatiebeleid van de rederijgroep. Andere pijlers 
onder dit beleid zijn: consolidatie op de container-
feeder markt, beheerste uitbreiding op de markt 
voor multipurpose schepen en verdere ont-
wikkeling in de exploitatie van serviceschepen 
voor windmolenparken op zee. Activiteiten op 
de markt voor multipurpose schepen zijn 
vertrouwd voor de rederijgroep die in 1993 als 
kapitein/eigenaar bedrijf op deze markt is 
begonnen. Het klimaat op de markt voor multi-
purpose schepen laat zich het best omschrijven 
als ‘stabiel maar gematigd’. 

JR Shipping is op deze markt actief met twee 
eigen schepen (m.s. Esprit en m.s. Estime) en 
verzorgt het beheer van drie schepen die bij 
derden in eigendom zijn, waaronder m.s. Hagland 
Captain en m.s. Hagland Chief, waarvoor JR Ship 
Investments in 2011 de uitgifte van participaties 
heeft verzorgd en momenteel nog steeds optreedt 
als fondsbeheerder. De multipurpose schepen 
zijn gefinancierd binnen zogeheten ‘maatschap-
constructies’, mogelijk gemaakt door de Neder-
landse overheid als maatregel (willekeurige 
afschrijving) om het investeringsklimaat te 
stimuleren. Investeerders in deze scheepsmaat-
schappen hebben hun inleg weten te ‘verzekeren’ 
via fiscaal voordeel. 

Hogere netto-omzet
De exploitatieopbrengsten zijn vooralsnog 
teleurstellend. Het tariefniveau ligt circa 30 tot 
35% onder het meerjarig gemiddelde bij de min 

MARKT VOOR MULTIPURPOSE SCHEPEN
Stabiel maar gematigd
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MARKT VOOR OFFSHORE SERVICE SCHEPEN
Eigen dynamiek, duurzaam 
verdienpotentieel

Met ‘duurzaam verdienpotentieel’ doelt de rederij 
niet primair op hernieuwbare energie, hoewel 
SeaZip Offshore Service focust op Operations & 
Maintenance activiteiten binnen de industrie die 
zich toelegt op windmolenparken op zee. ‘Duur-
zaam’ betekent in dit verband: realistische verdien-
perspectieven op de korte, middellange en lange 
termijn. De offshore service schepen worden niet 
alleen ingezet bij de aanleg van windmolenparken, 
een activiteit die de komende jaren een aanzien-
lijke toename kent, maar ook bij langlopende 
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. 
Bovendien is SeaZip 4 deze zomermaanden 
ingehuurd ter ondersteuning van jaarlijkse 
inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan 
olie- en gasinstallaties op de Noordzee. Zo geeft 
de praktijk antwoord op vragen van aspirant-
investeerders over de inzetbaarheid van SeaZip 

service schepen, tijdens het symposium rond 
windenergie op zee, begin dit jaar georganiseerd 
door JR Ship Investments en Damen Shipyards. 
Dat de schepen breed inzetbaar blijken te zijn, 
versterkt het verdienpotentieel.

Schaalvergroting windmolenparken op zee
De markt waar SeaZip Offshore Service zich 
primair op richt, inzet bij windmolenparken op 
zee, kent een eigen dynamiek. De crisis heeft 
nauwelijks tot geen invloed op deze markt. 
Belangrijkste aanjager van gestaag toenemende 
activiteiten is het wereldwijde besef dat er een 
limiet zit aan de energievoorraad uit fossiele 
brandstof en dat we het aan de aarde en komende 
generaties verplicht zijn om het broeikaseffect 
een halt toe te roepen. In Europa is deze morele 
plicht vertaald in bindende regelgeving rond 

terugdringing van de CO²-uitstoot. Daarbij ligt 
de nadruk in Noord-Europa op windenergie, met 
een sterke, verschuiving van installaties op land 
naar windmolenparken op zee. Internationale 
samenwerkingsverbanden maken hier vaart mee. 
Na een pioniersfase en de nodige vertragingen 
als gevolg van distributievraagstukken, lijkt het 
hek sinds 2013 van de dam. Op de Noordzee is 
met succes een pan-Europees netwerk gereali-
seerd, waarop in 2013 een duizendtal nieuwe 
offshore windmolens is aangesloten. Zo kwam 
het totale aantal aangesloten windturbines op 
ruim tweeduizend, verdeeld over 69 windmolen-
parken in elf Europese landen, goed voor een 
capaciteit van ruim 6.500 MW. Vanaf 2016 voor-
ziet de European Wind Energy Association 
(EWEA) een capaciteitsuitbreiding van ruim 
22.000 MW. Dit impliceert een groei van ruim 
230% ten opzichte van wat er per eind 2015 zal 
zijn gerealiseerd. Die enorme groei zit in het 
stijgende aantal en in de toenemende schaal-
grootte van windmolenparken op zee. 

‘We betreden een nieuw tijdperk, misschien zitten 
we er zelfs al middenin, waarin de structuur van 
onze elektriciteitsvoorziening radicaal verandert -
fysiek, technisch, commercieel en juridisch. 
Niemand twijfelt nog aan de urgentie om de 
klimaatverandering een halt toe te roepen. In de 
dichtbevolkte landen van Noord-Europa kan en 
zal offshore windenergie een krachtige rol spelen 
bij de noodzakelijke transformatie.’

Andrew Garrad - voormalig voorzitter EWEA -
in Offshore wind - Schone elektriciteit van zee, 
geschreven door Chris Westra, expert hernieuw-
bare energie.

De toenemende schaalvergroting is niet de enige 
trend. Offshore windmolenparken komen ook 
vaker verder op zee te liggen; op grotere afstanden 
uit de kust en bij grotere diepten. Deze trend is 
sterk van invloed op het type service schepen dat 
de industrie op korte en langere termijn gaat 
inzetten. Er is een toenemende behoefte aan 

Potentiële offshore windenergie gebieden en projecten (groen). Reeds gerealiseerd (rood)

Bron: Boek Offshore Wind, Schone Elektriciteit van Zee - Chris Westra, december 2014

SeaZip Offshore Service heeft inmiddels vier offshore service 
schepen in de vaart, die boven verwachting presteren in 
technisch/operationeel opzicht en met betrekking tot 
gerealiseerde chartertarieven. Duidelijk is dat de rederijgroep 
met haar SeaZip offshore service schepen een markt heeft 
betreden met een duurzaam verdienpotentieel. Investeerders 
lijken dat te onderschrijven. Eind 2014 en begin 2015 is 
JR Ship Investments erin geslaagd alle beschikbare 
participaties in respectievelijk SeaZip 3 en 4 te plaatsen. 
Totaal is er een commanditair kapitaal van € 4.050.000,- 
(162 participaties van € 25.000,-) geplaatst. 
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grotere schepen die voldoen aan zeer strenge 
prestatie- en veiligheidsnormen en aan alle wet-
en regelgeving voor de zeeschepen. Cruciale 
werkzaamheden moeten dikwijls in vooraf 
bepaalde, onafgebroken cycli verricht worden, 
wat betekent dat de industrie moet kunnen 
vertrouwen op volcontinue inzet van in te 
huren schepen en volledige outsourcing van de 
maritiem/logistieke dienstverlening.

Markt voor offshore service schepen
Wat betekent dit concreet voor offshore service 
schepen die primair worden ingezet bij  aanleg 
en onderhoud van windmolenparken op zee? 
De industrie legt een toenemende voorkeur aan 
de dag voor een nieuwe generatie high-end service 
schepen - snel, wendbaar, robuust en gebouwd 
onder klasse. Ultieme operationele veiligheid en 
betrouwbaarheid (safety first!) bepalen succes. Nu 
en op de korte termijn (schepen in aanbouw en 
niet-klasse schepen inbegrepen) zijn er circa 370 
service schepen inzetbaar. Dit is in de nabije toe-
komst een te krappe en kwalitatief ontoereikende 
vlootomvang om de groei, ontwikkeling en 
exploitatie van offshore windmolenparken in 
Noord-Europa goed te ondersteunen. Er wordt 
dan ook allerwegen rekening gehouden met een 
tekort aan capaciteit als er geen schepen worden 
bijgebouwd. De bovenstaande grafiek geeft de 
actuele vraagontwikkeling goed weer.

Analisten voorspellen een substantiële groei in 
de vraag naar grotere service schepen (20 tot 25 
meter en groter dan 25 meter), gebouwd onder 
klasse. Voor de vloot die in 2014 beschikbaar 
was, gold een sterke toename in het percentage 
verhuurde dagen, met een record in het derde 
kwartaal. Deze trend zet in 2015 en 2016 versterkt 
door. Dit wil overigens niet zeggen dat er het hele 
jaar door emplooi is voor offshore service schepen. 
Hoewel de operationele praktijk van dit moment 
het gebruikelijke patroon doorbreekt, kent de 
offshore windindustrie relatief rustige winter-
maanden. In deze maanden kan soms naar andere 
markten worden uitgeweken. Kosten die samen-
hangen met niet-productie dagen zijn dankzij 
de geringe afmetingen en flexibele bemannings-
kosten relatief laag, zodat ze van beperkte invloed 

zijn op het totale jaarresultaat - zéker als er met 
regelmaat volcontinu wordt gevaren.

De huidige, succesvolle exploitatiesuccessen van 
de SeaZip Offshore Service vloot onderstrepen 
de sterke behoefte van de industrie aan scheeps-
capaciteit. SeaZip 1 en 2 zijn sinds begin 2014 
onafgebroken actief voor verschillende vooraan-
staande partijen in de offshore windindustrie. 
Bijzonder is dat ze de afgelopen wintermaanden 
hebben kunnen doorvaren en dus extra omzet 
hebben kunnen genereren. Hiervoor zijn lang-
lopende charterovereenkomsten gesloten met de 

van oorsprong Duitse RWE Groep, één van de 
belangrijkste aanjagers van windmolenparken op 
zee. Direct na de doop van SeaZip 3 en 4, maart 
dit jaar, heeft de RWE Group ook SeaZip 3 
ingehuurd. Voor SeaZip 4 diende zich een geheel 
nieuwe kans aan: een ondersteunende rol in de 
internationale olie- en gasindustrie. Hiermee 
krijgt SeaZip Offshore Service er een dimensie bij 
en is de verdienpotentie van de SeaZip offshore 
service vloot nog eens aanzienlijk vergroot.

Excellente schepen,
excellent scheepsmanagement
De huidige vloot van SeaZip Offshore Service 
bestaat uit vier Damen Fast Crew Supplier 2610 
schepen. Dit succesvolle scheepstype met een 
lengte van ruim 25 meter is berekend op trans-
port van 12 personen en kleine onderdelen. Deze 
aluminium schepen zijn gebouwd door Damen 
Shipyards en gebaseerd op het innovatieve Twin 
Axe Bow concept dat op volle zee rustig gedrag in 
zeegang en maximale stabiliteit bij een zo hoog 
mogelijke snelheid biedt. Een nieuwe ontwikke-
ling is dat SeaZip 3 en 4 beschikken over over-
nachtingsfaciliteiten zodat volcontinu diensten 
mogelijk zijn. SeaZip Offshore Service combineert 
de kwaliteit van deze nieuwe service schepen met 
de betrokkenheid van in eigen huis getrainde 
bemanningsleden en volledige ISM & ISPS 
gecertificeerde scheepsmanagementorganisatie 
van rederijgroep JR Shipping.

Vraagontwikkeling naar offshore service schepen en prognose tot en met 2018

Bron: Alicat Workboats & South Boats, mei 2015
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SeaZip Offshore Service zet eerste stap in offshore olie- en gasindustrie
De prestaties van de SeaZip Offshore Service schepen tijdens operationele ondersteuning bij de 
aanleg van windmolenparken op de Noordzee, hebben de aandacht getrokken van de offshore 
olie- en gasindustrie. Dit heeft geresulteerd in een interessante charterovereenkomst voor service-
schip SeaZip 4, dat in maart is gedoopt. SeaZip 4 vaart deze zomermaanden voor Heerema Marine 
Contractors (HMC), wereldmarktleider in transport, installatie en ontmanteling van offshore 
olie- en gasinstallaties. In de aanloop naar deze prestigieuze opdracht hebben SeaZip Offshore 
Service en de divisie scheepsmanagement van JR Shipping met succes een reeks zware audits 
doorlopen. HMC heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de prestaties van SeaZip 4.

De heer S.D. Schakelaar, directeur/mede-eigenaar van JR Shipping, over deze nieuwe ontwikkeling: 
“We zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de zwaarst denkbare examens. Dat onze schepen en 
expertise in scheepsmanagement het vertrouwen hebben van een belangrijke partij als HMC biedt 
nieuwe perspectieven. De vraag van verschillende investeerders of de SeaZip offshore service schepen 
breder inzetbaar zijn dan alleen ter ondersteuning van aanleg en onderhoud van windmolenparken 
op zee, is hiermee door de markt zelf beantwoord. Dit is een nieuwe mijlpaal in de nog jonge bestaans-
geschiedenis van SeaZip Offshore Service. Het is een extra pijler onder het verdienpotentieel.”

De SeaZip 4 assisteert bij werkzaamheden die verricht worden door het grootste kraanschip ter  
wereld, de Thialf van Heerema Marine Contractors (HMC).
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