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Voorwoord 
 

Gekenmerkt door sterke economische prestaties en een uitgesproken ondernemersvriendelijke 

houding vormt Malta vandaag de dag een kleine, maar moderne republiek met groeigerichte 

ondernemers.  

 

Mariene en maritieme activiteiten hebben lange tijd een grote economische bijdrage geleverd aan 

het land. De strategische locatie van de archipel, halverwege tussen Europa, het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika, wordt al duizenden jaren als een overslagplaats door iedereen van de Feniciërs tot 

de Orde van Sint-Jan gebruikt. Het Grand Harbour-gebied van Valletta werd in de 17e eeuw door 

kapers benut. Tijdens de Britse overheersing in de 19e en 20e eeuw vormde het een belangrijke 

marinebasis.  

 

Het beeld van vandaag is misschien minder kleurrijk en richt zich op de commerciële en recreatieve 

scheepvaart. Geschat wordt dat de maritieme cluster van Malta bijdraagt aan de werkgelegenheid 

van meer dan 20.000 mensen, met een toegevoegde waarde van ongeveer 11% voor het nationale 

bbp. 

 

Deze vaststellingen hebben FIT Rome ertoe gebracht om de kansen voor Vlaamse ondernemers in 

de Maltese maritieme sector in kaart te brengen. De studie belicht het Maltese Yachting, Shipping 

en Logistics landschap. Toeleveringsmogelijkheden, verenigingen, databases en nuttige links komen 

ook aan bod. 

 

 

Sophie Massagé 

Waarnemend Posthoofd 

Flanders Investment & Trade, Rome 

Mei 2018 
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Inleiding: Malta anno 2018  
 

1. Economische groeier 

 

Gekenmerkt door sterke economische prestaties en een ondernemersvriendelijk klimaat vormt 

Malta vandaag de dag een kleine, maar moderne republiek met groeigerichte ondernemers.  

Het gonst van economische bedrijvigheid in het kleine Malta, dat sinds de jaren vijftig van de vorige 

eeuw een opmerkelijke ommekeer heeft doorgemaakt, toen een gebrek aan kansen ervoor zorgde 

dat veel Maltezen wegtrokken. Vandaag onderscheidt Malta zich door een gediversifieerde 

economie waarin meer dan ooit de nadruk op menselijk kapitaal gelegd wordt.  

 

Met een bevolking van 421.000 inwoners, heeft Malta een levensvatbare en krachtige marktplaats 

gecreëerd voor sectoren zoals financiële diensten, ICT, advanced manufacturing, de maritieme 

sector en life sciences. Malta's positie op de kaart heeft ook een bepalende rol gespeeld in zijn 

groei, aangezien het in het centrum van de Middellandse Zee de kansen kan benutten die de 

wereldhandel biedt. Anno 2018 geldt Malta als een van de best presterende economieën van de 

eurozone, met een lage werkloosheid en economische groei. En ondanks zijn bescheiden grootte 

is Malta een van de leidende financiële centra in Europa geworden. 

 

 
Figuur 1: de Europese Commissie voorspelt krachtige economische groei voor Malta in 2018 (Bron) 
 

De Europese Commissie voorspelt duurzame economische groei voor Malta. De reële groei van het 

bbp zal naar verwachting gemiddeld 5,8 procent bedragen in 2018, in een context van gunstige 

arbeidsmarktomstandigheden en een hoog consumentenvertrouwen. Sterke prestaties zijn er 

vooral in de dienstensector, met name op het gebied van toerisme, e-gaming en professionele 

diensten. Bovendien zou Malta kunnen profiteren van kansen die zich voordoen op nieuwe 

gebieden, zoals blockchain en cryptocurrencies. 

Dit sterk economisch momentum ondersteunt de werkgelegenheid, terwijl het werkloosheidscijfer 

naar verwachting op het record-lage niveau van 4 procent zal blijven.  

De economie van Malta behoort anno 2018 tot de snelstgroeiende economieën in de EU, met een 

record-lage werkloosheid en een gematigde loongroei.  

 

https://www.maltachamber.org.mt/en/european-commission-report-forecasts-sustained-economic-growth-for-malta
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2. Mediterrane archipel 

 

De Maltese eilanden liggen net onder het uiterste zuiden van Italië en hebben een oppervlakte van 

zo’n 316 vierkante kilometer. Ze liggen vrijwel halverwege tussen Europa en Noord-Afrika, 90 

kilometer ten zuiden van Sicilië en 290 kilometer ten noorden van Libië. De archipel bestaat uit 

Malta, Gozo en Comino. Het hoofdeiland, Malta, is 27 kilometer lang en meet 14,5 kilometer op het 

breedste punt. Het duurt slechts 45 minuten om Malta te doorkruisen, waardoor reistijden kort 

blijven.  

 

De officiële talen zijn Maltees en Engels, waarbij 90% van de Maltezers volledig tweetalig is. Het is 

een rotsachtige mediterrane archipel met droge en vaak winderige omstandigheden. Malta heeft 

een typisch mediterraan klimaat, met een gemiddelde temperatuur variërend van 12 graden in de 

winter tot 30 graden in de zomer.  

 

De hoofdstad Valletta is zowel het administratieve als zakelijke centrum van het land. Andere 

belangrijke steden zijn de populaire kuststeden Sliema en St. Julians aan de westkust, de 

binnensteden Mosta en Birkirkara gelegen in het centrum van het eiland en Paola in het zuiden. 

Er zijn ook talloze kleine dorpjes die nog steeds de traditionele, mediterrane landelijke manier van 

leven oproepen, hoewel ongeveer 90% van de Maltezen in stedelijke omgevingen leeft en de 

algehele sfeer in Malta modern is. 

 

1De hoofdstad van Malta, Valletta 

  

                                                           
1 Source: www.eurnews.it 
 

http://www.eurnews.it/
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3. Veelkleurige geschiedenis 

 

Malta's strategische locatie op het commerciële kruispunt tussen Europa, Afrika en het Midden-

Oosten heeft de interesse van verschillende dominante culturen al millennia lang aangetrokken. 

De Feniciërs, de Romeinen, de Carthagers, de Arabieren, de Ottomanen, de Ridders van Sint-Jan, 

de Fransen en de Britten hebben allemaal op het eiland geregeerd en bijgedragen aan het mozaïek 

dat het moderne Malta is. Het is niet verrassend dat de nalatenschap van Groot-Brittannië het 

langst heeft geduurd, aangezien Malta meer dan 150 jaar deel uitmaakte van het Britse rijk: 

bedrijven, recht en onderwijs behouden Britse kenmerken, terwijl het Engels, naast het Maltees, 

een officiële taal is. Het Maltees wordt verondersteld te zijn ontwikkeld tijdens de Arabische 

bezetting van de eilanden (870-1090) en is de enige Semitische taal die in het Latijnse schrift wordt 

geschreven. 

 

 
Figuur 2: Mdina, ook wel L-Imdina of Città Notabile genoemd, is de voormalige  

hoofdstad van Malta. (Bron: Framework for Financial Services, p. 1) 
 

Internationale bevolking 

 

Als afstammelingen van de oude Carthagers en Feniciërs, met sterke Italiaanse en andere 

mediterrane afkomsten, zijn de Maltezers echt een internationale bevolking. Met een geschiedenis 

die een opeenvolging van buitenlandse heersers heeft gezien, hebben de eilandbewoners een 

vermogen verworven om zich aan nieuwe ideeën aan te passen en ze in hun voordeel te gebruiken.  

 

Over het algemeen goed opgeleid en gekwalificeerd, is 90% van de Maltees tweetalig in het Engels 

en het Maltees, en velen spreken ook een derde taal, meestal Italiaans, Duits of Frans. Malta is ook 

de thuisbasis van een groeiende groep expats, aangetrokken door een sterke economische groei 

en carrièreperspectieven. De bevolking van het land is ook een van de meest politiek actieve in 

Europa, met verkiezingen die de opkomst van de kiezers regelmatig tot boven 90% zien stijgen. 
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Tegenwoordig is Malta een parlementaire representatieve democratische republiek, waarin de 

uitvoerende macht berust bij de premier, terwijl de president de functie van staatshoofd vervult. 

De verkiezingen worden grotendeels bestreken door de twee belangrijkste partijen: de Labour-

partij onder leiding van de huidige premier Joseph Muscat en de Nationalistische Partij onder 

leiding van Simon Busuttil. De laatste algemene verkiezingen, in maart 2013, resulteerden in een 

overwinning voor Labour, ten koste van de centrumrechtse Nationalistische Partij die 15 jaar aan 

de macht was. In april 2014 heeft Malta ook een nieuwe president gekozen, Marie-Louise Coleiro 

Preca, de tweede vrouwelijke president van Malta.  

 

4. Sterke prestaties 

 

In 1964 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittannië, in 2004 trad Malta toe tot de EU, en in 

2008 tot de eurozone. Intussen groeide de republiek uit tot een belangrijk zakelijk knooppunt in 

de Europees-mediterrane regio. Het lijdt geen twijfel dat Malta in veel economische indicatoren de 

regio leidt. Zijn kleine, open economie heeft bewezen opmerkelijk veerkrachtig te zijn in het licht 

van de wereldwijde economische crisis. Malta heeft de afgelopen vijf jaar positieve groeicijfers 

geboekt en heeft regelmatig een van de best presterende economieën in de EU gehad. Het 

Internationaal Monetair Fonds heeft onlangs verklaard dat de vooruitzichten van Malta sterk zijn 

en dat de groei naar verwachting in 2018 solide zal blijven.  

 

4. Gediversifieerde economie 

 

Beroemd om zijn 7.000-jarige geschiedenis en 300 dagen zon, is Malta een topbestemming voor 

toeristen geworden. Het toerisme vertegenwoordigt vandaag ongeveer 28% van het bbp van het 

land. Het belang van de financiële sector bedraagt 13% van het bbp. Life sciences en digitale media 

voegen zich bij deze traditionele economische sterkhouders en creëren een solide basis voor 

internationale zakelijke kansen.  

 

De maritieme industrie is een van de oudste en tegenwoordig is Malta de thuisbasis van het 

grootste scheepsregister van Europa en een van de grootste logistieke dienstverleners in de 

Middellandse Zee. Het land streeft er nu naar om dit succes ook in de luchtvaartsector te realiseren 

dankzij de introductie van nieuwe wetgeving. Malta is ook op het goede spoor om een centrum te 

worden voor onderwijs, gezondheidszorg en energie.  

 

5. Uitdagingen voor Malta 

 

Bedrijven noemen vaak een gebrek aan menselijk kapitaal als een belangrijke belemmering voor 

groei. De groeiende economie oefent ook druk uit op het wegennet. De Maltese autoriteiten werken 

aan de implementatie van nieuwe concepten en zijn bereid om samen te werken met 

internationale vernieuwers om een efficiënter transportsysteem te creëren.  
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De Maltese maritieme sector: Maritime & Yachting 
 

1. Maritime & Yachting: inleiding 

 

Een aanzienlijk percentage van de wereldwijde scheepsvloot wordt vanuit Malta bestuurd, terwijl 
het eiland geldt als premiumlocatie voor de bredere maritieme industrie. 
 
Malta’s eeuwenoude scheepvaartsector maakt een 360-graden-groei door. Het land heeft zijn 

dominantie behouden als vlaggenschipregister en beschikt over het grootste scheepvaartregister 

van Europa. Tegelijkertijd is Malta een wereldleider geworden op het gebied van registratie en 

onderhoud van jachten en superjachten dankzij het wettelijke en regelgevende kader dat van 

Malta een veilige, efficiënte en winstgevende zakenlocatie heeft gemaakt.  

 

Niet alleen zijn er tal van scheepsondernemingen en maritieme dienstverleners, Malta heeft ook de 

derde grootste haven voor overslag van het Middellandse Zeegebied, inclusief diensten zoals 

vrachtafhandeling en expeditie. Het eiland ontwikkelt nu zijn veelzijdigheid op het gebied van 

maritieme financiële diensten. Zakelijke stromen zoals scheepsfinanciering worden verkend, terwijl 

Malta een centrum voor maritieme geschillen wil worden, met de oprichting van een maritieme 

rechtbank en de versterking van arbitrage. 

 

 
2Centrale locatie van Malta op de internationale scheepsroutes 

  

                                                           
2 Bron: Malta Ports and Shipping Handbook 2017/18: p 20 
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2. Een maritieme natie 

 

Mariene en maritieme activiteiten hebben lange tijd een grote economische bijdrage geleverd aan 

het land. De strategische locatie van het eiland, halverwege tussen Europa, het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika, wordt al duizenden jaren als een overslagplaats door iedereen van de Feniciërs tot 

de Orde van Sint-Jan gebruikt. Het Grand Harbour-gebied van Valletta werd in de 17e eeuw door 

kapers benut. Tijdens de Britse overheersing in de 19e en 20e eeuw vormde het een belangrijke 

marinebasis. Het beeld van vandaag is misschien minder kleurrijk en richt zich op de commerciële 

en recreatieve scheepvaart. Geschat wordt dat de maritieme cluster van Malta bijdraagt aan de 

werkgelegenheid van meer dan 20.000 mensen, met een toegevoegde waarde van ongeveer 11% 

voor het nationale bbp van Malta. 

3. Vlag- en scheepsregistratie: recordcijfers 

 

Wereldwijde reders wenden zich steeds meer tot de Maltese vlag en scheepsregistratie is de 

belangrijkste activiteit van het maritieme centrum van Malta geworden. In 2015 groeide het 

scheepvaartregister van Malta met ongeveer 14% ten opzichte van het voorgaande jaar, met een 

geregistreerd bruto tonnage van 66,2 miljoen bruto ton. Dit was een nieuw record voor de Maltese 

vlag en het betekent dat Malta een krachtige stem heeft op de internationale maritieme fora, die 

eigenaren vertegenwoordigen uit alle hoeken van de wereld. Meer dan 900 schepen werden 

gedurende het jaar geregistreerd. Dit betekent dat Malta zijn positie als het leidende Europese 

scheepsregister en het 6de grootste ter wereld wist te consolideren. Het register van Malta varieert 

van LNG-tankers tot cruiseschepen, van bulkcarriers tot RORO-schepen en van olietankers tot 

superjachten (jachten met een lengte van meer dan 24 meter). Vooral het aantal high-end schepen 

in het Maltese register neemt voortdurend toe. 

U kan hier de Guide to Ship Registration downloaden. 

Figuur 3: Toenemend belang van Maltese maritieme cluster – Hier de Freeport Terminals1 

http://www.transport.gov.mt/ship-registration/legislation
http://www.transport.gov.mt/ship-registration
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Figuur 4: Malta's recordcijfers voor scheepsregistratie (Bron: Maritime Directory 2017-2018, p. 4) 

 

In de afgelopen 10 jaar is de wereldwijde markt voor luxueuze superjachten zeer sterk gegroeid 

en de ontwikkeling van een nieuwe jachtcode heeft de registratie van commerciële en 

plezierjachten, waaronder superjachten, in Malta zeer aantrekkelijk gemaakt. Er zijn nu meer dan 

680 jachten geregistreerd op het eiland. Malta is ook de thuisbasis van een vooraanstaande 

maritieme cluster, die uitstekende jachthavens, faciliteiten voor vrachthavens en scheepsbouw en 

herstellingsdiensten omvat. Dit is een aanvulling op een breed scala aan financiële, juridische, 

verzekerings- en managementfaciliteiten. 

 

 
 

https://maltaprofile.info/article/maritime-services-centre
https://maltaprofile.info/article/maritime-services-centre
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4. Een hands-on aanpak 

 

Malta heeft met succes bedrijven aangetrokken in zijn scheepvaartsector, omdat het de balans 

heeft gevonden tussen solide regelgeving en een industrievriendelijke aanpak. Specifieke wetgeving 

en strenge registratiecriteria, allemaal in overeenstemming met EU-richtlijnen en conventies van 

de Internationale Maritieme Organisatie, evenals een hoogstaande 24/7 administratieve dienst 

behoren tot de drijvende krachten achter het succes van de Maltese scheepvaartindustrie.  

 

Een van de twee open registers in de EU zijnde, is de registratie van vaartuigen die eigendom zijn 

van Maltese en niet-Maltese personen beschikbaar en in de praktijk kan elk soort vaartuig worden 

geregistreerd, inclusief een in aanbouw. Aangetrokken door minimale bureaucratie en efficiënte 

klantenservice, stellen reders vast dat Transport Malta, de regulator van alle maritieme activiteiten, 

24/7 op afroep beschikbaar is om problemen op te lossen. Bovendien kan documentatie worden 

ingediend buiten de normale Midden-Europese werkuren - een dienst die belangrijk is voor reders 

en financiers uit Noord- en Zuid-Amerika of het Verre Oosten. 

 

5. Een robuuste regelgevende structuur 

 

De belangrijkste reden dat zoveel schepen 

ervoor kiezen om de Maltese vlag te voeren, is te 

vinden in gunstige wet- en regelgeving, 

waardoor reders aanzienlijke kostenbesparingen 

realiseren. Registratiekosten en de vergoedingen 

van dienstverleners zijn betaalbaar gebleven, 

terwijl de Maltese vlag ook een voordelig 

tonnagebelastingstelsel biedt voor inkomsten uit 

scheepvaart- en scheepsbeheeractiviteiten.  

 

De status van het eiland als EU-lidstaat, het 

geavanceerde maritieme kader en de 

uitstekende veiligheidsdossiers van de schepen 

met Maltese vlag, hebben ertoe bijgedragen dat 

het eiland officieel werd aangemerkt als een 

laagrisico-vlag. Transport Malta draagt kwaliteit 

hoog in het vaandel door voorschriften in te 

voeren die schepen van 15 jaar en ouder 

verplichten om aanvullende inspecties uit te 

voeren, en schepen van meer dan 25 jaar worden 

niet geaccepteerd.  

 

Het eiland heeft nu een van de jongste vloten ter 

wereld. Een belangrijke reden voor het succes 

van de vlag is ook dat de Maltese wet de financier enorm beschermt. Tegenwoordig zullen banken 

alleen geld geven aan schepen die geregistreerd zijn in jurisdicties waar ze, als er zich problemen 

voordoen, veilig zijn en de Maltese wetgeving biedt aanzienlijke bescherming.  

 

Figuur 5: Maltese gunstige wet- en regelgeving 
(Bron: MFSA Annual Report 2017, p. 76) 
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Figuur 6: Maritime Directory, p. 22 
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Figuur 7: Maritime Directory, p. 23 
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18  
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Figuur 8: Registratiekosten in Malta (Bron: Maritime Directory 2017 - 2018, p. 31-33) 

 

6. Incentives voor jachteigenaren 

 

De voorschriften van het eiland zijn ook aantrekkelijk voor jachteigenaren. Bijvoorbeeld, jachten 

die zijn geregistreerd als commerciële schepen kunnen een jaarlijkse belasting op de tonnage 

betalen in plaats van een inkomstenbelasting op inkomsten. Voor jachten die niet commercieel 

zijn geregistreerd, heeft Malta een aantrekkelijk systeem voor aankoop en leasing. Hierdoor kunnen 

jachteigenaren btw betalen over hun jachten, berekend op basis van het percentage van de tijd 

die schepen geacht worden te hebben gevaren in EU-wateren. Dit op basis van de veronderstelling 

dat hoe groter het jacht, hoe minder tijd het in die wateren blijft en vice versa. Onlangs heeft het 

eiland ook een verlaagd btw-tarief vastgesteld voor kortlopende jachtcharters die op Malta 

beginnen. Hoewel dergelijke charters onderworpen zullen blijven aan een tarief van 18% op de 

kosten van het charter, zal dit alleen proportioneel worden toegepast, gebaseerd op de tijd dat 

het zich in EU-wateren bevindt.  

 

7. Nieuwe maritieme groeisectoren 

 

Terwijl de internationale scheepvaartgemeenschap nog steeds tegenwind ondervindt met lagere 

handelsvolumes en vrachttarieven in de buurt van historisch lage niveaus, breidt de 

scheepvaartsector in Malta zich uit. De ontwikkeling van het internationale scheepsregister heeft 

eigenaars en beheersmaatschappijen ook aangemoedigd om hun activiteiten op Malta te vestigen 

en gebruik te maken van de professionele diensten van het eiland. De advocaten en zakelijke 

dienstverleners van Malta behoren tot de meest ervaren in internationale kringen en kunnen advies 

geven over alle aspecten van de registratie en exploitatie van schepen. Gespecialiseerde advocaten 

van het eiland behandelen tegenwoordig ook een brede selectie van maritieme geschillen in zowel 

de zogenaamde natte als droge sectoren. Maritiem procederen is dan ook een belangrijke 

groeisector voor de toekomst. Het eiland herbergt ook verschillende gespecialiseerde bedrijven die 

deel uitmaken van de rest van de maritieme cluster. Dit omvat IT-bedrijven die gespecialiseerd zijn 

in mariene software engineering en elektrotechnische bedrijven die scheepsmanagementsystemen 

ontwikkelen en installeren.  
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De Maltese maritieme sector: Shipping & Logistics 
 

 
Figuur 9: Malta Freeport, transitie naar dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde  

(Bron: Maritime Directory, p. 18) 
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1. Malta Freeport & Logistics 

 

 
Figuur 10: een groeiende wereldwijde e-Commercesector stimuleert Malta als belangrijk 

knooppunt voor maritiem transport en logistiek (Bron) 
 
Inspanningen om de capaciteit en ruimte voor logistieke en warehousing-operaties te vergroten, 

zijn bedoeld om Malta in staat te stellen te profiteren van zijn strategische locatie op de 

belangrijkste internationale scheepvaartroutes. Als gevolg van de recordbrekende prestaties van 

Malta Freeport, wil het land nu zijn geloofwaardigheid als logistiek en distributiecentrum 

versterken, met name voor Aziatische e-commerce bedrijven. De Freeport - een tophaven voor 

overslag uit het Middellandse Zeegebied - wil graag haar uitgebreide investeringsprogramma 

uitbreiden en de Maltese overheid overweegt maatregelen zoals het creëren van vrijhandelszones 

in de vorm van flexibele magazijnen op verschillende delen van het eiland.  

 

 
Figuur 11: Maritime Directory 2017-2018, p. 31 

https://maltaprofile.info/article/freeport-and-logistics-sector-2017-a-bigger-vision
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"The changes undertaken since privatisation have been significant, and the company has managed 
not only to double its throughput level, which reached the 3 million TEU mark once again in 2016, 
but it has also optimised the usage of the facilities giving all parties better value and a better 
return. Such a scenario provides ample proof that Malta Freeport Terminals has in place the right 
mix of resources fully geared up to efficiently handle its clients’ business." 
Alex Montebello, CEO of Malta Freeport 

 

2. Magazijn van de Middellandse Zee 

 

Gedurende zijn geschiedenis is Malta een belangrijk 

handelscentrum geweest, en de vele buitenlandse heersers 

van het eiland, van de Feniciërs tot de Britten, bouwden 

opslagloodsen en scheepsdokken in de natuurlijke havens 

van Malta. De handel bloeide zo sterk dat Malta 'het pakhuis 

van de Middellandse Zee' werd genoemd. 

 

Vanaf de jaren zestig begon Malta ook een bloeiende 

bunkeractiviteit te ontwikkelen toen Shell een 

opslagfaciliteit op het eiland bouwde, die later werd 

overgenomen door de Maltese overheid. De Malta Freeport 

werd in 1988 opgericht als de eerste overslagfaciliteit in de 

Middellandse Zee. Ondersteund door een vrijhandelszone 

werd het al snel een leidende speler in de wereldwijde 

toeleveringsketen.  

 

Het beheer van de containerterminal werd geprivatiseerd in 

2004. Yildirim Holding, een Turks containerhavenbedrijf, 

heeft 50% van Malta Freeport Terminals in bezit, terwijl de 

andere 50% eigendom is van Terminal Link, waarvan de 

aandeelhouders CMA CGM (51%) zijn, de op twee na grootste 

scheepvaartmaatschappij in de wereld, en China Merchants 

Holdings International (CMHI) (49%). 

 
 

"Since the Freeport’s privatisation we invested €230 million. 
The port was numbered 6th in the Mediterranean port 
ranking, today Malta Freeport is number 2, which goes to 
show that we are putting the right investment to give Malta 
what it deserves, and now we we are discussing with the 

Prime Minister and the transportation Minister to expand 
the Freeport to reach a capacity of 5 million TEUs. We are 
considering another €200 million investment in this port" 
Robert Yuksel Yildirim, Chief Executive Officer and President 
of Yildirim Holding A.S   
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3. Een groeiende sector 

 

Veel van de transport- en logistieke activiteiten van Malta zijn geconcentreerd in het zuiden van 

het eiland. De Malta Freeport in Marsaxlokk (zie kaart) heeft vandaag een 

containeroverslagcapaciteit van 3,2 miljoen twintig-voet-equivalenteenheden (TEU's) en spreidt 

zich uit over 771.000 vierkante meter land3. Het is er trots op de enige hub in de Middellandse Zee 

te zijn met twee ligplaatsen die schepen van 20.000 TEU4 kunnen verwerken.  

 

In de afgelopen jaren heeft de haven meer dan € 230 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding van 

haar faciliteiten. Naarmate moderne diepzeevrachtschepen groter en krachtiger worden dan ooit 

tevoren, is de waterdiepte uitgebaggerd tot 17 meter en zijn nieuwe kranen aangekocht en 

geïnstalleerd terwijl kades zijn uitgebreid om post-panamax schepen aan te kunnen. Een 

olieterminal die wordt geëxploiteerd door Oiltanking Malta en een logistieke basis voor de offshore 

olie- en gasindustrie die wordt geëxploiteerd door Medserv, bevindt zich ook in de Freeport. De 

Malta Freeport Corporation is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van 

regelgeving, evenals het beheer van de douanevrije zone en magazijnen. 

 

De Freeport genereert een bijdrage aan de Maltese economie ter waarde van 158 miljoen euro, 

goed voor 2,1% van het bnp5. Terwijl de Freeport alleen al 1.800 banen oplevert, zijn er in totaal 

meer dan 5.000 mensen werkzaam in warehousing, freight en logistics. De logistieke bedrijven van 

Malta maken gebruik van de overslag- en luchtvrachtfaciliteiten van het eiland op Malta 

International Airport, naast het verzorgen van vrachtvervoer over land, overzeese verhuizingen en 

warehousing faciliteiten. Veel logistieke dienstverleners bieden een volledig pakket van reguliere 

en op maat gemaakte diensten, variërend van eenvoudige duty-free opslag van producten tot het 

vergemakkelijken van customs-cleared, last-minute bestellen op Europese markten. Bedrijven zoals 

Salvo Grima en Carmelo Caruana behoren tot de lokale leiders op dit gebied. Er zijn ook veel 

expediteurs actief in Malta, waaronder Express Logigroup Ltd, Fahrenheit Freight Forwarders Co. 

Ltd, EuroBridge Shipping Services Ltd, Attrans Ltd, Jet services Ltd en Express Group.  

 

4. Dienstverlening aan de Mega Allianties 

 

In 2017 rapporteerde Malta Freeport een recordjaar en overtrof het de 3,15 miljoen TEU. 2.155 

schepen liepen aan in de Freeport, waarvan 96% overslagactiviteiten betroffen via het hubconcept 

waarbij vracht wordt gelost van grote moederschepen en wordt overgebracht naar een netwerk 

van regionale havens door reguliere en frequente feederschepen.  

 

Behandelde TEU in miljoen  Jaar Scheepsaanlopen 

3,15 2017 2.155 

3,08 2016 2.257 

3,06 2015 2.189 

2,90 2014 2.108 

Bron: Malta Freeport presentatie mei 2018, p. 19 

                                                           
3 Malta Freeport presentatie mei 2018, p. 11 
4 Malta Freeport presentatie mei 2018, p. 12 
5 Rapport door E-Cubed Consultants in februari 2018, gebaseerd op cijfers van 2015. 

https://www.google.com/maps/place/Malta+Freeport/@35.8159914,14.5378533,3a,75y,297.27h,53.97t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPkdq5CDuVADYDX5Tzt3PqEXZ64Wu_l6FADM7hG!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPkdq5CDuVADYDX5Tzt3PqEXZ64Wu_l6FADM7hG%3Dw203-h100-k-no-pi-2.9338646-ya79.5-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m5!3m4!1s0x0:0xb14129de7afd2874!8m2!3d35.8159914!4d14.5378533
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De huidige capaciteit bedraagt 3,8 miljoen TEU, die zal worden verhoogd tot 4,5 miljoen TEU.6 

Malta Freeport bedient twee van 's werelds grootste allianties, Ocean Alliance en 2M7. De Ocean 

Alliance (CMA-CGM, Evergreen, OOCL en COSCO Shipping) heeft de Malta Freeport gekozen als hun 

centrale overslaghaven voor het Middellandse Zeegebied, terwijl de 2M Alliance (Maersk en MSC) 

zijn aanlopen op Malta heeft versterkt. Andere spelers die de Freeport bedienen, zijn: Hamburg 

Sud, Hapag-Lloyd, Seago Line en UASC. Malta Freeport biedt nu regelmatige verbindingen naar 135 

havens wereldwijd, waarvan er ongeveer 64 in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee liggen. 

 

 
Figuur 12: Malta Freeport bedient grote allianties (Bron: Maritime Directory 2017 - 2018, p. 27) 

 

PORTS SERVED FROM MALTA FREEPORT TERMINALS 

Northern Europe 
Belgium Antwerp 
Great Britain Essex, Felixstowe 
France Le Havre 
Germany Hamburg, Bremerhaven 
Netherlands Rotterdam 
  
Mediterannean 
Albania Durres 
Algeria Algiers, Annaba, Bejaia, Skikda 
Croatia Ploce, Rijeka, Split 
Egypt Alexandria, Damietta, Port Said, Port Said East 
France Fos, Marseille 
Greece Piraeus, Thessaloniki 
Italy Ancona, Catania, Civitavecchia, Genoa, Gioia Tauro, La Spezia, Leghorn, 

Naples, Palermo, Ravenna, Salerno, Trieste, Venice 
Libya Benghazi, El Khoms, Misurata, Tobruk, Tripoli 

                                                           
6 Malta Freeport Presentation mei 2018, p. 11 
7 Malta Freeport presentatie mei 2018, p. 16 
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Montenegro Bar 
Morocco Casablanca, Tanger Med  
Spain Algeciras, Barcelona, Castello de la Plana, Valencia 
Slovenia Koper 
Tunisia Rades, Sfax, Sousse, Tunis 
Turkey Aliaga, Ambarli, Avcilar, Gebze, Gemlik, Iskenderun, Istanbul, Izmir, 

Kumport, Mersin 
 
Black Sea 
Bulgaria Varna 
Romania Constanta 
Russia Novorossyisk, Poti 
Turkey Haydarpasa, Izmit Khorfezi 
 
Middle East 
Lebanon Beirut 
Oman Salalah 
Saudi Arabia Dammam, Jeddah, Jubail, King Abdullah Port 
UAE Abu Dhabi, Jebel Ali, Khor Fakkan 
 
West Africa 
Djibouti Djibouti 
 
East Africa 
Reunion  Pointe des Galets 
 
Far East 
China  Chiwan, Dalian, Nansha, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shekou, Xingang, 

Xiamen, Yantian 
India Cochin, Chennai, Mundra, Nhava Sheva 
Malaysia Port Kelang 
Pakistan Muhammed Bin Qasim, Karachi 
Singapore Singapore 
South Korea Pusan 
Sri Lanka Colombo 
Vietnam Vung Tao 
 
North America 
Dominican Republic Caucedo 
Jamaica Kingston 
Mexico Manzanillo 
USA Miami, New York, Norfolk, Savannah 
 
Central America 
Panama Balboa 
 
South America 
Argentina  Buenos Aires 
Brazil Itajai, Itapoa, Itaguai, Navegantes, Paranagua, Rio de Janneiro, Rio Grande, 

Salvador, Santos, Suape 
Chile San Antonio, Antofagasta 
Colombia Buenaventura, Cartagena 
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Ecuador Guayaguil 
Peru Callao 
Uruguay Montevideo 
 
Australia 
Australia Adelaide, Fremantle, Melbourne, Sydney 
 

SCHEDULE OF SERVICES - Updated May 2018 

Service Shipping 
line 

Ports of Call Schedule Type 

 
 
AE11 
 

 
 
2M: Maersk 
Line, 
MSC 

 
Malta Freeport – Barcelona – Valencia – La Spezia – Gioia 
Tauro – Port Said East – King Abdullah – Jebel Ali – 
Singapore – Chiwan – Xiamen – Qindao – Busan – Ningbo – 
Shanghai – Xiamen – Nansha – Chiwan – Yantian – 
Singapore – Malta Freeport 

 
 
Weekly 
Westbound 

 
 
ML 
 

 
 
AE20 

 
 
2M: Maersk 
Line, MSC 

 
Malta Freeport – Salalah – Singapore – Yantian – Shanghai 
– Dalian – Xingang – Busan – Malta Freeport 

 
Weekly  
Eastbound 

 
 
ML 
 

 
 
ME2 

 
 
Maersk Line 

 
Malta Freeport – Tangier Med – Algeciras – Valencia – 
Barcelona – Genoa – Port said – Jeddah – Salalah – Jebel Ali 
– Abu Dhabi – Al Jubail – Dammam – Malta Freeport 

 
Weekly 
Westbound 

 
 
ML 

 
 
ECUMED 

 
 
Maersk Line 

 
Malta Freeport – Izmit – Ambarli – Novorossiysk – Yuzhny – 
Ambarli – Izmit – Izmir – Algeciras – Caucedo – Manzanillo 
– Buenaventura – Guayaquil – Balboa – Manzanillo – 
Algeciras – Malta Freeport 

  
Weekly 
One Eastbound 
(Westbound 
only 
occasionally) 

 
 
ML 

 
 
FAL3 

 
Ocean 
Alliance: CMA 
CGM, COSCO, 
Evergreen 
,OOCL, APL 

 
Malta Freeport – Jeddah – Nansha – Ningbo – Shangai – 
Yantian – Vung – Tau – Singapore – Le Havre – Rotterdam – 
Hamburg – Antwerp – Le Havre – Malta Freeport 

 
Weekly 
Eastbound 

 
 
ML 

 
 
MEX 1 
(AMX9) 

 
Ocean 
Alliance: CMA 
CGM, COSCO, 
Evergreen 
,OOCL, APL 

 
Malta Freeport – Valencia – Barcelona – Fos Sur Mer – 
Genoa – Malta Freeport – Beirut – Jeddah – Jebel Ali – Port 
Kelung – Xiamen – Qingdao – Busan – Shangai – Ningbo – 
Xiamen – Nansha – Yantian – Singapore – Malta Freeport 

 
Weekly  
One Westbound 
One Eastbound 

 
 
ML 

 
 
Amerigo 
(MENA) 

 
Ocean 
Alliance: CMA 
CGM, COSCO, 
Evergreen 
,OOCL, APL 

 
Malta Freeport – Salerno – Livorno – Genoa – Fos Sur Mer – 
Barcelona – Valencia – New york – Norfolk – Savannah – 
Miami – Algeciras – Valencia – Malta Freeport 

 
 
Weekly 
Westbound 

 
 
ML 

 
Phoenician 
Express 

 
Ocean 
Alliance: CMA 
CGM, COSCO, 
Evergreen, 
OOCL, APL 

 
Malta Freeport – Koper – Trieste – Rijeka – Venice – Koper 
– Malta Freeport – Damietta – Jeddah – Port Kelung – 
Shekou – Shangai – Ningbo – Pusan – Shekou – Singapore – 
Port Said East – Malta Freeport  

 
Weekly 
One Eastbound  
One Westbound 

 
 
ML 
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Service Shipping Line Post of Call Schedule Type 

 
Medex 
(Imex) 

 
CMA CGM, UASC, 
Hapag Lloyd 

 
Malta Freeport, La Spezia – Genoa – Fos Sur Mer – 
Barcelona – Valencia – Tangier Med – Genoa – Malta 
Freeport – Port Said – Jeddah – Khor Fakkan – Jebel Ali – 
Port Qasim – Mundra – Nhava Sheva – Jeddah – Port Said  

 
Weekly  
One Westbound 
One Eastbound 

 
 
ML 

 
 
NEMO 
(EAX) 

 
 
CMA CGM, Hapag 
Lloyd 

 
London Gateway Port – Hamburg – Rotterdam – Le 
Havre – Fos sur Mer – Genoa – Damietta – Pointe des 
Galets – Fremantle – Melbourne – Sydney – Adelaide – 
Singapore – Port Kelang – Chennai – Colombo – Cochin – 
Damietta – Malta Freeport – Salerno – London Gateway 
Port 

 
 
Weekly  
Westbound 

 
 
ML 

 
Femex 
(CMA) 
Netus 
(HSD), 
SLC 
(MSK) 

 
CMA CGM, Seago 
Line, Hamburg Sud 

 
Malta Freeport – Piraeus – Gebze – Istanbul – Gemlik-
Aliaga – Malta Freeport – Valencia – Tanger Med – 
Felixstowe – Rotterdam – Bremenhaven – Antwerp – 
Malta Freeport 

 
Weekly  
One Eastbound 
One Westbound 

 
 
ML 
 

 
 
MGE 

 
CMA CGM, Hapag 
Lloyd, Hamburg Sud 

 
Malta Freeport – Salerno – Livorno – Genoa – Barcelona 
– Valencia – Tangier Med – Caucedo – Kingston – 
Cartagena – Guayaquil – Callao – San Antonio – 
Antofagasta – Guayaquil – Buanaventura – Manzanillo – 
Algeciras – Malta Freeport 

 
 
Weekly 

 
 
ML 

 
Nesm 
(HSD), 
SLA 
(MSK), 
BLX ( 
CMA) 

 
Maersk Line, 
Hamburg Sud, CMA 
CMG 

 
Felixstowe – Antwerp – Hamburg – Tanger Med – Malta 
Freeport – Alexandria – Beirut – Iskenderun – Mersin – 
Port Said – Salerno – Algeciras  

 
Weekly  
One Eastbound 

 
 
ML 
 

 
 
Indamed 
Service 

 
 
CMA CGM, APL, 
COSCO 

 
 
Khor Al Fakkan – Karachi – Mundra – Nhava Sheva – 
Djibouti – Jeddah – Damietta – Piraeus – Malta Freeport 
– Aliaga – Mersin – Port Said – Khor Al Fakkan 

 
Weekly 
Eastbound 

 
 
ML 
 

 
Sirius 
(CMA), 
Bossa 
Nova 
(MSK), 
MESA 
(HSD) 
Service 

 
 
Maersk Line, 
Hamburg Sud, CMA 
CMG 

 
Malta Freeport – Genoa – Barcelona – Valencia – 
Algeciras – Salvador – Itaguai – Santos – Itapoa – Buenos 
Aires – Rio Grande – Itajai – Santos – Itaguai – Tanger – 
Algeciras – Malta Freeport 

 
 
Weekly 

 
 
ML 

Mesa 
East 
(HLC), 
Westmed 
to South 
East 
Coast 
(MSC) 
Services 

 
 
Hapag Lloyd, MSC 

 
Malta Freeport – Valencia – Suape – Salvador – Rio De 
Janeiro – Santos – Paranagua – Itapoa – Montevideo – 
Navegantes – Santos – Rio de Janeiro – Las Palmas – 
Valencia – Barcelona – Genoa – Fos – Gioia Tauro – Malta 
Freeport 

 
 
Weekly 

 
 
ML 
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L43 
Service 

 
 
Seago Line 

 
 
Malta Freeport – Tunis – Malta Freeport 

 
 
Weekly 

 
 
F 
 

 
 
L45 
Service 

 
 
Seago Line 

 
 
Malta Freeport – Benghazi – Misurata – El Khoms – Malta 
Freeport 

 
 
Weekly 

 
 
F 
 

 
L61 
Service 

 
Seago Line 

 
Malta Freeport – Bejaia – Skikda – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 
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Service Shipping Line Ports of Call Schedule Type 

 
L67 

Service 

 
Seago Line 

 
Malta Freeport – Algiers (ACS) – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
L69 

Service 

 
Seago Line 

 
Malta Freeport – Sfax – Anaba – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 
 

SSLMED 
WEMED 
Service 2 

 
CMA CGM (NAF/ 

SSL WEMED) 

 
Malta Freeport – Mersin – Iskenderun – Lattakia – Beirut – 

Port Said East – Alexandria – Malta Freeport – Algiers – 
Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLEMD 
Algiers 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Algiers (ODCY) – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLMED 
Algiers 

Service 2 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Algiers Centre Port – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLMED 
Annaba 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Annaba – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLMED 
Turkey 
North 
Africa 

Express 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL TURAF) 

 
Malta Freeport – Misurata – El Khoms – Sfax – Malta 
Freeport – Thessaloniki – Avcilar – Gemlik – Aliaga – 

Piraeus 

Weekly 
One 

Eastbound 
One 

Westbound 

 
F 

 
SSLMED 
Bejaia 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Marseille – Bejaia – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLMED 
Malta 
Sousse 
Bizerte 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Sousse – Sfax – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
SSLMED 
Skikda 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Skikda – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
SSLMED 

Libya 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Tobruk – Malta Freeport 

 
Occassionally 

 
F 

SSLMED 
Malta El 
Khoms 

Sfax 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – El Khoms – Sfax – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

SSLMED 
Malta 
Rades 

Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Rades – Malta Freeport 

 
Occassionally 

 
F 

 
SSLMED 

Black Sea 
Service 

 
CMA CGM 

(NAF/SSL MED) 

 
Malta Freeport – Odessa – Constanta – Ambarli – Izmir – 
Malta Freeport – Annaba – Casablanca – Tanger Med – 

Malta Freeport 

Weekly 
Eastbound 
Westbound 

 
F 
 

Tyrrhenian 
Service 

Unimed Feeder 
Services CMA CGM 

Malta Freeport – Catania – Salerno SCT – Naples TFG – 
Livorno TDT – Genoa GPT – Genoa VTE – Genoa SECH – 

Livorno TDT – Civitavecchia – Naples TFG – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 
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(SSLMED Adriatic 
Feeder 6) 

Malta / 
Black Sea 
1 Service 

Unimed Feeder 
Services CMA CGM 
(SSLMED Black Sea 

Service 1) 

 
Malta Freeport – Piraeus – Istanbul Haydarpasa – Ambarli 

Kumport – Poti – Varna – Ambarli Kumport – Malta 
Freeport 

 
Weekly 

 
F 

Service Shipping Line Ports of Call Schedule  Type 

 
ADX I 
Loop 1 
Service 

 
X-Press Feeder 
Service 

 
Malta Freeport – Rijeka – Koper – Venice – Malta 
Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
ADX I 
Loop 2 
Service 

 
X-Press Feeder 
Service 

 
Malta Freeport – Piraues – Thessaloniki – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
ADX II 
Loop 
Service 

 
X-Press Feeder 
Service 

 
Malta Freeprot – Bar – Ancona – Ravenna – Split – Ploce 
– Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

 
ADX II 
Loop 4 
Service  

 
X-Press Feeder 
Service 

 
Malta Freeport – Catania – Durres – Malta Freeport 

 
Weekly 

 
F 

Mid-
West 
Line 
West 
Italy / 
Libya 
Service  

 
Tarros SpA Line, 
Brointermed Lines 

 
Malta Freeport – Misurata – Tripoli – La Spezia – Genoa – 
Malta Freeport 

 
Every 17 days 

 
F 

 
Medco 
Libya 
Morocco 
Service 

 
Medco Line 

 
Malta Freeport – Misurata – Sfax – Casablanca – 
Castellon de la Plana – Barcelona – Malta Freeport 

 
Every 10 days  

 
F 
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LIST OF SHIPPING AGENTS  

 

Evergreen MBLSA 
14 Lighters Wharf - Grand Harbour Menqa - Marsa, MRS 1442 
Tel: (356) 2165 8293 
Fax: (356) 2165 7578 
Email: agency@mblsa.com.mt  
 

Hapag-Lloyd 
 
UASC 

Bianchi & Co. (1916) Ltd. 
Palazzo Marina - 143, St. Christopher Str. - Valletta, VLT 1465 
Tel: (356) 2201 5000 
Fax: (356) 2123 2991 
E-mail: info@bianchi.com.mt  
 

Hamburg Sud Gollcher Ltd. 
19, Zachary Str. - Valletta, VLT 1133 
Tel: (356) 2569 1550 
Fax: (356) 2123 4195 
Email: contact@gollcher.com 
  

OOCL 
 
Brointermed 

W.J. Parnis England Ltd. 
60, South Str. - Valletta, VLT 11 
Tel: (356) 2124 4306 
Fax: (356) 2165 0169 
Email: info@wjpe.com  

Shipping Line Agent 

Maersk 
 
SeagoLine 

Thomas Smith & Company Ltd. 
1, War Victims Square - Luqa LQA 1010 
Tel: (356) 2205 8210 
Fax: (356) 2205 8299 
E-mail: info@tcsmith.com  
 

MSC 
 
Medex Container Services 

John Ripard & Sons Ltd. 
22, Xatt Lascaris - Valletta, VLT 01 
Tel: (356) 21 234562 
Fax: (356) 21 241952 
E-mail: admin@jripard.com  
 

CMA CGM Group CMA CGM Malta Agency Ltd 
1923, Valletta Road - Marsa MRS 3000 
Tel: (356) 2568 1305 
Fax: (356) 2568 1666 
E-mail: mlt.info@cma-cgm.com  
 

COSCO Shipping Medsea Shipping Agency 
Flat 2, G. Debono Square - Msida, MSD 1250 - Malta 
Tel: (356) 2558 0000 
Fax: (356) 2371 1010 
E-mail: medsea@medsea.com.mt 
  

mailto:agency@mblsa.com.mt
mailto:info@bianchi.com.mt
mailto:contact@gollcher.com
mailto:info@wjpe.com
mailto:info@tcsmith.com
mailto:admin@jripard.com
mailto:mlt.info@cma-cgm.com
mailto:medsea@medsea.com.mt
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X-Press Feeders 
 
MTL Container Line 
 
Medco Line 

Sullivan Shipping Agencies Ltd. 
Exchange Buildings, Republic Street - Valletta, VLT 117 
Tel: (356) 2124 5127 
Fax: (356) 2123 3417 
E-mail: info@sullivanshipping.com.mt 
 

Unimed Feeder Services Focal Maritime Services 
No 2, Dar is Sliem - Alfons Maria Galea Street, Birzebbuga, BBG 
1632 
Tel: (356) 2165 7577 
Fax: (356) 2165 7578 
E-mail: fms@focal.com.mt 
 

Tarros SpA Line H. Mifsud Shipping Ltd. 
38, Sir Luigi Preziosi Square - Floriana, FRN 14154 
Tel: (356) 2123 1407 
Fax: (356) 2125 0160 
Email: info@hms.com.mt  
 

 

5. Speler in de olie- en gasindustrie 

 

Malta Freeport is ook een belangrijke speler geworden in de olie- en gasindustrie. De olieterminal, 

de grootste bunkerfaciliteit in de Middellandse Zee met een opslagcapaciteit van meer dan 560.000 

m3, is 24 uur per dag operationeel en kan jaarlijks ongeveer twee miljoen ton producten verzorgen, 

waaronder: benzine, vliegtuigbrandstof, grondstoffen, industriële alcohol, zware brandstoffen en 

ruwe olie. De hoofdactiviteit van de terminal is tankverhuur, maar deze biedt ook andere diensten 

zoals mengen, opslag, butaniseren, circulatie, ship-to-ship transfer, en het injecteren van 

additieven of kleurstoffen. 

 

6. Potentieel als hub 

 

Hoewel de activiteiten grotendeels geconcentreerd blijven tot de Freeport, beschikt Malta ook over 

een andere haven, de haven van Valletta, of Grand Harbour. Het beheer van de haven, die roll-

on/roll-off-operaties, aanhangwagens, containers, continentale lading en voertuigen kan 

uitvoeren, is sinds juni 2006 in handen van Valletta Gateway Terminals (VGT), een joint venture 

tussen het Singaporese Portek International en de Maltese Tumas Group. De Grimaldi Shipping 

Line is een van de belangrijkste klanten van Grand Harbour, met honderden trailers en auto's voor 

overslag per week. 

 

De Grand Harbour of, in het Maltees, Il-Port il-Kbir, ligt voornamelijk onder Valletta, de hoofdstad 

van Malta, en de “drie steden” Cospicua, Vittoriosa en Senglea. De havenmond kijkt uit op het 

noordoosten en wordt beschut in het noorden door de St.Elmo's Point golfbreker, en de Ricasoli 

golfbrekerarm in het zuiden. De noordwestkust wordt gevormd door het Sciberras-schiereiland 

(waarop Valletta en de voorstad Floriana zijn gebouwd). Dit schiereiland scheidt ook de Grand 

Harbour van een tweede parallelle natuurlijke haven, Marsamxett Harbor. De belangrijkste 

waterweg van Grand Harbour gaat verder landinwaarts naar Marsa. De zuidoostelijke oever van 

de haven wordt gevormd door een aantal inhammen en landtongen, voornamelijk Rinella Creek, 

mailto:info@sullivanshipping.com.mt
mailto:fms@focal.com.mt
mailto:info@hms.com.mt
http://www.transport.gov.mt/ports-marinas/ports-in-malta/port-of-marsaxlokk/enemalta-petroleum-facilities
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Kalkara Creek, Dockyard Creek en French Creek, die worden ingenomen door Kalkara en de “drie 

steden” Cospicua, Vittoriosa en Senglea. 

 

De haven van Valletta, een natuurlijke diepwaterhaven, strekt zich ongeveer 3,6 kilometer 

landinwaarts uit. De twee-armige golfbreker maakt haar het hele jaar tot een veilige haven voor 

alle weersomstandigheden, die 24 uur per dag open is, hoewel de toegang beperkt kan zijn 

tijdens sterke oostelijke wind. De haven van Valletta is een multifunctionele haven die is 

uitgerust om een breed scala aan maritieme diensten aan te bieden, waaronder: 

 

• diverse cruise / veerboot- en vrachtligplaatsen 

• gespecialiseerde graan- en cementsilo's 

• petroleuminstallaties, bunkerfaciliteiten 

• scheepsreparatie en bouwterreinen 

• ontvangstfaciliteiten 

• andere scheepsgerelateerde diensten 

 

Warehousing en open opslagfaciliteiten zijn beschikbaar in het gehele havengebied. 

 

  

Figuur 13: P&O's Aurora meert aan in Valletta's Cruise Port (Bron: Maritime Directory 2017 - 2018, 
p. 29) 
 

https://www.vallettawaterfront.com/
https://www.vallettawaterfront.com/
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Figuur 14: de havenfaciliteiten van Valletta (Bron: Maritime Directory 2017 - 2018, p. 30) 

 

7. Toegang tot nabijgelegen markten 

 

Het integreren van alle afzonderlijke elementen in een ruimer aanbod zal in de toekomst de 

prioriteit moeten zijn, aangezien het eiland nieuwe kansen tracht te benutten. Een golf van 

onlineshopping heeft een bloeiende e-commercesector tot stand gebracht in de wereldeconomie 

die een nieuw type logistieke keten met zich meebrengt die geschikt is voor het transport van 

producten naar zowel particuliere huishoudens als distributiepunten. In deze context zou Malta 

een belangrijke hub kunnen worden voor Aziatische leveranciers die producten op Malta kunnen 

opslaan die ze willen verkopen en distribueren naar eindgebruikers en bedrijven in heel Europa 

en Noord-Afrika. Er zijn ook mogelijkheden voor waardetoevoegende diensten, zoals just-in-time 

voorraadbeheer en vrachtconsolidatie, evenals voor verwerking zoals verpakking en etikettering. 

 

De meeste bedrijven die zich richten op de Noord-Afrikaanse markt hebben hun labels in het 

Engels, maar landen als Egypte, Marokko en Algerije eisen dat ze in het Arabisch zijn. Dit opnieuw 

labelen kan op Malta worden gedaan. Certificering van halalvoeding is geïdentificeerd als een ander 

mogelijk groeigebied. Dienstverleners kunnen voor de certificering zorgen.  

 

Bedrijven kunnen ook goederen vooraf inklaren op Malta, wat resulteert in tijdwinst en 

efficiëntiewinsten voor de producent. 
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"The Express service is a niche of logistics. It is growing more than ever before as online shopping 
has exploded in Malta. The business to consumer segment accounts for 30% of imports in most 
European countries, while in Malta it now represents 75% – a 23% increase on DHL’s last year’s 
figures." 
Charles Schiavone, Malta Country Manager of DHL 

 

8. Putting it right: uitbreiding van de havenfaciliteiten 

 

Er is zeker geen tekort aan kansen en de vraag naar warehousingfaciliteiten binnen de 

vrijhandelszone van de Freeport groeit, maar de ruimte is zeer beperkt en volledig benut. Het land 

heeft echter de noodzaak erkend om alternatieve manieren te vinden om zijn groeiende cluster te 

ondersteunen. De Maltese overheid is 

voorstander van een optie waarbij 

vrijhandelszones worden gevestigd in bestaande 

pakhuizen in verschillende delen van het eiland. 

Deze oplossing zou wettelijke wijzigingen 

vereisen, evenals verbeterde 

beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen 

dat goederen die in deze magazijnen zijn 

opgeslagen niet illegaal worden verkocht.  

 

Het land zal ook de opening zien van een nieuwe 

logistieke hub met meer dan 8.000 vierkante 

meter grond in Hal Far. Bovendien heeft de Malta Freeport onlangs aangegeven geïnteresseerd te 

zijn in het investeren van nog eens 200 miljoen euro aan havenfaciliteiten en om zijn huidige 

capaciteit de komende jaren uit te breiden tot 4,5 miljoen TEU's. 

 

Geplande uitbreiding van de havenfaciliteiten 2018 - 20218 

Terminal One upgrade between Blocks 1 and 2 to stack 6 high, increasing the yard capacity by 

4.000 TEUs 

Increase of 15 new rubber-tyred gantry cranes (RTGs), in addition to the existing 50 

Squaring off of Terminal Two North Quay (quay extension to 677 metres creating an additional 

653 ground slots) 

Upgrade to 7 high stacking (RMG area) 

2 Super post-Panamax Quayside Cranes capable of reaching 25 containers across 

 

8. Logistieke lessen 

 

Malta Freeport updatete het Navis Terminal Operating System naar N4/XPS9. Investeringen in 

apparatuur en besturingssystemen moeten ook hand in hand gaan met investeringen in menselijke 

hulpbronnen. De regering onderzoekt de versterking van onderwijs en opleiding, aangezien de 

sector behoefte heeft aan expertise, niet alleen op het niveau van het tertiair onderwijs, maar ook 

op mechanisch en operationeel niveau. De autoriteiten bestuderen best practices van succesvolle 

handelscentra zoals China, Dubai en Singapore.  

                                                           
8 Malta Freeport meeting met FIT Rome mei 2018  
9 Malta Freeport presentatie mei 2018, p. 13 
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De uitdaging voor de toekomst is om een echt multimodaal logistiek netwerk te ontwikkelen en 

manieren te vinden om zeevracht en luchtvracht beter te verbinden. 

 

 
Figuur 15: Malta Freeport verzorgt ook wekelijkse verbindingen met Brazilië en Argentina (Bron) 

 

Kansen voor Vlaamse bedrijven 
 

 

Meer weten? Op zoek naar handelspartners?  

FIT Rome bezorgt u graag verzorgde contactlijsten van 

 

✓ haven terminals 

✓ yacht & charter management 

✓ maritieme beveiligingsdiensten 

✓ shipping agents 

✓ scheep- en jachtherstellers 

✓ acounting en auditing in de maritieme sector 

✓ rederijen 

 

Ook verzorgt FIT Rome voor u op maat gemaakte afsprakenprogramma’s met Maltese bedrijven. 

Neem contact op met rome@fitagency.com. 

 

 

  

https://maltaprofile.info/article/freeport-and-logistics-sector-2017-a-bigger-vision
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/malta/diensten
mailto:rome@fitagency.com
https://maltaprofile.info/article/malta-freeport-has-introduced-a-weekly-container-service-to-brazil-and-argentina
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Maritieme Top van Malta 

 

Een interessant event is  de MALTA MARITIME SUMMIT 2018 die plaatsvindt van 1 tot 5 oktober 2018, 

Valletta - programma 

Invloedrijke internationale maritieme executives ontmoeten elkaar op deze topbijeenkomst, en 

bespreken en analyseren er de huidige maritieme strategie van de Europese Unie en haar 

wereldwijde impact, met name op de Europese belanghebbenden en spelers.  

De top zal opnieuw voor anker gaan in de hoofdstad van Malta, Valletta, de Culturele Hoofdstad 

van Europa 2018 - het hart van prachtig erfgoed en de natuurlijke Grand Harbour, die sinds de 

Fenicische tijd werd gebruikt. 

 

Nuttige contacten en links 
 

 
 

 
 

Malta Freeport Terminals Ltd. 

Freeport Centre   

Port of Marsaxlokk - Kalafrana BBG3011 MALTA  

Tel (356) 2225 1000 

www.maltafreeport.com.mt 

marketing@maltafreeport.com.mt  

 

Malta Maritime Directory 

Port of Valletta 

Malta Ports and Shipping Profile 

Malta Shortsea Promotion Centre 

Malta Motorways of the Sea 

Valletta gateway Terminals Ltd. 

Malta Maritime Pilots 

The Chartered Institute of Logistics and Transport Malta 

Malta Maritime Law Association 

Valletta Cruise Port 

Malta Chamber of SME's 

http://maltamaritimesummit.com/
http://maltamaritimesummit.com/programme/
http://www.maltafreeport.com.mt/
mailto:marketing@maltafreeport.com.mt
http://maltamaritimedirectory.com:10015/wordpress/create-manage-content-with-directory/
http://www.transport.gov.mt/ports-marinas/ports-in-malta/port-of-valletta
https://maltaprofile.info/article/ports-shipping
http://www.shortsea.org.mt/
http://www.mmos.com.mt/
http://www.vgt.com.mt/
http://maritimepilots.com.mt/
http://www.ciltmalta.com/
http://www.mmla.org.mt/
https://www.vallettawaterfront.com/
http://www.grtu.org.mt/
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Figuur 16: de Maltese maritieme economie floreert (Bron: Maritime Directory 2017 - 2018, p. 3) 

 

Praktische informatie 

 

1. Bedrijfscultuur 

 

Tot 1964 was Malta een kolonie van het Verenigd Koninkrijk en de Britse cultuur beïnvloedt nog 

steeds de Maltese manier van zakendoen. Tegelijkertijd zijn vergaderingen veel minder formeel 

en worden zaken op een meer ontspannen manier geleid dan in Noord-Europa. Afspraken zijn 

echter noodzakelijk en moeten een tot twee weken van tevoren worden gemaakt. Zoals in de 

meeste mediterrane landen, is het concept van tijd iets meer ontspannen dan in landen in het 

noorden. Desalniettemin wordt stiptheid verwacht en op prijs gesteld. Er is geen specifiek 

protocol voor de uitwisseling van visitekaartjes, maar het gebeurt meestal wanneer potentiële 

zakelijke partners elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Zakelijke kleding moet verzorgd zijn, 
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met klassieke pakken en stropdassen voor mannen en pakken of jurken voor vrouwen. 

Werkcontacten worden meestal begroet met hun titel, als ze er een hebben, gevolgd door de 

achternaam. Zodra een relatie is vastgesteld, worden echter alleen voornamen gebruikt. 

2. Taal 

 

De meeste zakelijke correspondentie wordt uitgevoerd in het Engels, een van de twee officiële 

talen van het land, terwijl het Maltees de andere is. Wetten en voorschriften worden in beide 

talen gepubliceerd. Veel Maltezen hebben ook een goede kennis van het Italiaans en een groot 

gedeelte spreekt ook Duits of Frans. 

3. Kantooruren 

 

Kantooruren zijn over het algemeen 08.30 uur tot 13.00 uur en 14.00 tot 17.30 uur, van maandag 

tot vrijdag. Sommige overheidsafdelingen werken in de zomer halve dagen, maar velen hebben 

zich aangepast om ervoor te zorgen dat kantoren tijdens normale kantooruren worden bemand 

en de privésector blijft het hele jaar door normaal functioneren. Bedrijven beginnen meestal om 

8 uur en sluiten om 17:00 uur. De meeste banken zijn geopend van 8.30 tot 14 uur van maandag 

tot vrijdag en op zaterdag tot 12.30 uur. De meeste winkels zijn van maandag tot en met 

zaterdag geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur, sommige sluiten voor de lunch tussen 13.00 uur 

en 16.00 uur. De meeste winkels en commerciële winkels zijn op zondag gesloten. 

4. Professionele diensten 

 

De professionele dienstverleners in Malta trekken steeds meer internationale klanten aan en zijn 

goed gepositioneerd om ondersteuning en strategische begeleiding te bieden aan bedrijven die 

van plan zijn zich op het eiland te vestigen. Een groot aantal advocatenkantoren opereert op het 

eiland, de meeste zijn onderdeel van internationale netwerken zoals Lex Mundi en Lexis Nexis en 

worden regelmatig gerangschikt op Chambers. Het internationale bedrijfsleven wordt sterk 

ondersteund door een indrukwekkende selectie van accountants, variërend van kleine 

boetiekpraktijken tot de wereldwijde 'Big Four' accountantskantoren. Malta heeft ook een groot 

aantal zakelijke dienstverleners die bedrijfsadvies en backoffice-ondersteuning bieden. 

Professionele honoraria, inclusief juridische kosten en boekhoudkosten, zijn over het algemeen 

lager dan in West-Europese locaties. 

5. Markttoegankelijkheid 

 

De interne markt is relatief klein. Malta biedt echter kansen als toegangspoort naar markten in 

Europa of Noord-Afrika. Strategisch gelegen in het midden van de Middellandse Zee, tussen 

Europa en Noord-Afrika, is Malta van oudsher de verbinding tussen de twee continenten. Als EU-

lidstaat biedt Malta directe toegang tot de interne markt van de EU met meer dan 500 miljoen 

consumenten. Bedrijven kunnen er vrij zaken doen en hun producten verkopen in alle EU-

lidstaten en/of een bedrijf opzetten in een ander EU-land. Naast zijn nauwe geografische positie 

heeft Malta ook sterke historische en culturele banden met Noord-Afrika, waardoor het een 

aantrekkelijke uitvalsbasis is voor Europese, Amerikaanse of Aziatische bedrijven die de relatief 

onaangesproken markten in het zuiden willen betreden. Bovendien heeft Malta 70 verdragen ter 

voorkoming van dubbele belasting ondertekend. 
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6. Luchthaven en verbindingen, haven en scheepvaart, lokaal transport 

 

Malta International Airport 

Malta is via de lucht verbonden met bijna elke grote stad in Europa en met belangrijke 

bestemmingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Steden zoals Brussel, Londen en Parijs zijn 

in minder dan drie uur te bereiken, terwijl een vlucht naar Rome slechts één uur duurt. Op dit 

moment is Malta verbonden met 95 luchthavens in 86 steden. Malta wordt ook bediend door 

goedkope luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en EasyJet 

voegen nieuwe routes toe. Malta International Airport (MIA), de enige luchthaven van het eiland, 

is centraal gelegen en van hieruit kunnen binnen 20 tot 40 minuten alle steden en dorpen 

worden bereikt. 

Haven en Scheepvaart 

Door de unieke locatie op de belangrijkste scheepvaartroutes, is Malta een belangrijk 

overlaadpunt voor de Middellandse Zee geworden. Het heeft twee belangrijke commerciële 

havens: de haven van Valletta, traditioneel bekend als Grand Harbour, en de Malta Freeport, 

gelegen aan de Marsaxlokk haven in het zuiden van het eiland. Deze laatste is een van de 

grootste freeports in de regio, die intercontinentaal cargo afhandelt voor distributie in het hele 

Middellandse-Zeebekken. De havens van Malta worden bediend door veel van 's werelds 

belangrijkste scheepvaartmaatschappijen en de Freeport is verbonden met 135 havens over de 

hele wereld. Regelmatige passagiers- en vrachtveerdiensten naar Italië zijn ook beschikbaar. De 

logistieke dienstverleners in Malta bieden een volledig pakket van reguliere en op maat gemaakte 

diensten, variërend van eenvoudige belastingvrije opslag tot het vergemakkelijken van last-

minute ordering op Europese markten. 

Lokaal transport 

De dagelijkse reistijden binnen Malta zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de meeste 

vergelijkbare verstedelijkte gebieden in continentaal Europa. Het eiland heeft een netwerk van 

zo'n 1500 kilometer wegen en er is een intensief programma voor reparatie en upgrading aan de 

gang. Het openbaar vervoersysteem biedt verbindingen naar alle plaatsen in Malta en Gozo. 

7. Communicatie 

 

Malta heeft in de afgelopen 15 jaar enorme publieke en private investeringen in ICT gekend en 

beschikt vandaag over een ultramoderne infrastructuur. GO, Melita en Vodafone zijn de drie 

belangrijkste telecombedrijven, terwijl Malta meer dan 200 IT-bedrijven huisvest, waaronder 

internationale giganten zoals Microsoft, Oracle en Cisco. Het eiland is internationaal verbonden 

via vier onderzeese glasvezelverbindingen naar het vasteland van Europa, waarvan er twee 

worden geëxploiteerd door GO en twee door respectievelijk Vodafone en Melita. Dit systeem 

wordt ondersteund door twee satellietstations. Datacenters worden beheerd door de 

telecomproviders met hun eigen glasvezelkabels, en ook door andere, kleinere telecombedrijven. 

Vaste breedband is beschikbaar via kabel en ADSL, elk met nationale dekking.  

MaltaPost is de belangrijkste postdienstverlener. De levering is efficiënt en betrouwbaar, met een 

driedaagse service voor de meeste Europese steden op het vasteland. Lokale post wordt de 

volgende werkdag bezorgd. Alle belangrijke internationale koeriersdiensten zijn op het eiland 

vertegenwoordigd. 
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Bronnen 
 
- Havenbezoek FIT Rome aan Malta Freeport in mei 2018 
- Bedrijfspresentatie Freeport Terminals 

- Meetings FIT Rome met Malta Transport in mei 2018 
- webportaal www.transport.gov.mt 
- Havenbezoek Valletta Terminals 
- FinanceMalta Gids 2017 
- Malta Ports & Shipping Handbook 2017/18 
- Administrative Report 2017/18 The Malta Chamber of Commcerce, Enterprise and Industry en 
meetings met FIT Rome in mei 2018 
- Maritime Directory 2017 – 2018 
- The Commercial Courrier 

- Malta Enterprise Annual Report 2016 
- Malta Maritime Directory 
- Port of Valletta 
- Malta Ports and Shipping Profile 
- Malta Shortsea Promotion Centre 
- Malta Motorways of the Sea 
- Valletta gateway Terminals Ltd. 
- Malta Maritime Pilots 
- The Chartered Institute of Logistics and Transport Malta 
- Malta Maritime Law Association 
- Valletta Cruise Port 
- Malta Chamber of SME's 

Meer weten? 
 

Is uw interesse gewekt? Wil u deze markt diepgaander verkennen? 

Neem contact op met ons kantoor in Rome 

Disclaimer 
 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie 

naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die 

voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: mei 2018 

http://www.transport.gov.mt/
http://maltamaritimedirectory.com:10015/wordpress/create-manage-content-with-directory/
http://www.transport.gov.mt/ports-marinas/ports-in-malta/port-of-valletta
https://maltaprofile.info/article/ports-shipping
http://www.shortsea.org.mt/
http://www.mmos.com.mt/
http://www.vgt.com.mt/
http://maritimepilots.com.mt/
http://www.ciltmalta.com/
http://www.mmla.org.mt/
https://www.vallettawaterfront.com/
http://www.grtu.org.mt/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/itali%C3%AB

