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SARKHERS  Nieuwkomer wil ‘direct aan de ingang’ zitten maar noemt geen specifi eke locatie

ROB MACKOR

Twee spelers uit de tankopslag-
sector hebben onder de naam 
Sarkhers een plan gelanceerd om 
‘direct aan de ingang’ van de Rot-
terdamse haven een nieuwe ter-
minal voor de opslag van ruwe 
olie te ontwikkelen.

De van Vitol/VTTI afkomstige Mat-
thijs Reedijk is directeur van Sark-
hers BV en Foeke Kolff  is projectma-
nager. De laatste was als CEO van 
Suma Group betrokken bij het
Shtandart-project. Dat was gericht 
op de bouw van een enorme import-
terminal voor Russische stookolie 
op de zogenoemde Kop van de Beer 
in het Europoort-gebied. Na jaren 
van voorbereiding werd het project 

len. Havenbedrijf Rotterdam heeft 
tegenover  de gespecialiseerde site 
gezegd dat er niet over een concrete 
locatie wordt gesproken.

Pijpleidingen
Het bedrijf wijst er verder op dat 
Rotterdam met pijpleidingen is ver-
bonden met Vlissingen, Antwerpen 
en Duitsland en zo een van de groot-
ste energieclusters ter wereld 
vormt. Jaarlijks wordt via Rotter-
dam zo’n honderd miljoen ton ruwe 
olie aangevoerd, waarvan een aan-
zienlijk deel via pijpleidingen naar 
die bestemmingen wordt doorge-
voerd. Dat heeft er onder meer mee 
te maken dat de Westerschelde niet 
diep genoeg is voor vlcc’s, waardoor 
die niet rechtstreeks naar Vlissin-
gen of Antwerpen kunnen varen.

naderijen met een jaarlijkse verwer-
kingscapaciteit van 58 miljoen ton 
en is daarmee de grootste van Euro-
pa.
Bronnen in de sector plaatsen 
vraagtekens bij het initiatief omdat 
er in Noordwest-Europa al meer 
dan voldoende ruimte is voor de op-
slag van ruwe olie. Bovendien valt 
met de op gang komende energie-
transitie te verwachten dat de vraag 
naar opslagcapaciteit in de toe-
komst langzaam maar zeker zal af-
nemen. Dat lijkt moeilijk te rijmen 
met de lange terugverdientijd van 
dit soort investeringen.
Reedijk heeft tegenover TankTer-
minals gezegd dat het project geba-
seerd wordt op contracten met bui-
tenlandse partijen, die Iraanse olie 
zouden willen opslaan en verhande-

twee jaar geleden geschrapt.
Het op Schiphol gevestigde Sark-
hers noemt geen specifi eke locatie, 
maar zegt wel dat het gaat om een 
‘greenfi eld’-terminal, die bereik-
baar moet zijn voor vlcc’s, olietan-
kers van meer dan 300.000 ton. 
Ook zou de nieuwe voorziening via 
een pijpleiding aansluiting moeten 
hebben op de Maasvlakte Olie
Terminal (MOT), de gezamenlijke
‘crude’ terminal van de Rotterdam-
se raffi  nagesector.

Energietransitie
De initiatiefnemers noemen geen 
andere details, zoals de beoogde ca-
paciteit, de hoogte van de investe-
ring  of een tijdplanning. Wel wijzen 
ze op de omvang van de Rotterdam-
se raffi  nagesector. Die telt vijf raffi  -
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Initiatief voor nieuwe 
olieterminal Rotterdam

De logistieke ondernemers in 

Nederland zijn ondanks de aan-

houdende prijsdruk erg positief 

over het komende jaar. Ze gaan 

voor 2018 uit van een bovenge-

middelde omzetgroei van 14% 

en een stijging van de winst met 

14,6%. Dit blijkt uit het rapport 

‘2018 in Zicht, de verwachtingen 

van Nederlandse ondernemin-

gen’ van SRA, een netwerk van 

mkb-accountants. De logistiek 

heeft de kredietwaardigheid 

sterk verbeterd en verwacht fors 

meer te gaan investeren. Het 

aantrekken en behouden van 

vakkundig personeel vormt de 

grootste uitdaging voor 2018.

Logistiek verwacht 
topjaar in 2018
WINST

miljoen 

euro heeft 

Damen 

Shipyards 

moeten 

neertellen voor een meerder-

heidsbelang van 51% in de 

enorme scheepswerf Daewoo 

Mangalia Heavy Industries in 

het Roemeense Mangalia aan 

de Zwarte Zee. De werf heeft 

een oppervlakte van bijna 

honderd hectare en beschikt 

over drie droogdokken met een 

gezamenlijke lengte van bijna 

een kilometer. 

22
Damen koopt in 
Roemenië megawerf  

De Deense scheepvaart- en lo-

gistieke DFDS Group neemt de 

Rotterdamse Alphatrans Group 

over van eigenaar Martin Bos. 

Alphatrans is gespecialiseerd 

in lange, brede, hoge en zware 

ladingen en beschikt over 720 

trailers en 125 trucks. Het bedrijf 

heeft een kleine 200 werkne-

mers op de loonlijst staan en 

heeft verder kantoren in België, 

Duitsland, het Verenigd Konink-

rijk, Ierland, Hongarije, Roeme-

nië en Portugal. DFDS, met een 

jaaromzet van 2 miljard euro, 

telt 7.000 medewerkers.

Alphatrans verkocht 
aan DFDS
WEGVERVOER 

Smart ships uit 
Scandinavië

Transportfi rma’s 
in Paradise Papers

Wegvervoer moet 
snel duurzamer

INNOVATIEBELASTINGPARADIJS KLIMAAT
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‘Niet alles is
kommer en kwel’

CNV VAKMENSEN
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

De congestieproblemen staan centraal tijdens het Haven-

debat Rotterdam, dat op 7 december plaatsvindt in Lantaren-

Venster. Met alle betrokken partijen wordt die ochtend 

gezamenlijk nagedacht en gedebatteerd over mogelijke oplos-

singen. Geen vingerwijzen, maar een constructief debat.

In de aanloop naar het Havendebat Rotterdam onderzoekt 

Nieuwsblad Transport de omvang van de congestieproblemen 

in de Rotterdamse haven. Hiervoor vragen we onze lezers om 

input. Wordt u geconfronteerd met gevolgen van de congestie 

– of juist niet? Meld het ons via de enquête, waarvan de 

resultaten tijdens de bijeenkomst worden gepresenteerd. U 

vindt de vragenlijst op www.nieuwsbladtransport.nl/

congestie. 

COMMENTAAR

Het was een prachtig stukje ironie. Terwijl de internationale 
rederslobby ICS op de klimaattop in Bonn aan het roepen was 
dat de scheepvaart haar uitstoot niet gemakkelijk snel terug 
kan dringen, maakte CMA CGM bekend zijn nieuwe megacar-
riers, met een capaciteit van meer dan 22.000 teu, op LNG te 
gaan laten varen. Directe winst: een 99% reductie van zwavel 
en fi jnstof, 85% uitstootvermindering van stikstof en een 
CO2-besparing die kan oplopen tot 25%. En als kers op de taart 
wordt het schip ook nog eens 20% zuiniger, in vergelijking met 
zijn stookolie aangedreven equivalent, aldus CMA CGM. Snel 
de uitstoot verminderen kan dus wel. Het kost alleen een paar 
centen. 

Naar verluidt betaalt CMA CGM 20 miljoen dollar meer per 
schip dan MSC voor zijn 22.000 teu-schepen, en dat was nog 
vóór het nieuws dat CMA CGM daadwerkelijk overstapt op 
LNG-aandrijving. Voor die extra 20 miljoen zouden de schepen 
LNG-voorbereid worden opgeleverd.

Het is een bewonderenswaardige stap van de familie Saadé, die 
eigenaar van de Franse rederij is. Niet alleen vanwege het geld 
dat zij er voor over hebben, maar ook omdat zij de eersten zijn 
die schepen van dit formaat met LNG-voortstuwing uitrusten 
én omdat het nog ontbreekt aan een wereldwijd bunkernet-
werk voor vloeibaar aardgas. 

Natuurlijk investeert CMA CGM niet alleen in LNG om het 
milieu te ontzien. Het is nog maar de vraag wat een ton stook-
olie per 2020, als wereldwijd de toegestane hoeveelheid zwavel 
wordt teruggschroefd van 3,5% naar 0,5%, gaat kosten. En of 
er genoeg van zal zijn. Het gepionier van de Fransen is heus 
gestoeld op een gedegen business case.

Toch zullen voorlopig maar weinig deepsea-rederijen het 
voorbeeld volgen. Waarom? Omdat zij het de moeite niet 
waard vinden om te investeren in LNG, terwijl de scheepvaart 
uiteindelijk naar emissievrije voortstuwing zoals waterstof-
aandrijving of elektrische voortstuwing gaat. Onder het mom 
van ‘aardgas is ook nog steeds fossiel’ blijven zij voorlopig op 
stookolie varen en nog even wat extra CO2, zwavel, stikstof en 
fi jnstof uitstoten. Alleen totdat de echte oplossing komt hoor, 
dan is het over. Helaas beginnen steeds meer mensen dat een 
begrijpelijk argument te vinden. 

Natuurlijk is LNG niet voor alle deepsea-rederijen haalbaar. 
Het is ook niet aantrekkelijk om in alle havens nog bunker-
voorzieningen voor LNG te ontwikkelen. Maar juist voor de 
lijnvaart, en in het bijzonder de grote lijnvaart, die bijna de 
gehele levensduur van het schip min of meer hetzelfde rondje 
vaart, is LNG wel een goede optie. Omdat zij steeds dezelfde 
havens aandoen kunnen zij met een aantal strategisch geplaats-
te bunkerstations prima hun diensten onderhouden. Daarom is 
het te hopen dat meer rederijen het voorbeeld van CMA CGM 
zullen volgen. 

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Voorbeeld
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INTERVIEW  TJITZE VAN RIJSSEL, ONDERHANDELAAR CNV VAKMENSEN

FOLKERT NICOLAI

Er hangt werkgevers in het weg-
vervoer een miljoenenclaim bo-
ven het hoofd omdat ze werkne-
mers de afgelopen vijf jaar te 
weinig loon voor vakantiedagen 
hebben uitbetaald. Onderhande-
laar Tjitze van Rijssel van CNV 
Vakmensen geeft tekst en uitleg.

Wat hebben chauff eurs, planners 
en ander personeel bij wegtrans-
portbedrijven volgens uw bond nog 
tegoed?
Veel werknemers in het wegvervoer, 
maar ook mensen bij verladende be-
drijven, maken overuren om hun in-
komen te verbeteren. Die uren krij-
gen ze ook wel uitbetaald, maar niet 
over hun vrije dagen. In 2011 heeft 
het Europees Hof van Justitie be-
paald dat werknemers ook tijdens 
vakantie wel degelijk recht hebben 
op hetzelfde loon als bij werken. 
Het is, zo overwoog het Hof,  niet de 
bedoeling dat werknemers in hun 
vakantie maar doorwerken, omdat 
ze anders hun inkomen sterk zien 
dalen. Op dat arrest van het Hof in 
Luxemburg beroepen wij ons nu.

CNV had hierover, met de andere 
vakbonden, ook een afspraak met 
de werkgevers in het beroepsgoede-
renvervoer over de weg kunnen 
proberen te maken. Waarom is dat 
niet gebeurd?
De andere bonden hadden kennelijk 
andere prioriteiten. De werkgevers 
vinden dat de overuren en de toe-
slagen niet over de vakantiedagen 
betaald hoeven te worden. Een in-
houdelijk verschil van mening. Jam-
mer genoeg, want we hadden het 
toen voor iedereen goed kunnen re-
gelen. Nu gaan we voor onze leden, 
maar ook voor niet-leden, aan de 
slag om het achterstallige loon over 
de afgelopen vijf jaar te vorderen. 
Op onze website staat een formu-
lier waarmee iedereen die een claim 
denkt te hebben, die kan indienen. 
Onze bond en zijn juristen zijn be-
reid die claims ook in rechte, tot aan 
de Hoge Raad toe, te verdedigen.

Vanwaar die periode van vijf jaar?
Oudere rechten zijn verlopen. Maar 
als je nu voor de periode 2013-2017 

claimt, ligt de claim tijdig bij de 
werkgever. En mocht de rechter er-
aan te pas moeten komen, dan stuit 
een tijdige indiening de verjaring. 
Zo heet dat in juridisch jargon; je 
bent er op tijd bij. Dan kan het nog 
jaren duren als het eventueel tot 
rechtszaken komt, maar je hebt in 
elk geval een spaarpot, waar zomaar 
zesduizend euro in kan zitten. Dat 
hebben rekensommen die CNV 
heeft gemaakt, alvast aangetoond.

Mijn baas betaalt me keurig twaalf 
maanden salaris uit en een dertien-
de maand. Mijn vakantiedagen 
worden precies zo beloond als mijn 
werkdagen. Dat ik regelmatig over-
werk, vind ik niet zo interessant. 
Waarom uw leden wel?
We denken dat er zeker tachtigdui-
zend chauff eurs in het wegvervoer 
voor een behoorlijk inkomen sterk 
afhankelijk zijn van de toeslagen die 
ze voor overwerk ontvangen. Tel 
daarbij twintigduizend andere 
werknemers in de sector op, zoals 
planners en kantoorpersoneel. 
Chauff eurs moeten het hebben van 
toeslagen van 50 tot 100% voor hun 
weekenduren. Dat betekent dat ze 
soms zes of zeven dagen in de week 
werken. Dat was ook een overwe-
ging van het Europees Hof in het ar-
rest uit 2011: het is niet gezond en 
niet sociaal dat chauff eurs zo lang 
moeten doorwerken en, afgezien 
daarvan, ook niet bevorderlijk voor 
de veiligheid in het verkeer.

Wat een rotvak. Hoe kom je zo nog 
aan nieuwe mensen?
Dat is, zoals bekend, een groot
probleem. We zien de sterke vergrij-
zing en de beperkte entree van nieu-
we chauff eurs, mensen die je zoge-
zegd moet boeien en binden voor 
het vak. Die jongeren willen één of 
twee vaste vrije dagen in de week. 
Daar zijn we in de bedrijfstak als so-
ciale partners trouwens goed mee 
bezig. We proberen er samen ook 
voor te zorgen dat chauff eurs niet al 
rond hun zestigste zijn versleten, 
maar dat ze tot hun pensioenleef-
tijd van 67 door kunnen gaan. Het is 
dus niet alleen kommer en kwel in 
de sector.

Toch zul je daarmee het toekomsti-
ge tekort aan chauff eurs niet oplos-
sen. Of wel?
Dat tekort is zeker de komende ja-
ren een probleem. Maar steeds 
meer wegvervoerders maken ge-
bruik van het spoor en, waar moge-
lijk, de binnenvaart. We zien ook de 
opkomst van het autonome rijden, 
de ‘platooning’, en van 3D-printing. 
Het is een demografi sch vraagstuk, 
waarvoor wel oplossingen komen. 
Maar laten we nu eerst eens zorgen 
dat chauff eurs, of ze nu voor een 
transportbedrijf of een verlader 
werken, een evenredig deel van hun 
jaarinkomen in de vakantietijd krij-
gen uitbetaald. Dat is ook een deel 
van de oplossing en daar gaat onze 
bond zich voor inzetten. 

‘Ja, er ligt een claim, maar 
niet alles is kommer en kwel’
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Vervoer struikelblok bij 
vorming Duitse coalitie

Voormalige CEO Maersk 
naar Unifeeder

APMT Zeebrugge
in Chinese handen

Geen ruimtereis voor 
Martin Schröder

POLITIEK
De partijen die in Duitsland een 

nieuwe regeringscoalitie 

proberen te vormen, hebben 

een lijst van knelpunten 

opgesteld, waarbij de meningen 

ook over de transportsector nog 

sterk verschillen. De Groenen, 

die aan het coalitieoverleg 

deelnemen, willen dat in 2030 

geen nieuwe voertuigen die op 

fossiele brandstoffen (diesel en 

benzine) rijden meer op de 

wegen worden toegelaten. De 

Union van CDU en CSU weigert 

hierover te praten.

BENOEMING
Voormalig CEO van A.P. Moller-

Maersk Nils Smedegaard 

Andersen treedt aan als 

voorzitter van de raad van 

bestuur bij Unifeeder. Smede-

gaard Andersen trad vorig jaar 

af als topman bij Maersk en 

werd vervangen door de CEO 

van Maersk Line Søren Skou. 

Sinds zijn vertrek bij Maersk is 

Smedegaard Andersen actief als 

bestuurslid bij onder meer 

Nordic Capital Funds.

TERMINAL
Cosco Shipping Ports heeft de 

overname van APMT Zeebrugge 

afgerond. De Chinese groep had 

al een belang van 24% in de 

terminal en kondigde twee 

maanden geleden aan de 

terminal voor ‘maximaal’ 35 

miljoen dollar te willen overne-

men. De overname past in de 

strategie om een ‘omvangrijk en 

uitgebalanceerd netwerk te 

ontwikkelen en de grip op 

terminals te verstevigen’.

FAILLISSEMENT
Het Amerikaanse bedrijf XCOR 

dat het ruimtevaartuig Lynx 

bouwt is failliet verklaard. 

Samen met dj Armin van 

Buuren en topmodel Doutzen 

Kroes zou de oprichter van 

Martinair als bekende Nederlan-

der zich gratis de lucht in laten 

schieten. Aanvankelijk zou de 

Lynx al in 2014 de eerste 

ruimtereis maken. De supersoni-

sche Lynx zou vanaf Curaçao de 

ruimtereizen maken.

KORT

chauff eurs die zogenaamd zelfstan-
digen zonder personeel zijn, maar 
feitelijk zuiver in opdracht van 
Brinkman werken. Verder worden 
buitenlandse chauff eurs ingezet uit 
landen als Oekraïne, Moldavië en 
Polen. Die bivakkeren illegaal in 
hun cabines. De ILT onderzocht 
ook een zusterbedrijf van Brink-
man, AST Fresh, met vestigingen in 
Zweden en Polen.
Er hangt Brinkman bijna een mil-
joen euro aan boetes boven het 
hoofd, zegt bestuurder Edwin Ate-
ma van FNV-Stichting VNB. Hij ba-
seert zich daarbij op de ‘boetecata-
logus’ van de ILT. Maar in de praktijk 
vallen de boetes veel lager uit. Zo 
worden er geen boetes voor het bi-
vakkeren in de cabine opgelegd, al-
dus Atema.

FOLKERT NICOLAI

Wegvervoerder Brinkman Trans 
Holland uit Emmen, die veel rijdt 
voor Ikea, houdt zich nauwelijks 
aan de wet. Dat concludeert de 
FNV uit een rapport van de In-
spectie Leefomgeving en Trans-
port (ILT). 

FNV Transport en Logistiek heeft 
door een beroep op de Wet Open-
baarheid Bestuur inzage gekregen 
in het ILT-rapport. De inspectie-
dienst constateert dat Brinkman rij- 
en rusttijden van chauff eurs onvol-
doende bijhoudt en illegale 
cabotageritten laat uitvoeren.
Soms worden ritten zonder trans-
portvergunning uitgevoerd en wor-
den ‘schijnzelfstandigen’ ingezet, 

WEGVERVOER

Brinkman ‘gefileerd’ 
door inspectiedienst

standigheden slechts af en toe in de 
buurt kunnen komen is een groot 
deel van de 756 containers aan 
boord met een Skycrane helikopter 
gelost.
In het ruim van het schip staan nog 
altijd 108 containers. Twee contai-
ners zijn door het breken van het 
schip overboord geslagen. Volgens 
een woordvoerder van Lomar Ship-
ping is het nog steeds de bedoeling 
om het wrak volledig te verwijde-
ren. De in 2017 gebouwde ‘Kea Tra-
der’ (2.194 teu) was en route van
Papeete in Frans-Polynesië naar 
Noumea in Nieuw-Caledonië toen 
het op 12 juli door nog onbekende 
oorzaak vastliep op het Durand-rif. 
De bemanning bleef daarbij onge-
deerd. Het schip was pas in april van 
de werf gekomen. 

TOBIAS PIEFFERS

Na maandenlang door golven te-
gen de rotsen te zijn gebeukt van 
het Durand-rif nabij Frans-Poly-
nesië is het door Seatrade gechar-
terde en gestrande schip ‘Kea 
Trader’ in tweeën gebroken.

De helften zijn niet gezonken, maar 
liggen los van elkaar op het rif waar 
het containerschip medio juli op 
strandde. Het schip, gecharterd 
door Seatrade maar eigendom van 
Lomar Shipping, was al als total loss 
afgeschreven.
Het Nederlandse bedrijf Ardent is al 
maanden bezig met de berging van 
het schip, maar veel schot zit daar 
door het onstuimige weer niet in. 
Omdat lichters door die weersom-

SCHIPBREUK

Nog 108 containers op 
gebroken ‘Kea Trader’ 

IATA staat niet afwijzend tegenover 

aanpassing omstreden 80:20-regel.

vens zuur dat de verloren rechten in 
de vrachtsector snel worden inge-
pikt door prijsvechters en vakantie-
vliegers. Hierdoor is er steeds min-
der ruimte voor de vrachtsector op 
grote luchthavens, stelt ESC. 
De belangenorganisatie wil onder 

meer dat de IATA zich sterk gaat 
maken voor een aanpassing van de 
Europese 80:20-regel door Brussel, 
die gebaseerd is op de World Slot 
Guidelines van de IATA. De belan-
genorganisatie voor de burgerlucht-

vaart staat niet onwelwillend tegen-
over dat verzoek. ‘Als de industrie 
vindt dat de regels moeten worden 
hergeëvalueerd, wil IATA daarin 
best helpen’, zegt Lara Maugham, 
hoofd mondiale luchthavenslots 
van de IATA tegenover het Britse 
vakblad Loadstar. Zij wijst er tegelij-
kertijd op dat de 80:20-richtlijn er 
niet voor niets is en ‘transparant en 
eerlijk’ is voor alle airlines. 
Volgens Maugham is de slotschaars-
te op Schiphol een relatief nieuw fe-
nomeen, veroorzaakt door onder 
meer de forse groei in 2016 en de ca-
paciteitsgrens van 500.000 vliegbe-
wegingen. ‘In het verleden kon er 
worden overboekt en was er uitein-
delijk nog ruimte, maar de slotcoör-
dinator heeft dit jaar te horen gekre-
gen van de luchthaven dat die 
aanpak te risicovol is en niet meer 
wordt geaccepteerd.’

JOHN VERSLEIJEN

De Europese verladersorganisa-
tie ESC wil dat Brussel voor 
vrachtvluchten een aparte 70:30 
regel invoert op de Europese 
luchthavens. Daarmee zou geen 
enkele vrachtmaatschappij bij de 
recente verdeling van slots op 
Schiphol landingsrechten en 
daarmee vrachtvluchten hebben 
hoeven inleveren.

Nu geldt binnen Europa voor de 
vracht- en passagiersvluchten de 
zogeheten 80:20-regel, waarbij de 
luchtvaartmaatschappijen zeker 
80% van het toegewezen aantal 
slots moeten benutten, anders ko-
men de historische rechten in geval 
van capaciteitsschaarste op een 
luchthaven te vervallen. Dat is re-
cent precies gebeurd op Schiphol, 
waardoor de vrachtmarkt 20% van 
zijn vrachtvluchten voor het win-
terseizoen  verloor, maatschappijen 
naar het buitenland moesten uitwij-
ken en KLM bijna werd geconfron-
teerd met een boycot van het Russi-
sche luchtruim. Slechts door de 
Russische vrachtmaatschappij ABC 
onder KLM-slots te laten vliegen, 
werd een blokkade voorkomen. 
Volgens ESC is het onwerkbaar om 
aan de vrachtvluchten dezelfde 
punctualiteitseisen te stellen als 
aan de passagiersmarkt. De lucht-
vrachtsector kent onder meer een 
ad-hoc-karakter met veel tussen-
stops, consolidatiepunten, last mi-
nute annuleringen en route- en 
vliegroosteraanpassingen. Daarmee 
verschilt de sector van de passa-
giersvluchten, waar meestal met 
een vast schema tussen a en b wordt 
gependeld.
ESC wijst erop dat de vrachtmarkt  
beter bediend is met een 70:30-re-
gel, die ook offi  cieus al door veel 
luchthavens wordt gehanteerd voor  
vrachtvluchten. Dat past ook bij de  
vrachtmaatschappijen die recent 

hun historische rechten hebben 
verloren op Schiphol. Naar eigen 
zeggen zitten de meeste luchtvaart-
maatschappijen, waaronder Singa-
pore Airlines en AirBridgeCargo, 
net onder de 80%-grens. Het ge-
middelde ligt iets boven de 75%. al-

dus de bronnen.   
Volgens de ESC is de 80:20-regel ge-
heel geschreven voor de passagiers-
markt en houdt die geen enkele re-
kening met de vrachtmarkt. Daarbij 
vindt de belangenorganisatie het te-

Vrachtvluchten kennen door het ad-hoc-karakter van de markt een andere dynamiek dan de passagiersvluchten, aldus de ESC. Foto: KLM

SCHIPHOL  Verladers willen fl exibiliteit rond behoud historische landingsrechten vrachtvluchten

Meer rek voor vrachtslots 
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Belgische staat 

lijkt betrokken 

bij postbusfi rma.

PARADISE PAPERS  Grondstoffenhandelaar Glencore blijkt grootaandeelhouder in grote rederij

ROB MACKOR

Een van de eerste namen die breed 
werden uitgemeten in de media die 
betrokken zijn bij het International 
Consortium of Investigative Jour-
nalists (ICIJ), was die van de Ame-
rikaanse minister van handel Wil-
bur Ross. Achtergrond daarvan was 
ongetwijfeld dat hij behoort tot de 
Trump-entourage en indirect te lin-
ken was aan Russische bedrijven, 
die in handen zijn van Poetin-adep-
ten. Pikant, maar nadere beschou-
wing  leert dat Ross waarschijnlijk 
weinig te verwijten valt.
Hij bleek via zijn investeringsvehi-
kel WL Ross & Co een belang te heb-
ben in de op de Marshalleilanden 
gevestigde gasrederij Navigator 
Holdings. Die heeft de afgelopen 
drie jaar voor bijna 70 miljoen dol-
lar diensten geleverd aan het Russi-
sche petrochemische bedrijf Sibur. 
En dat bedrijf is in handen van Poe-
tins schoonzoon Kirill Shamalov en 
de twee oligarchen Gennady Tim-
chenko en Leonid Mikhelson.
Ross wist de ophef, in elk geval voor-
lopig, eff ectief te pareren. Hij ver-
klaarde tegenover verschillende me-
dia, waaronder de BBC, dat hij voor 

trokken lijkt te zijn bij een postbus-
constructie op de Britse 
Maagdeneilanden. Uit gelekte do-
cumenten blijkt dat de investe-
ringsmaatschappij BMI, voor 64% 
in handen van de Belgisch staat, al 
een jaar of twintig gebruikmaakt 
van de route via de British Virgin Is-
lands voor een participatie in een 
groot havenproject in het Vietna-
mese Hai Phong. Dat project geniet 
in België bijzonder veel aanzien. 
Onder meer voormalig premier 
Jean-Luc Dehaene en Koning Filip, 
toen nog als kroonprins, brachten 
er een bezoek aan.
Het project is ontwikkeld door 
Rent-a-port, dat voor 90% in han-
den is van de Antwerpse investe-
ringsmaatschappij Ackermans & 
van Haaren en CFE, de grootste 
aannemings- en bouwgroep van 
België. Ook Rent-a-port heeft op pa-
pier een vestiging in het Britse be-
lastingparadijs. BMI heeft een be-
lang van een kleine 4% in het project. 
In een reactie heeft Rent-a-port la-
ten weten dat de constructie op de 
BVI niet gericht is op belastingont-
wijking en dat er steeds belasting in 
Vietnam is afgedragen. De vestiging 
zou vooral zijn opgezet voor het be-

zijn aantreden aan een onderzoeks-
commissie het belang in Navigator 
had gemeld en dat hij nooit contact 
heeft gehad met een van de genoem-
de Russen. Volgens hem was er geen 
sprake van welke onregelmatigheid 
dan ook: ‘Als mensen een tegenge-
stelde conclusie trekken, is dat om-
dat de kranten het verhaal hebben 
verdraaid en het hebben gemaakt tot 
iets dat het niet is.’
Hij kreeg in elk geval steun van de 
Britse scheepvaartkrant Lloyd’s List, 
die schreef dat ‘algemeen bekend’ 
was dat Ross via zijn investerings-
fonds een aanzienlijk belang heeft 
in Navigator, dat hij in 2013 naar de 
beurs bracht. Ook de relatie met Si-
bur was volgens de Britse scheep-
vaartkrant bekend in het publieke 
domein en daar kon elke investeer-
der kennis van nemen. Overigens 
heeft de Amerikaanse minister ge-
zegd dat hij van plan is om zijn be-
lang in Navigator te verkopen, ‘los 
van de commotie die daarover is 
ontstaan’.

Belgische staat
Een zaak die in de Belgische media 
tot opwinding leidde, was de ont-
hulling dat de staat zelf indirect be-

heer van de havenconcessie. Niette-
min heeft de Belgische minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt 
aangekondigd dat onderzocht zal 
worden hoe BMI betrokken is bij de 
postbusconstructie.

Glencore
Een zaak die in Nederland en België 
veel minder aandacht kreeg, maar 
veel meer hout lijkt te snijden, 
draait om Glencore. Uit documen-
ten, die via het Paradise Papers-lek 

in de openbaarheid zijn gekomen, 
blijkt dat de Zwitsers/Britse grond-
stoff enreus met een belang van 
ruim 47% de grootste aandeelhou-
der is van bulkrederij Swiss Marine 
Corporation, met zo’n 170 schepen 

een van de grootste spelers op de 
wereldmarkt.

Foutje
In een reactie heeft het bedrijf laten 
weten niet eff ectief de controle te 
hebben over Swiss Marine, omdat 
het slechts drie van de negen van de 
bestuurders mag aanwijzen. De 
Griekse reder Victor Restis heeft 
23% van de aandelen in handen en 
mag eveneens drie bestuurders be-
noemen. Restis ligt al jaren onder 
vuur en is onder meer beschuldigd 
van oplichting, witwassen en ver-
duistering. Vorig jaar werd hij daar 
echter van vrij gesproken.
In onder meer Australië krijgt de 
zaak veel aandacht, omdat Glencore 
in 2013 via de overname van Xstrata 
een van de grootste mijnbouwers in 
dat land werd. Daarmee was maar 
liefst negentig miljard dollar ge-
moeid. Ten tijde van de overname 
werd er geen ruchtbaarheid gege-
ven aan de link met Swiss Marine en 
evenmin aan die met Restis. In offi  -
ciële documenten werd zijn naam 
weggelaten en ontkend dat er be-
stuurders onderwerp waren van on-
derzoek. ‘Dat was een onopzettelijk 
foutje’, zegt Swissmarine nu.

In de Paradise Papers, de grootschalige onthullingszaak rond belastingparadijzen, duikt ook een 

aantal opmerkelijke namen uit de internationale transportsector op. Hoewel ze veel opschudding 

veroorzaakten, lijken er toch weinig echte ‘smoking guns’ gevonden te zijn.

Veel geschreeuw, is er ook wol?

Foto: Shutterstock
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Rhenus enige eigenaar 
terminal Mierka

PSC dubt over zwarte 
en witte lijsten

Gunning Blankenburg-
tunnel hoeft niet over

Chinese megaorder 
voor Boeing

INTERMODAAL
Rhenus wordt enig eigenaar van 

de intermodale terminal van 

Mierka in het Oostenrijkse 

Krems, aan de Donau. Het 

bedrijf bezat al 51% van de 

aandelen in de terminal, maar 

mede-eigenaar Hubert Mierka 

heeft besloten er in februari 

volgend jaar mee op te houden 

en de resterende 49% ook aan 

Rhenus te verkopen. De naam 

Mierka zal verdwijnen van de 

terminal en de binnenvaart-

dienst op de Donau.

SCHEEPSINSPECTIES
Het Port State Control-stelsel 

(PSC) overweegt om te stoppen 

met de publicatie van zwarte, 

grijze en witte lijsten van 

scheepvaartvlaggen. Dat 

voorstel maakt deel uit van een 

aantal aanbevelingen die het 

PSC heeft voorgelegd aan de 

International Maritime Organi-

zation (IMO), de VN-afdeling 

voor de scheepvaart. Dit meldt 

de Amerikaanse scheepvaartsite 

gCaptain.

UITSPRAAK
De aanbesteding van de bouw 

van de Blankenburgtunnel hoeft 

niet over. Dat heeft de recht-

bank in Den Haag bepaald. De 

tunnel onder de Nieuwe 

Waterweg moet de A15 en A20 

met elkaar verbinden. Het 

project is gegund aan Ballast 

Nedam, DEME en Macquarie. 

Concurrenten klaagden dat dit 

niet volgens de regels zou zijn 

gebeurd, maar de rechter gaf 

hen ongelijk.

LUCHTVAART
Het Chinese staatsbedrijf China 

Aviation Supplies Holding heeft 

een order geplaatst bij vlieg-

tuigbouwer Boeing voor 

driehonderd toestellen ter 

waarde van meer dan 37 miljard 

dollar. Het gaat om 260 

vliegtuigen van het type 737  en 

40 787 Dreamliners en 777’s. De 

bestelling komt na het bezoek 

van de Amerikaanse president 

Donald Trump aan zijn Chinese 

collega Xi Jinping in Peking.

KORT

FOLKERT NICOLAI

Wim Bosman, een icoon in het 
Nederlandse wegvervoer, is na 
een slepende ziekte op 76-jarige 
leeftijd overleden in Brasschaat. 

Achterhoeker Bosman was niet al-
leen een grote wegvervoeronderne-
mer, maar behoorde ook tot de pio-
niers in en voorvechters van het 
intermodale transport.
Wim Bosman werd geboren in een 
gezin dat uiteindelijk acht broers en 
zussen zou tellen. ‘Dat waren er dus 
meer dan de vijf vrachtwagens die 
mijn ouders op de weg brachten’, 
zou Bosman veel later zeggen in een 
prachtig interview met Wim Maat-
man, dat op YouTube te vinden is. 
In het familiebedrijfje werkte de 
jonge Bosman fl ink mee als chauf-
feur en in de loods, waarbij hij zich 
onder meer onderscheidde in het 

in- en uitladen van zakken cement 
met een gewicht van vijftig kilo.
De ouders van Bosman werden niet 
oud, vader 62 en moeder 57. Bosman 
zelf besloot een eigen bedrijf te 
stichten, met als startkapitaal de 
wedde die hij uit zijn diensttijd als 
onderoffi  cier had opgespaard. Dat 
bedrijf zag het levenslicht in augus-

ONDERNEMER

’s-Heerenberg rouwt om Wim Bosman
tus 1963 met een kas van circa
achtduizend gulden. In 2011, toen 
Bosman geen opvolger aan de top 
kon vinden, werd het voor 110 mil-
joen euro verkocht aan de Nieuw-
Zeelandse groep Mainfreight. Het 
telde toen 1.800 werknemers en  
had zestien vestigingen in zeven 
landen.
Bij de transactie met Mainfreight 
bleef de eigendom van de logistieke 
panden in ’s-Heerenberg in handen 
van Wim Bosman. Ze werden pas 
eind 2015 voor 60 miljoen euro ver-
kocht aan Geneba Properties. Bij de 
deal leed Bosman ook enkele ze-
perds. Zo ging een miljoenenbonus 
aan zijn neus voorbij, omdat het be-
drijfsresultaat na het jaar van ver-
koop niet de contractueel vastge-
legde hoogte bereikte. Later moest 
Bosman nog eens 8 miljoen euro 
aan Mainfreight afdragen omdat hij 
bij de verkoop zou hebben verzwe-

gen enkele grote klanten te zijn 
kwijtgeraakt.
Bosman zag al snel de mogelijkhe-
den van binnenvaart en spoor in en 
investeerde ook in materieel dat 
voor spoorvervoer geschikt was. 
Steeds meer containerlading van en 
naar de ARA-havens liet hij met bin-
nenschepen vervoeren via de termi-
nal in Emmerich. Kijk, zei hij dan, 
wijzend op een binnenschip, ‘daar 
zie je honderd vrachtwagens, die we 
met één zo’n boot in één klap van de 
weg halen’.
Wim Bosman heeft altijd betreurd 
op school niet geweldig te hebben 
opgelet. ‘Ik heb niet op school ge-
leerd, maar wel in de praktijk.’ Non 
scholae sed vitae discimus, zegt dan 
het Latijnse spreekwoord (Seneca). 
Op zaterdag 18 november vindt in 
’s-Heerenberg de uitvaart plaats, 
gevolgd door de crematie in beslo-
ten kring.

De scheepvaart heeft weinig last van 

de operatie dankzij een tijdelijk kanaal.

‘Dit is het project dat de meeste Eu-
ropese subsidie toegewezen heeft 
gekregen van alle voorgestelde pro-
jecten. De Franse regering zou enor-
me reputatieschade lijden als ze het 
project zou afblazen.’

Schade
De huidige sluizen vervangen de 
sluizen die in 1910 en 1968 werden 
opgeleverd. De bouw van de west- 
en de oostsluis in de jaren zestig 
zorgde voor scheuren in huizen en 
kerken. Doordat de aannemers nu 
kiezen voor een andere bouwme-
thode zou dergelijke overlast nu 
niet kunnen optreden. Ook de 
scheepvaart heeft relatief weinig 
last van de operatie, doordat een tij-
delijk doorvaartkanaal gegraven 
wordt dat de eerste vier jaar van de 
bouw door de scheepvaart kan wor-
den gebruikt.

MELS DEES

In nog geen week tijd stemde de 
gemeenteraad van Terneuzen in 
met de fusie tussen Zeeland Se-
aports en Gent en begon de bouw 
van de nieuwe zeesluis, die voor 
een groot deel met Belgisch geld 
gerealiseerd wordt.
 
Op de naar eigen zeggen ‘eerste dag 
buiten Den Haag’ van de nieuwe mi-
nister van Infrastructuur en Water-
staat Cora van Nieuwenhuizen, 
werd in Terneuzen het startsein ge-
geven voor de bouw van de nieuwe 
zeesluis. ‘De voordeur van de haven 
van Gent – en het verdere achter-
land’, zoals Ben Weyts, de Vlaamse 
minister van Mobiliteit het uitdruk-
te. Over 58 maanden moet de sluis 
met een lengte van 427 meter, een 
breedte van 55 meter en een diepte 
van 16 meter klaar zijn.
De sluis vergt een investering van 
bijna 800 miljoen euro, waarvan 
Nederland 190 miljoen euro bij-
draagt, de EU 48 miljoen en België 
de rest. 
De bijdrage van Europa viel lager uit 
dan waarop aanvankelijk werd ge-
hoopt. Weyts keek daar tijdens de 
bijeenkomst op terug: ‘We waren te-
leurgesteld dat Europa veel minder 
bijdraagt dan we wensten, maar we 
hebben onze ambities niet naar be-
neden bijgesteld. Het is een investe-
ring in de toekomst.’ 
Weyts wilde overigens niet spreken 
over een ‘Vlaamse sluis’. ‘Het is een 
gezamenlijk project van Nederland, 
België en Europa. De sluis moet ons 
helpen meer vrachtwagens van de 
weg te halen.’

Sassevaart
Het Nederlandse Bam en de Belgi-
sche bedrijven DEME Infra Marine 
Contractors, Dredging Internatio-
nal en Algemene Aannemingen Van 
Laere vormen samen de aanne-

merscombinatie Sassevaart. Ze ver-
wijzen met die naam naar een wa-
terweg tussen Gent en de 
Westerschelde, die in 1823 op last 
van Koning Willem I werd aange-
legd. Deze voorloper van het Kanaal 

van Gent naar Terneuzen, waartoe 
de nieuwe sluis toegang geeft, 
bracht het gebied tussen Gent en 
Terneuzen veel voorspoed.
Weyts benadrukte in zijn toespraak 
dat de sluis een belangrijke rol zal 
spelen in de ontwikkeling van het 

Seine-Nord-project, de vaarverbin-
ding tussen de Westerschelde en 
Parijs. De gezamenlijke havens van 
Gent en Zeeland (de defi nitieve 
naam van de fusieorganisatie wordt 
op 8 december bekendgemaakt) 

verwachten van die waterweg te 
profi teren.
De Vlaamse minister toonde zich 
niet onder de indruk van berichten 
die erop lijken te wijzen dat de Fran-
se regering investeringen in de Sei-
ne-Nord verbinding heroverweegt. 

Ben Weyts en zijn Nederlandse collega Cora van Nieuwenhuizen geven het startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Foto: NT

INFRASTRUCTUUR  Nieuw complex moet regio Terneuzen voorspoed brengen

Bouw zeesluis van start
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Deutsche Post DHL (post, expe-
ditie, pakketvervoer en logistiek) 
voerde de omzet in het derde 
kwartaal met 5,6% op in vergelij-
king met hetzelfde kwartaal vorig 
jaar. 

Een sterke prestatie leverden DHL 
Express en de internationale pak-
ketbezorging. Mede door de opmars 
van het webwinkelen steeg het be-
drijfsresultaat bij Deutsche Post 
DHL voor rente en belastingen van 
755 miljoen euro tot 834 miljoen 
euro. Volgens concern-topman 
Frank Appel was dit het sterkste re-
sultaat over een derde kwartaal 
ooit. ‘Dankzij onze strategische ori-
entatie op groeimarkten als de we-
reldwijde e-commerce groeit onze 
onderneming op alle fronten.’
Appel voorziet ook een sterke fi nish 
in het laatste  kwartaal. Voor het 
hele jaar rekent hij op een bedrijfs-
resultaat van 3,75 miljard euro. Dat 
past  in de doelstelling van de trans-
portmultinational om tot 2020 jaar-
lijks het brutoresultaat met 8% op 
te voeren. Daarvoor zijn wel grote 
investeringen nodig. Vorig jaar werd 
in het derde kwartaal bijna een half 
miljard euro geïnvesteerd in het 
Duitse en internationale pakketver-
voer en de uitbreiding en moderni-
sering van hubs en de vrachtvloot. 
In het derde kwartaal van dit jaar 
ging het om investeringen van 443 
miljoen euro. Voor het hele jaar gaat 
het om investeringen ter hoogte van 
2,3 miljard euro. Vorig jaar werd 2,1 
miljard euro in nieuwe panden en 
materieel gestoken.
De omzet bij de divisie post, e-com-
merce en pakketvervoer steeg in het 
derde kwartaal 6,9% naar 4,3 miljard 
euro. Dit was te danken aan toene-
mende volumes bij het pakketver-
voer en met name weer de afl eve-
ring van bestellingen bij de 

consument thuis.
In Duitsland steeg de omzet in het 
pakjesvervoer met 5,5%. In de e-
commerce behaalde DHL in de 
thuismarkt een omzetstijging van 
9,2%. De werkmaatschappij Parcel 
Europe zag de omzet zelfs met 
62,9% toenemen, maar dat kwam 
door de consolidering van bedrijven 
van UK Mail, die in december 2016 
werden overgenomen.
Wordt deze overname buiten be-
schouwing gelaten, dan steeg de 
omzet van Parcel Europe toch nog 
met 17,5%. Deze dochter groeide 
vooral in Bulgarije, Ierland, Kroatië 
en Roemenië en is nu in 26 landen 
vertegenwoordigd. Eind volgend 
jaar denkt DHL zijn netwerk over 
heel Europa te hebben uitgebreid.
Zelfs in het vervoer en de bezorging 
van post, een zorgenkindje voor alle 
Europese postbedrijven, wist Deut-
sche Post de omzet met 0,6% licht 
op te krikken via onder meer hogere 
portokosten. 

Expeditie
De omzet bij DHL Global Forwar-
ding nam over de eerste negen 
maanden met 5,7% toe naar 10,6 
miljard euro. Daarbij was de vraag 
naar zee- en luchtvrachtexpeditie 
groot met respectievelijk een groei 
van 7,2% (2,4 miljoen teu) en 11% 
(2,9 miljoen ton). Slechts contract-
logistiek  scoorde met een groei van 
1,8% minder goed. 
Onder de streep profi teerde DHL 
niet van de stevige toename van de 
volumes. Het resultaat (EBIT) daal-
de over de eerste drie kwartalen 
met bijna 5% naar 174 miljoen euro 
doordat de hogere inkoopprijzen 
over het eerste halfjaar niet konden 
worden doorberekend aan de klan-
ten. Over het derde kwartaal had de 
Duitse expediteur de verkoopprij-
zen wel aangepast. Dat resulteerde  
in een toename van de bedrijfswinst 
met 6,3% naar 67 miljoen euro.

RESULTAAT

Expeditie zorgt voor  
smetje op cijfers DHL

Yang Ming schaart zich bij de rederijen die weer winst maken. Foto: NT Archief

vervoerde volume steeg met 11,1% 
tot 1,24 miljoen teu. De nettowinst 
bedraagt 42 miljoen dollar.
Over de eerste negen maanden van 
2017 komt de rederij vanwege ver-
liezen in de eerste twee kwartalen 
nog op een nettoverlies van 2,7 mil-
joen dollar uit, maar dat is wel een 
verkleining van 99% ten opzichte 
van vorig jaar. 

Kostenbesparing
Het betere resultaat wordt gedre-
ven door een betere vraag en hogere  
vrachttarieven, maar ook door kos-
tenbesparende maatregelen. Zo is 
onder andere het management van 
de rederij meer gecentraliseerd.
Yang Ming wil zijn aanwezigheid in 
de Zuidoost-Aziatische landen uit-
breiden (ASEAN) en samen met de 

TOBIAS PIEFFERS

De Taiwanese rederij Yang Ming 
maakt weer winst. Het bedrijfsre-
sultaat komt uit op 51 miljoen dol-
lar.

Yang Ming voegt zich daarmee in de  
groeiende lijst van weer winstge-
vende containerrederijen. Voor de 
Taiwanese carrier is het resultaat 
bovendien een signaal naar de bui-
tenwereld dat de rederij zich aan 
het herstellen is van de fi nanciële 
moeilijkheden waarin ze verkeerde. 
Yang Ming werd na de val van Han-
jin gezien als de volgende faillisse-
mentskandidaat.
Ten opzichte van het derde kwar-
taal vorig jaar steeg de omzet met 
23,4% tot 1,18 miljard dollar. Het 

Taiwan International Port Corpora-
tion investeren in de verbetering 
van de infrastructuur in Indonesië. 
Ook gaat de rederij een operatio-
neel centrum opzetten voor het 
Middellandse Zeegebied en de 
Zwarte Zee. De rederij wil inspelen 
op de groei in dit gebied. 
Yang Ming is de enige middelgrote 
top-10 carrier die nog niet op het 
punt staat om te fuseren of anders-
zins samen te gaan met eeen con-
current. Analisten voorspelden eer-
der dat voor rederijen als Yang 
Ming, dat 2,7% van de markt heeft, 
het lastig zal worden om zich staan-
de te houden in de hevig geconsoli-
deerde markt. Speculatie over een 
eventueel samengaan met landge-
noot Evergreen hebben beide par-
tijen altijd van de hand gewezen. 

LIJNVAART

Yang Ming in zwarte cijfers door 
meer aanbod en hogere tarieven

2014 betaalde SBM, omgerekend, 
240 miljoen dollar aan het Neder-
landse Openbaar Ministerie (OM) 
wegens corruptiezaken in Brazilië, 
Angola en Equatoriaal Guinee. 
Daarmee kocht het bedrijf verdere 
strafvervolging in Nederland af, 
maar het is de vraag of dat zo blijft. 
Het OM zei indertijd dat de zaak 
heropend kon worden, als zich 
nieuwe feiten aandienen.
Vorig jaar dacht het bedrijf ook een 
schikking van 245 miljoen dollar 
met Braziliaanse autoriteiten te 
hebben bereikt, maar die werd over-
ruled. Volgens SBM is nu volledig 
onduidelijk wanneer die procedure 
kan worden afgerond en hoeveel er 

ROB MACKOR

Donkere wolken pakken zich sa-
men boven SBM Off shore. Het in 
2012 uitgebroken omkoopschan-
daal blijft de beursgenoteerde 
groep achtervolgen en de markt is 
aanhoudend belabberd.

Eind vorige week kwam naar buiten 
dat niemand minder dan voormalig 
topman Tony Mace in de Verenigde 
Staten bekend heeft direct betrok-
ken te zijn geweest bij omkoopprak-
tijken, die jaren aan de gang zijn ge-
weest. Hij kon ook moeilijk anders: 
in de kluis van de directie waren 
contracten gevonden met daarbij 
handgeschreven briefjes van Mace, 
waarop stond hoe de commissies 
verdeeld moesten worden.
Een andere voormalige bestuurder 
van SBM heeft onlangs ook een 
schuldbekentenis afgelegd voor de 
federale rechtbank in Houston. Ro-
bert Zubiate, voormalig verkoop- en 
marketingmanager bij de Ameri-
kaanse tak van SBM, bekende dat hij 
functionarissen van het Braziliaan-
se staatsolieconcern Petrobras 
heeft omgekocht om contracten 
veilig te stellen. Beiden krijgen be-
gin volgend jaar te horen wat hun 
straf wordt.

Klokkenluider
De grote vraag is nu wat ze allemaal 
hebben opgebiecht en wat dat voor 
het bedrijf betekent. Klokkenluider 
Jonathan Taylor, de voormalig be-
drijfsjurist die veel informatie naar 
buiten heeft gebracht, noemt de 
vervolging van de twee voormalige 
sleutelfi guren in Vrij Nederland ‘ge-
weldig nieuws’. Maar hij vindt ook 
dat de Amerikaanse justitie de hui-
dige topman, Bruno Chabas, en 
voormalig compliance offi  cer Sietze 
Hepkema moet onderzoeken. Vol-
gens Taylor hebben ze de afgelopen 
jaren stelselmatig geprobeerd zo 

veel mogelijk onregelmatigheden 
toe te dekken.
Het in Schiedam gevestigde bedrijf 
maakte begin vorige week bekend 
dat er 238 miljoen dollar extra opzij 
is gezet voor een schikking met het 
Amerikaanse Openbaar Ministerie. 
Die timing is ongetwijfeld geen toe-
val, maar het is de vraag of daarmee 
het leed geleden is. De aankondi-
ging leidde in elk geval tot een hef-
tige reactie op de beurs met een 
koersval van bijna 14%. Daarmee 
verdampte meer dan 400 miljoen 
euro aan beurswaarde.
Met die reservering van 238 miljoen 
dollar nadert het totaal aan schik-
kingen al een half miljard dollar. In 

OFFSHORE  Bedrijf is al bijna half miljard dollar kwijt aan schikkingen in de VS 

Corruptiezaak blijft  
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JOHN VERSLEIJEN

Het collectieve ontslag van ruim 
honderd medewerkers van 
vrachtafhandelaar Menzies op 
Schiphol is voorlopig van de baan. 

Dat meldt FNV Luchtvaart. De vak-
bond zegt dat de aanvraag is inge-
trokken en werkt intussen aan een 
defi nitieve oplossing voor de werk-
nemers. Menzies WorldCargo is nu 
goed voor zo’n 400 banen op Schip-
hol en is daarmee met concurrent 
Dnata de grootste neutrale vracht-
afhandelaar op Schiphol.
Het massaontslag werd door de 
vrachtafhandelaar in september 
aangekondigd nadat de grootste 
klant, de Russische vrachtmaat-
schappij Air Bridge Cargo (ABC), 
bijna de helft van de vrachtvluchten 
op Schiphol moest inleveren. 
Na druk van de Russische overheid 
sloot KLM onlangs een vrachtdeal 
met ABC, waardoor de Russische 
maatschappij de meeste van de 22 
vrachtvluchten in de week onder 
een codeshare-overeenkomst met 
KLM weer op Schiphol kan uitvoe-
ren. Daardoor blijft ook een groot 
deel van het afhandelingswerk voor 
ABC voorlopig behouden op Schip-
hol, maar de bond wijst er tevens op 
dat ‘nog niet helder is of dit ook 

voor de langere termijn het geval is’. 
Daardoor is op termijn nog geen ze-
kerheid voor de ruim honderd 
vrachtmedewerkers van Menzies. 
Dus lobbyt de bond samen met de 
werkgevers op Schiphol voor duur-
zame oplossingen waarbij het 
vrachtverkeer op de luchthaven en 
de daaraan gekoppelde werkgele-
genheid behouden blijven. Als er 
geen permanente oplossingen wor-
den gevonden voor de acute 
schaarste aan vrachtslots op Schip-
hol vreest de bond dat uiteindelijk 
enkele duizenden banen in de 
vrachtsector in gevaar komen. 

Van Nieuwenhuizen
Volgens de bond biedt de deal tus-
sen KLM en ABC geen oplossing 
voor de overige vrachtmaatschap-
pijen op Schiphol met een tekort 
aan slots. De luchthaven werkt in-
tussen in opdracht van het ministe-
rie van Infrastructuur aan een op-
lossing voor deze maatschappijen. 
FNV-bestuurder Leen van der List 
noemt de maatregel van het minis-
terie een terechte. ‘Schiphol is im-
mers verantwoordelijk voor het 
‘volvliegen’ van de luchthaven. Een 
‘gedragen’ voorstel moet aan het 
einde van deze week aan minister 
Cora van Nieuwenhuizen worden 
gepresenteerd.

SCHIPHOL

Zekerheid voor de lange termijn is er nog niet. Foto: NT Archief

Geen massaontslag 
bij Menzies Cargo

Het Amerikaanse Expeditors zag 
de winst aanzienlijk herstellen 
over het derde kwartaal van het 
lopende jaar, door hogere ver-
voerskosten in de markt door te 
belasten aan de verladers.

In het afgelopen jaar daalde de 
winstmarge bij de meeste expedi-
teurs doordat prijsstijgingen niet 
konden worden verdisconteerd in 
de halfjaarcontracten met de verla-
ders.
Daaraan is in het derde kwartaal een 
einde gekomen bij tariefonderhan-
delingen voor nieuwe vervoerscon-
tracten, aldus de directie van Expe-
ditors. Daardoor zag de expediteur 
het bedrijfsresultaat stijgen met 
15% en de omzet met 12%.
Volgens topman Jeff rey Musser is er 

scheid genomen van het grootste 
deel van de vrachtvloot en profi -
teert nu volop van het grote la-
dingaanbod en de hogere vracht-
prijzen in de Aziatische lucht-
vrachtmarkt.
De vrachtmaatschappij, die recent 
de helft van de acht vrachtvluchten 
in de week op Schiphol moest ver-
plaatsen naar Brussel, zag het 
vrachtvolume stijgen met ruim 6% 
en de winstmarge met bijna 8%. 
De beladingsgraad van de beschik-
bare vrachtruimte nam toe met 3,2 
procentpunt en naderde de 65%-
grens.
Het winstherstel had volgens Sia 
Cargo nog hoger kunnen uitvallen, 
maar hogere afhandelings- en on-
derhoudskosten van de vrachtvloot 
drukten de winst. JV

LUCHTVRACHT

Winstherstel Expeditors, terwijl 
Sia Cargo uit de rode cijfers is

Sia Cargo profiteert van hogere tarieven. Foto: Singapore Airlines

door het management hard gewerkt 
om het prijsbeleid weer in lijn te 
brengen met de hogere inkoopkos-
ten in de markt. Over de eerste helft 
van dit jaar zag Expeditors het be-
drijfsresultaat nog dalen met 5% 
door de stijgende vervoersprijzen.

Singapore Airlines
Een van de luchtmaatschappijen die 
in het tweede kwartaal sterk gepro-
fi teerd hebben van de hogere 
vrachttarieven in de markt is Singa-
pore Airlines Cargo (Sia Cargo). De 
maatschappij heeft het verlies over 
de eerste helft van het boekjaar 
2016/2017 omgebogen naar een be-
drijfswinst van 32 miljoen Singa-
porese dollar dit jaar. De luchtvaart-
maatschappij heeft in tegenstelling 
tot Air France-KLM Cargo geen af-

Klokkenluider vindt dat ook huidige 

top moet worden vervolgd.
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duren voordat dat zich in nieuwe 
projecten vertaalt. Wel ziet het be-
drijf zijn inkomsten door een hoge-
re olieprijs groeien omdat het een 
aantal productie-eenheden zelf ex-
ploiteert.

Afboekingen
In het recent gepubliceerde kwar-
taalbericht meldde het bedrijf dat er 
zestig miljoen dollar extra is afge-
schreven op twee belangrijke activa. 
De eerste  is de ‘SBM Installer’, een 
zeer geavanceerd constructie- en 
duikmoederschip. Dat staat nu voor 
dertig miljoen minder in de boeken, 
omdat de verhuur in de huidige 
markt veel minder opbrengt dan 
verwacht. Het bedrijf omschrijft het 
huurcontract als ‘problematisch’.
Ook het belang van 30% in een gro-
te scheepswerf in Angola, de Paenal-
werf, is met dertig miljoen dollar af-
gewaardeerd, waardoor dat nu voor 
nul in de boeken staat. Door gebrek 
aan opdrachten ligt het werk er vrij-
wel stil. Vorig jaar boekte SBM al 60 
miljoen dollar af op de werf en in 
2010 werd 30% van de aandelen ver-
kocht aan het Koreaanse Daewoo. 
SBM richtte Paenal tien jaar gele-
den op in een joint venture met het 
Angolese Sonangol.
Ondanks alle kommer en kwel 
handhaafde het bedrijf in het kwar-
taalbericht de eerdere prognose dat 
het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 
over het hele jaar waarschijnlijk bo-
ven de 750 miljoen dollar uitkomt. 
In de eerste drie kwartalen van het 
jaar werd een omzet geboekt van 
1,25 miljard dollar, 20% minder dan 
vorig jaar. De afdeling ‘Turnkey’, de 
bouw en verkoop van kant-en-klare 
constructies, kreeg harde klappen 
met een omzetdaling van maar 
liefst 80% tot 127 miljoen dollar. De 
veel grotere tak ‘verhuur en exploi-
tatie’ deed het met een groei van 
18% tot 1,13 miljard veel beter. Met 
dank aan de gestegen olieprijs.

betaald zal moeten worden. Volgens 
het bedrijf ligt dat aan het ‘gecom-
pliceerde’ Braziliaanse rechtssys-
teem, waardoor er een stuk of zes 

toezichthouders bij de zaak betrok-
ken zijn. SBM hoopt een akkoord te 
kunnen bereiken, dat door al die 
partijen gesteund wordt. 

Daar komt bij dat de off shoremarkt 
nog steeds in crisis verkeert, een si-
tuatie die nog lang kan aanhouden. 
De olieprijs is de afgelopen maan-

den weliswaar fors opgelopen, en 
voor het eerst in bijna twee jaar 
weer boven de zestig dollar per vat 
uitgekomen, maar het kan nog jaren 

 en Nederland, maar worstelt nog met Braziliaanse autoriteiten

SBM achtervolgen
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Oostenrijk er juist alles aan doet om 
dat vervoer naar het spoor en, waar 
mogelijk, de binnenvaart over te 
brengen.
De Commissie kondigt verder aan 
de uitstootnormen voor personen-
wagens en lichte vrachtauto’s, zoals 
bestelbusjes, te verscherpen. Die 
zijn nu, voor 2020/2021, 95 gram 
CO2-uitstoot per kilometer voor 
personenwagens en 147 gram voor 
busjes. In 2021 worden de emissies 
gebaseerd op een nieuwe testproce-
dure. Deze houdt in dat tussen 2025 
en 2030 geen absolute maxima in 
termen van CO2 per kilometer 
meer gelden, maar dat de totale uit-
stoot door de gehele vloot wel jaar-
lijks een daling moet laten zien.
De Commissie komt ook met een 
‘technologieneutrale’ prikkel om te 
investeren in schone voertuigen, 
zoals auto’s die rijden op elektrici-

FOLKERT NICOLAI

De Europese Commissie wil klei-
nere voertuigen schoner maken. 
Op termijn moeten alle fossiele 
brandstoff en worden uitgeban-
nen.

Een betere voorzitter had de jong-
ste klimaatconferentie, COP23, af-
gelopen week niet kunnen hebben. 
De Republiek Fiji, een archipel van 
330 eilanden ten oosten van Austra-
lië, heeft er alle baat bij de opwar-
ming van onze planeet de komende 
decennia tot 2 graden Celsius te be-
perken. Lukt dat niet, dan krijgen de 
900.000 inwoners van Fiji niet al-
leen natte voeten, maar grote pro-
blemen met hun voortbestaan.
Wat de UN Climate Change Confe-
rence in Bonn heeft opgeleverd, was 
bij het ter perse gaan van deze krant 
nog niet bekend; de bijeenkomst 
duurde tot en met 17 november. Het 
ligt voor de hand dat de lijnen uit 

het Verdrag van Parijs van april vo-
rig jaar gewoon zijn doorgetrokken. 
Of ook de Verenigde Staten nog 
steeds van harte meedoen om de 
Parijse doelstellingen te bereiken, is 
niet duidelijk.
President Donald Trump heeft zijn 
land uit het internationale klimaat-
overleg teruggetrokken. Intussen 
zijn de States zeker geen achterlo-
pers, ze dragen hun steentje bij aan 
de verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen. Een deel van het 
Amerikaanse bedrijfsleven heeft 
zelfs felle kritiek op Trump, die de 
eigen olie- en gasindustrie zou be-
schermen en de nadelen van fossie-
le brandstof zou veronachtzamen.

CO2-uitstoot
Terwijl Fiji de klimaatbijeenkomst 
in Bonn in goede banen moest lei-
den, publiceerde de Europese Com-
missie haar ‘Tweede Mobiliteits-
pakket’. Het pakket schrijft voor dat 
de uitstoot van kooldioxide door 

nieuwe personenwagens en lichte 
vrachtauto’s (bestelbussen) in 2030 
zeker 30% lager moet liggen dan in 
2021. We schijnen al aardig op weg 
te zijn naar dat doel: in 2025 stoten 
deze voertuigen volgens de Com-
missie 15% minder van dit broeikas-
gas uit dan in 2021.
Het eerste mobiliteitspakket uit 
Brussel voorziet in versoepeling 
van de cabotageregels, maar ook in 
verbeterde handhaving van de rij- 
en rusttijden in het wegvervoer en 
in verplichte uitbetaling van het mi-
nimumloon aan vrachtautochauf-
feurs die voor werk naar het buiten-
land worden uitgezonden. Die 
moeten voor de daar gewerkte da-
gen het loon ontvangen dat geldt 
voor collega’s uit het gastland zelf.
Het tweede pakket richt zich dus op 
kleinere voertuigen. Nieuwe voer-
tuigen hoeven in de toekomst, hoe-
wel ze aan scherpere milieu-eisen 
moeten voldoen, niet eens duurder 
in aanschaf te worden. De Commis-

sie denkt dat de koper van een nieu-
we personenwagen in 2025 onge-
veer 600 euro aan totale autokosten 
goedkoper uit is gedurende de le-
vensduur van het voertuig. Wie een 
nieuw voertuig koopt in 2030, be-
spaart ongeveer 1500 euro.
De besparing moet komen uit ver-
minderde brandstofkosten, zegt de 
Commissie. Tegelijk wordt de CO2-
uitstoot tussen 2020 en 2030 met 
170 miljoen ton verminderd, onge-
veer evenveel als Oostenrijk en 
Griekenland samen produceren. 
Het is een wat wonderlijke vergelij-
king voor wie bedenkt dat het Griek-
se landvervoer voor het grootste 
deel op wegtransport neerkomt en 

Klimaat: 
Fiji blijft 
natte voeten 
houden

MOBILITEITSPAKKET  Wegvervoer moet snel schoner
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Maar 5% van alle Europese voertuigen 

rijdt op alternatieve brandstoffen.

teit of een brandstofcel en auto’s die 
hybride worden aangedreven en 
minder dan 50 gram CO2 per kilo-
meter uitstoten. Het huidige beleid 
om de CO2-emissie door wegver-
voer te verminderen, heeft volgens 
Brussel al duidelijk vruchten afge-
worpen. Zo zou de uitstoot van dit 
broeikasgas tussen 2006 en 2015 
met 3% zijn afgenomen. De doel-
stellingen voor de komende jaren 
moeten leiden tot een verdere da-
ling van de uitstoot met een kwart 
tussen 2015 en 2030.

Zero-emission
Wegverkeer en –vervoer heeft kli-
maattechnisch nog een lange weg te 
gaan. De uitstoot van broeikasgas-
sen nam in deze sector sinds 1990 
met 20% toe. In andere sectoren 
was er juist een daling met bijna een 
kwart, wat voor een groot deel aan 

de industrie te danken was. Het 
wordt tijd dat het wegverkeer een 
eigen bijdrage levert, vindt de Com-
missie. Tegen het midden van de 
eeuw moet de hele transportsector 
zorgen voor een daling van de uit-
stoot van broeikasgassen met 60% 
in vergelijking met 1990.
Het einddoel is de Europese mobi-
liteit naar ‘zero-emission’ te bren-
gen. Hoe dit bereikt moet worden, 
is onduidelijk. Het is immers onmo-
gelijk een voertuig een negatieve 
emissie te laten veroorzaken die de 
positieve emissie van andere voer-
tuigen opheft. Helder is wel dat we 
het verbruik van fossiele brandstof-
fen tot midden deze eeuw zoveel 

Daar heeft TLN geen bezwaar te-
gen, maar dat systeem moet vol-
doende doorzichtig zijn om ver-
voersondernemers in staat te 
stellen bij de aanschaf van nieuwe 
voertuigen een betrouwbare opga-
ve te geven van het potentiële 
brandstofverbruik. De organisatie 
heeft er ook moeite mee dat de 
Commissie de nadruk legt op de 
overstap in verkeer en vervoer op 

LNG en CNG, op aardgas geba-
seerde brandstoff en. Dat betekent 
een ‘transitie van fossiel naar fos-
siel’, wat relatief weinig bijdraagt 
aan de CO2-doelen.

Daarmee zijn ook de bewoners van 
de Fiji-eilanden niet gediend, even-
min als de andere Melanesiërs, de 
inwoners van Bangladesh, de ijsbe-
ren en de pinguïns. Het klimaatpa-
nel van de Verenigde Naties, het 
IPCC, had voor hen onlangs een op-
steker in petto. Uit de jongste me-
tingen blijkt dat het met de opwar-
ming van de Aarde de laatste jaren 
iets is meegevallen. De hooguit 2 
graden planetaire temperatuurstij-
ging zou kunnen worden vermeden 
en misschien is zelfs een stijging 
van slechts 1,5 graden nog binnen 
bereik.
Het IPCC baseert zich onder andere 
op kleine meetfouten, die nu, in 
gunstige zin, mogen worden gecor-
rigeerd. Een tragere opwarming, 
met misschien maar 1%, is nog altijd 
haalbaar. Helaas liggen de gemid-
delde metingen sinds 1950 wel vast 
en staan we in ruim een halve eeuw 
op een temperatuurstijging van 1% 
wereldwijd. Tendens: omhoog.

mogelijk moeten beperken. Nu rijdt 
nog maar 5% van alle Europese 
voertuigen op alternatieve brand-
stoff en.

Kanttekeningen
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) heeft waardering voor het 
tweede mobiliteitspakket van de Eu-
ropese Commissie, maar plaatst wel 
enkele kanttekeningen. Zo worden 

voorlopig alleen nieuwe normen op-
gelegd aan personen- en bestelau-
to’s. Voor vrachtauto’s komt er eerst 
een systeem voor monitoring en rap-
portage over de feitelijke uitstoot.

Illustratie: Barry Hage
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COO Nicolai Krøyer.

Foto: Ole Brikner

Aarhus 

De Deense havenstad Aarhus is dit jaar 
‘Culturele Hoofdstad van Europa’. 
Ook de plaatselijke zeehaven doet ac-
tief mee aan het artistieke evenement. 
Er staan kunstwerken op de kade met 
als decor ‘een coulisse van dansende 

kranen’ en in een theateruitvoering met als thema 
‘Vracht’ toont de haven zich beslist creatief. Maar nau-
tisch Aarhus biedt natuurlijk meer, legt COO Nicolai 
Krøyer uit.
Met ongeveer 457.000 containers per jaar is Aarhus de 
grootste containerhaven van Denemarken. Meer dan 
60% van de im- en export van het land gaat via de ka-
des van deze haven. Daarnaast is Aarhus de grootste ha-
ven voor bulkgoederen in het land. Meer dan 150 onder-
nemingen, met 10.000 medewerkers, zijn actief in het 
havengebied. ‘De seinen staan op groei’, stelt Krøyer en 
verwijst daarbij naar de stijgende overslagcijfers en in-
vesteringen in de uitbouw van de haveninfrastructuur.
In het jaar 2016 ging ongeveer 8,22 miljoen ton door de 
haven heen en dat kwam neer op een stijging van 4,3% 
in vergelijking met het jaar ervoor. 
Ook in het eerste halfjaar van 2017 laat de haven een vo-
lumegroei van 2,1% zien in vergelijking met dezelfde pe-
riode in 2016. De containeroverslag droeg daar als in 
omvang belangrijkste segment van deze haven duidelijk 
aan bij (met een plus van 14%) maar ook droge bulk 
draaide goed en wist een groei van 7,9% te realiseren. 
Het gaat daarbij vooral om veevoer. In het stukgoed- en 

ro/ro-segment bleef de 
overslag gelijk aan die van 
vorig jaar. Hoewel de over-
slag van natte bulk, door 
de instabiele markt, met 
ruim 25% terugviel, is 
Krøyer positief over de 
rest van dit jaar. ‘We zullen 
2017 met duidelijke groei-
cijfers afsluiten.’
 
Investeren in capaciteit
De groeicijfers maken dui-
delijk, zo stelt de COO, dat 
fl ink geïnvesteerd moet 

worden in de terminalcapaciteit. Al in 1997 is, in nauw 
overleg met de gemeente Aarhus, een masterplan opge-
steld. Destijds werd voorspeld dat de haven in 2020 meer 
dan 20 miljoen ton zou overslaan. De economische crisis 
heeft die groei duidelijk vertraagd, hoewel de afgelopen 
tien jaar continu in de haven is geïnvesteerd. Op dit mo-
ment heeft Aarhus de beschikking over 550.000 m2 aan 
oppervlakte. In 2020 moet dit uitgegroeid zijn tot 1,8 mil-
joen m2. Alle kades beschikken dan over vaarwater met 
een diepte van 14 meter. 
Tot de grotere projecten behoort de aanleg van een 
multifunctionele terminal in het noordoostelijke deel 
van de oliehaven. Hiervoor zijn investeringen ter groot-
te van meer dan 200 miljoen Deense kroon (26,8 mil-

Scandinavië loopt voorop 

als het om autonoom 

varen gaat. In dit dossier 

belichten we een aantal 

voorbeelden. Daarnaast 

laten we ons licht schijnen 

op de haven van Aarhus. 

De Deense haven breidt 

sterk uit en heeft een 

belangrijke functie als hub 

in het Oostzee-gebied.
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Duitse zeehavens Hamburg, Bremerhaven, Wilhelms-
haven, Lübeck en Rostock direct aan. Daarnaast is Azië 
een zeer belangrijke bestemming voor de containerlijn-
vaart. Van de 9 wekelijkse afvaarten richting het Verre 
Oosten gaat meer dan de helft naar China.
De terminaluitbaters in Aarhus zijn de ondernemingen 
APM Terminals (de dochter van het Deense AP Møller) 
en ALC Aarhus Logistic Center, dat onderdeel is van 
Blue Water Shipping. Pas afgelopen jaar nam APM Ter-
minals alle aandelen over van de joint venture-partner 
Aarhus Service Holding.
Vooral voor de ontvangst van de echt grote container-
schepen wil Krøyer de haven interessanter maken. ‘Ons 
doel is een groter volume aan containers over te slaan 
en zo marktaandeel te winnen. Met een waterdiepte van 
14 meter zijn we in staat ook de grote schepen af te han-
delen.’ Inderdaad mocht de haven begin dit jaar de 
‘MSC Erika’ ontvangen, een van de grootste container-
schepen ter wereld. Ook Maersk loopt de haven regel-
matig met zijn grootste schepen aan.
Op de vraag hoe de haven van Aarhus zich in de toe-
komst ten opzichte van concurrenten wil positioneren, 
antwoordt Krøyer: ‘Ons doel is onze leidende marktpo-
sitie als Deense haven voor containers en bulk natio-
naal gezien verder uit te bouwen en daarenboven ook 
marktaandeel in de internationale concurrentie te win-
nen. We willen samen met onze klanten en partners 
groeien. Daarom blijven we investeren in de toekomst 
van deze haven.’ 

Haven moet grootste 

containerschepen kunnen 

ontvangen.

investeert in infrastructuur
joen euro) voorzien. In januari 2018 wordt het eerste 
deel van deze nieuwe ‘Omniterminal’ met een opper-
vlakte van 135.000 m2 en een totaal aan kadelengte van 
850 meter opgeleverd.
Met deze Omniterminal wil Aarhus zich profi leren als 
leidende Deense haven voor biobrandstoff en. ‘Of het 
nu gaat over houtspanen, pellets of biomassa, de nieu-

we terminal is geschikt voor alle vormen van biobrand-
stof. We voorzien voor deze lading in onze haven een 
groot potentieel’, is de overtuiging van Krøyer. Hij 
meldt dat ‘meerdere klanten al interesse toonden zich 
op de terminal te vestigen’.
 
Projectlading
Volgens de COO is de nieuwe terminal bovendien ook 
heel geschikt voor de overslag en opslag van projectla-
ding, bijvoorbeeld onderdelen voor windparken. Voor 

dergelijke zware transporten plant de haven de bouw 
van een speciale ramp. Als die klaar is kunnen we ook 
grote onderdelen met een lengte tot 72 meter tot aan 
de kade transporteren.
Tussen nu en 2020 staat ook de oplevering van een 
nieuwe terminal voor ferry- en ro/ro-transporten op de 
agenda. Deze activiteiten zullen door verschillende re-
derijen voornamelijk op de Oostzee worden uitge-
voerd. Op dit moment worden de eerste kostenanalyses 
opgesteld, plus de documenten die nodig zijn voor
een Europese aanbesteding – naast de noodzakelijke
milieueff ectrapportage. Als dit alles gecontroleerd en 
toegestaan is door de gemeentelijke autoriteiten, naar 
schatting in het voorjaar van volgend jaar, dan moet 
middels een aanbesteding een aannemer gevonden 
worden, die spoedig met het project moet starten. 
Nieuwe verkeersinfrastructuur wordt overigens al aan-
gelegd, net als de nieuwe Marselistunnel, die een fi le-
vrije bereikbaarheid van de haven mogelijk moet ma-
ken. Hier investeert de haven ook fi nancieel in.
 
Belangrijke containerhub
Voor het internationale containerverkeer ontwikkelt 
Aarhus zich tot een belangrijke hub in Noord-Europa. In 
het eerste half jaar werd 252.483 teu overgeslagen. Op dit 
moment doen 15 rederijen Aarhus met enige regelmaat 
aan en verbinden de Deense haven met alle belangrijke 
regio’s van Europa, het Midden-Oosten en Azië. 
Van de 39 wekelijkse afvaarten lopen 13 diensten de 

DVZ / MELS DEES

Aarhus, de belangrijkste haven van Denemarken, investeert 
fors in de uitbreiding van de terminals. ‘We moeten de 
grootste zijn op het gebied van biobrandstof.’

Tot de grotere projecten 

behoort de aanleg van 

een multifunctionele 

terminal in het noord-

oostelijke deel van de 

oliehaven. 

Foto: Jørgen Weber
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Smart ships 
 uit Scandinavië

De ‘Yara 

Birkeland’ - hier 

een schaalmodel 

van zes meter - 

moet in 2020 het 

eerste autonoom 

varende 

containerschip 

ter wereld zijn.

Foto: Ole Martin 

Wold

CEES VISSER

Nu de technology push in 

kracht toeneemt, duurt het niet 

lang meer voor smart ships zich 

defi nitief verplaatsen vanuit 

test- en proefopstellingen naar 

het open water. Als het schip 

van de toekomst ergens 

vandaan komt varen, dan uit 

Scandinavië. 

Het beste bewijs van de Scandinavi-
sche voortrekkersrol komt uit Noor-
wegen. Daar, aan de westkust, gaat 
volgend jaar een autonome veerboot 
een twee kilometer lang en redelijk 
recht traject bedienen. Zal bij de aan-

vang nog een kapitein op de brug zitten om toezicht te 
houden, na verloop van tijd stapt ook hij van boord. 
Nog spectaculairder zijn de plannen van Kongsberg. 
De scheepsbouwer werkt aan een autonoom contai-
nerschip, genaamd de ‘Yara Birkeland’ en uitgerust 
met elektrische motoren. Het duurzame schip zal een 
vaste verbinding gaan vormen tussen de kunstmestfa-
briek van opdrachtgever Yara in Porsgrunn en de na-
bijgelegen havens van Brevik en Larvik (net over de 
grens in Zweden), en zal op die manier op jaarbasis 
veertigduizend vrachtwagenritten door dichtbevolkt 
gebied overbodig maken. De agenda vermeldt dat de 
‘Yara Birkeland’ volgend jaar wordt opgeleverd om 
vervolgens het jaar daarop vanaf de wal te worden be-
stuurd. In 2020, zo wil de planning, zal het als eerste 
containerschip ter wereld volledig autonoom zijn rou-
te gaan afl eggen.
Dat dergelijke projecten in Noorwegen ontspruiten 
wekt geen verbazing. Het land wordt gekenmerkt door 

zijn lengte en bergen. Bovendien liggen veel bestem-
mingen aan de kust. Een ander niet onbelangrijk aspect 
is dat Noorwegen, net als alle Scandinavische landen, 
bijzonder trots is op zijn natuurschoon, en die natuur 
koestert. Sla de lijstjes met duurzaamste, schoonste en 
milieuvriendelijkste landen erop na en Zweden en 
Noorwegen nemen zonder uitzondering jaloersmaken-
de posities in. Heeft Noorwegen ontelbare fjorden waar 
de vervuiling door de uitstoot van fi jnstof, NOx en CO2 
tot een minimum beperkt moet worden, het land be-
schikt ook over een bovenmatige hoeveelheid duur-
zaam opgewekte stroom uit waterkracht. 
Nog een bedrijf dat het onbemande zeeschip serieus 
neemt, is het Zweeds-Zwitserse ABB (met ook een kan-
toor in Nederland). De technisch dienstverlener heeft tal 
van tools die de beste stuurlui uiteindelijk aan wal zetten 
en van onbemande schepen een gemeenplaats maken. 
Kroonjuweel van ABB is het Octopus-softwareplatform, 
waarvan analyse- en performance-managementsyste-
men het hart vormen. De software meet het brandstof-
verbruik, bewaakt scheepsbewegingen, voorziet in 
weersverwachtingen, locatiebepalingen en -condities en 
stelt hydrodynamische analyses op. De gegenereerde 
data helpen de kapitein op zee bij het nemen van beslis-
singen omtrent koers en snelheid. Gelijktijdig biedt de 
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Zonder personeel is er ook 

meer plaats voor lading.

bijvoorbeeld, schrijft voor dat een schip in alle omstan-
digheden een bemanning aan boord moet hebben. Ove-
rigens vraagt de overgang van bemand naar onbemand 
ook nog om een grondig herontwerp van het schip en zijn 
machinekamer. Immers, een schip op zee zonder beman-
ning stelt de hoogste eisen aan de kwaliteit en betrouw-
baarheid van motoren en installaties. Bovendien valt bij 
een onbemand schip het aspect veiligheid (voor de op-
varenden) weg en maken interieur en comfort plaats 
voor effi  ciency en praktisch nut.  
 
Kostenbesparing
Uiteindelijk vormt kostenbesparing de belangrijkste 
motor achter autonoom varen. Anders dan bij het au-
toverkeer ondervindt een schip tijdens zijn oceanische 

software het management van rederijen sneller inzicht 
in het reilen en zeilen van hun vaartuigen en lading. Die 
info komt van bewegingssensoren aan boord van het 
schip en door modules voor het monitoren van de ener-
giebronnen. Aan wal is aan de hand van analyses van de 
bewegingsmetingen vast te stellen of bijvoorbeeld het 
reisschema volgens planning loopt en of er van koers is 
afgeweken. Niet alleen maakt de innovatie het varen op 
zee, van transportschepen en containerschepen tot 

cruiseschepen, voorspelbaar, zij automatiseert tevens 
veel manuele handelingen. De volgende stap is het inzet-
ten van onbemande schepen. Het grootste obstakel op 
weg naar die situatie is niet meer de technologie – die 
maakt het allemaal al mogelijk – maar het juridische ka-
der. Wetgeving die in meer dan 150 landen van kracht is 

Zo ziet een emissievrij, volledig elektrisch en autonoom varende ferry eruit.

Artist impression: Kongsberg

ABB’s softwareplatform Octopus. Foto: ABB

reizen dagenlang nauwelijks hinder van tegenliggers. In 
die omstandigheid is het niet alleen duur maar ook on-
nodig om een bemanning aan boord te hebben. Daar-
naast is er zonder personeel meer plaats voor lading. 
Experts menen dat goederenvervoer om die reden 30 
tot 40% goedkoper kan. De kosten zijn op nog een ma-
nier te verlagen. In de nieuwe, (deels) autonome situ-
atie wisselen de aanwezige entiteiten – verladers, re-
derijen, schepen, terminals, bruggen, havens, sluizen 
– automatisch informatie met elkaar uit, op basis waar-
van realtime is af te stemmen hoe snel waar, wanneer 
en op welke manier cargo is te laden en lossen. 
Nog een opvallend voordeel is dat autonoom varen vei-
liger is. Onderzoek wijst uit dat meer dan driekwart van 
de incidenten op zee te wijten is aan menselijk falen. 
Niet zelden is de oorzaak terug te voeren op onoplet-
tendheid, al dan niet in combinatie met alcohol. Dat 
laatste probleem speelt bij geautomatiseerde compu-
tersystemen natuurlijk niet.
Over ‘onder invloed’ gesproken: omdat de wens om 
goederentransport duurzamer te maken (vooral in Eu-
ropa) luid klinkt, verwachten maritieme experts dat de 
hier geschetste situatie in 2030 werkelijkheid zal zijn. 
Maar kijken we naar de ambities van Scandinavische 
landen, dan komt 2020 eerder in de buurt.
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INNOVATIE  Gasaangedreven megaschepen kunnen ontwikkeling van mondiaal   

TOBIAS PIEFFERS

De recent bestelde megacontai-
nerschepen van CMA CGM gaan 
varen  op aardgas (LNG). Daar-
mee doorbreekt de rederij het 
shortseakarakter van de schone-
re brandstof.

CEO Rodolphe Saadé maakte het 
nieuws vorige week bekend, gelijk-
tijdig met de aanvang van de kli-
maattop COP23, die momenteel 
plaatsheeft in Bonn. 
De Franse rederij is de eerste ter 
wereld die schepen van dit formaat 
met LNG-voortstuwing uitrust, 
LNG-tankers die varen op hun ei-
gen lading niet meegerekend. De 
huidige LNG-aangedreven vloot is 
vrijwel uitsluitend actief in de 
shortsea vanwege de nog beperkte 
beschikbaarheid van de brandstof. 
Veel gasaangedreven schepen va-
ren rondjes waarin zij aan één bun-
kerlocatie genoeg hebben. Zo
zullen de in aanbouw zijnde LNG-
containerschepen van Container-
ships, die  een shortseadienst op de 
Noord- en Oostzee gaan onder-
houden, telkens bunkeren in Rot-
terdam, en bunkeren de LNG-con-
tainerschepen van TOTE Maritime, 
die varen tussen Florida en Puerto 
Rico, steeds in Jacksonville.
Maar per 2019 komt daar verande-
ring in. Dan komt het eerste van ne-
gen 22.000 teu grote megaschepen 
van CMA CGM in de vaart en die 
kunnen vanwege hun omvang maar 
op één dienst varen: de Azië -Euro-
pa loop – toevallig een van de lang-
ste deepsearoutes ter wereld. 
Het is nog onbekend hoe vaak en 
waar de schepen van CMA CGM 
zullen bunkeren, maar de rederij 
zegt met verschillende havens en 
LNG-leveranciers in gesprek te 
zijn over de ontwikkeling van de 

CMA CGM doorbree

benodigde infrastructuur. Die be-
staat bij voorkeur uit bunkersche-
pen die de brandstof kunnen leve-
ren terwijl de containers gelost en 
geladen worden. Dat laatste is voor 
de rederij  een vereiste omdat ze 
concurrerende dienstregelingen 
wil onderhouden,  maar regels en 
operationele procedures hiervoor 
ontbreken nog. Ook Robert Vene-
ma van Containerships noemde dit 
eerder één van de punten die nog 
moeten worden opgelost. 

Miljoenenverschil
Saadé zegt dat CMA CGM ‘volledig 
is toegewijd’ aan het verminderen 
van de broeikasgasuitstoot en wil 
voldoen aan het Klimaatverdrag van 
Parijs. Dat dit geen loze woorden 
zijn blijkt uit de prijs die de rederij 
bereid is extra te betalen. Volgens 
analisten vallen de schepen van 
CMA CGM minstens 20 miljoen 

dollar duurder uit dan die van MSC, 
dat elf van deze schepen heeft be-
steld.
MSC koos er recent voor om deze 
schepen niet voor te bereiden  op 
LNG-aandrijving. Daardoor daalde 
de prijs van  de schepen met 26 mil-
joen tot 139 miljoen dollar. En voor 
dat extra bedrag waren de schepen 
alleen nog maar voorbereid op 
LNG, en niet al daadwerkelijk uitge-
rust met de technologie. De exacte 
prijs die CMA CGM betaalt is niet 
bekend, maar vóór de Franse rederij 

haar besluit bekendmaakte zou 
CMA CGM al ongeveer 160 miljoen 
dollar per schip gaan betalen. 
‘We hebben het gewaagde besluit 
genomen om onze toekomstige 
22.000 teu-schepen te voorzien van 
milieubeschermende technologie’, 
zegt Saadé. ‘Door te kiezen voor 
LNG willen wij een leidende rol 
spelen in de bescherming van het 
milieu en een pionier zijn in het ge-
bruik van innovatieve en milieu-
vriendelijke technologieën.’
Het gebruik van aardgas maakt de 
schepen aanzienlijk schoner. De 
uitstoot van zwavel en fi jnstof 
wordt er met 99% door terugge-
drongen, de uitstoot van stikstof 
met 85% en de uitstoot van CO2
kan tot 25% minder worden. Ook 
worden de schepen door het ge-
bruik van gas 20% zuiniger in verge-
lijking met stookolie, stelt CMA 
CGM.

De schepen worden uitgerust met 
dual fuel motoren. Die gebruiken 
nog een kleine hoeveelheid diesel 
(5%) die nodig is om het gas in de 
cilinder tot ontbranding te brengen. 
De motoren worden geleverd door 
de Zwitserse fabrikant Winterthur, 
die is terug te herleiden naar de we-
reldberoemde motorenbouwer  
Sulzer. 
De keuze voor een dual fuel motor 
is het resultaat van jarenlang onder-
zoek, waarin naast het gebruik van 
een dual fuel motor ook een gas-

We hebben een gewaagd 

besluit genomen. 

RAAD & RECHT

Na de Off shore Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, Bahama’s Leaks 
en de Panama Papers zijn er nu de Paradise Papers. 
Bij dit laatste lek moet ik denken aan het geweldige rock-num-
mer van Meatloaf: Paradise by the dashboardlight. In dit nummer 
proberen twee tieners via de vier honken van het liefdesspel 
het paradijs te bereiken. Volgens de fi scale literatuur moet je 
ook vier honken passeren om in het belastingparadijs te gera-
ken, en wel aan de volgende vier cumulatieve criteria voldoen: 
(1) gebrek aan transparantie en informatie-uitwisseling, (2) 
geen of nauwelijks belastingheffi  ng, (3) assisteren bij bewuste 
belastingontduiking in een ander land; én (4) een gebrek aan 
zogenaamde substance (een beperkte economische aanwezig-
heid, bijvoorbeeld geen of amper werknemers hebben).
Nederland voldoet niet aan deze criteria en cumulatief al hele-
maal niet. Onze regelgeving en het (ruling)beleid zijn openbaar 
en transparant en onderkend door de Europese Commissie 
(een incident daargelaten). Nederland wisselt op verzoek, 
automatisch en spontaan informatie uit, soms verdergaand dan 
internationaal gebruikelijk. Er wordt in Nederland daadwerke-
lijk belasting geheven, ondanks dat de tarieven in de vennoot-
schapsbelasting worden verlaagd (van 20%/25% naar 16%/21%) 
en er is voorgesteld om de dividendbelasting af te schaff en, wat 
nogal ter discussie staat.

Nederland kent de deelnemingsvrijstelling waardoor dubbele 
belasting wordt voorkomen. Winsten die al in het buitenland 
zijn belast, worden niet nogmaals in Nederland bij een andere 
entiteit belast. Daarnaast heeft Nederland (vooralsnog? – zie 
regeerakkoord) geen bronbelasting op rente en royalty’s. 
Nederland heeft diverse belastingverdragen en de Nederlandse 
belastingdienst verstrekt zekerheid vooraf in de vorm van een 
ruling. Echter, deze Nederlandse fi scale voordelen veroorzaken 
niet onze populariteit bij Amerikaanse bedrijven. Nee, dit komt 
door de keuzes bij het Amerikaanse belastingsysteem. Amerika 
kent momenteel geen vrijstellings- maar een verrekensysteem. 
Dit betekent dat de Verenigde Staten de naar het land uitge-
keerde winsten volledig in de heffi  ng betrekken en teruggeven 
wat in het buitenland is betaald. Zolang de winsten niet aan 
de VS worden overgemaakt, worden deze nog niet belast. Het 
gebruik van Nederland is gunstig vanwege zijn vrijstellingsme-
thode en de Nederlandse CV-BV-structuur faciliteert het uitstel 
van Amerikaanse belastingheffi  ng. 

Nederland voldoet niet en zeker niet alle honken worden 
doorlopen. De discussie ‘Nederland belastingparadijs’ moeten 
we zeer bewust voeren. Wel moet het debat op een juiste wijze 
worden gevoerd. Het Nederlandse fi scale klimaat is belangrijk 
voor onze open economie en door de invoering van bepaalde 
Europese anti-belastingontgaansrichtlijnen wordt bijvoorbeeld 
de CV-BV-structuur op termijn al de nek omgedraaid. Echter 
– belangrijker – de Amerikaanse regering heeft onlangs haar 
belastingplannen ontvouwd: het Amerikaanse vennootschaps-
belastingtarief gaat per 1 januari 2018 van 35% naar 20% en 
ook wenst Amerika een deelnemingsvrijstelling in te voeren. 
De vraag naar en het gebruik van fi scale structuren – zoals de 
CV-BV-structuur – zal dan zeer snel afnemen. Als land dienen 
we ons nog meer te richten op onze logistieke meerwaarde als 
doorvoereconomie door de aanwezigheid van de Rotterdamse 
haven en Schiphol, goedopgeleide mensen, zoals hoog aange-
schreven juristen en ICT’ers, een stabiel ( juridisch) klimaat 
en een goed arbeidsethos. Dit moet de lezers van Nieuwsblad 
Transport als muziek in de oren klinken!

Om in de woorden van Meatloaf af te sluiten vragen multinati-
onals zich het volgende af: ‘I gotta know right now! Do you love 
me? Will you love me forever? Do you need me? […] I gotta 
know right now before we go any further. Do you love me and 
will you love me forever?’ Ik ben zeer benieuwd wat de Neder-
landse regering gaat doen. We willen zeker niet alle honken 
naar het belastingparadijs doorlopen, maar we willen wel graag 
dat de bedrijven ‘honkvast’ – én in Nederland – blijven!

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT 
www.hvstax.nl

Paradise Papers 

HT
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  bunkernetwerk versnellen 

Foto:CMA CGM

kt impasse LNG-netwerk

elekrische opstelling met turbines 
werd onderzocht.
CMA CGM heeft de laatste jaren veel 
onderzoek verricht naar het gebruik 
van LNG. Vorig jaar tekende het be-
drijf nog een overeenkomst met de 
Franse energieleverancier Engie om 
samen de technische en economi-
sche haalbaarheid van LNG-aange-
dreven containerschepen en de 
bouw van LNG-bunkerschepen te 
onderzoeken. Voor Engie is dat be-
kend terrein aan het worden. Het be-
drijf nam dit jaar zijn eerste LNG-
bunkerschip in gebruik in Zeebrugge, 
de ‘Engie Zeebrugge’. Dat schip is het 
resultaat van een samenwerking met 
Mitsubishi, NYK en Fluxys.

Infrastructuur
In welke havens CMA CGM ideale 
bunkerlocaties ziet is nog niet be-
kend. Wel is zeker dat er bunkerin-
frastructuur moet worden bijge-
bouwd. Vooralsnog is LNG alleen in 
Noordwest-Europa redelijk ver-
krijgbaar. Noorwegen loopt voorop 
met een kleine twintig bunkermo-
gelijkheden, maar lang niet al die 
stations kunnen ook grote zeesche-
pen bevoorraden. In Rotterdam, 
Zeebrugge en Gotenburg zijn recent 

moderne LNG-bunkerschepen in 
de vaart genomen. Die kunnen 
schepen als die van CMA CGM wel 
vullen.
Volgens data van DNVGL zijn er we-
reldwijd 60 bunkerfaciliteiten voor 
LNG in gebruik, waarvan 15 in Noor-
wegen, 24 in de rest van Europa, 12 
in Azië, vijf in deVerenigde Staten 
en vier in Oceanië. Ook zijn er 27 
projecten in aanbouw waarvan 16 in 
Europa. 
Er varen ondertussen 117 schepen 
op LNG en er zijn er nog eens 111 in 
aanbouw. Van de huidige vloot vaart 
meer dan de helft (60 schepen) in 
Noorwegen vanwege de strenge mi-
lieuregelgeving daar, maar in Euro-
pa zal de vloot de komende jaren 
het hardst groeien – van 22 schepen 
naar 53 schepen. 
Er is in bijna ieder scheepstype wel 
een schip dat op LNG vaart, maar 
vooralsnog is het gebruik onder fer-
ry’s veruit het hoogst. Met name on-
der de kleine product- en chemica-
liëntankers wint de brandstof 
echter snel terrein. Ook de Neder-
landse tankerrederij Anthony Veder 
laat steeds meer van haar schepen 
op gas varen. Momenteel varen acht 
van deze schepen op LNG, maar  dat 

aantal groeit de komende jaren naar 
41. In de containervaart zijn twaalf 
schepen in aanbouw, de negen me-
gacarriers van CMA CGM nog niet 
meegerekend. 

Milieueisen
Met de stap naar LNG sorteert 
CMA CGM voor op wereldwijde 
zwavelregelgeving die per 2020 
gaat gelden. De toegestane zwavel-
limiet in brandstof wordt terugge-
bracht van 3,5% naar 0,5%. Reders 
kunnen op drie manieren aan die 
nieuwe regel voldoen. Ze kunnen 
overstappen op nieuwe laagzwave-
lige stookolie, een scrubber instal-
leren of overstappen op LNG. 
Scrubbers verliezen de laatste tijd 
aan populariteit. Zeker nu Maersk 
zich openlijk tegen de technologie 
heeft uitgesproken omdat die kost-
baar, maar nog niet volwassen is. 
Veel rederijen kiezen daarom, 
mede vanwege de hoge investerin-
gen, voor LNG, voor een afwach-
tende houding en plannen om per 
2020 over te stappen op de laag-
zwavelige brandstof. Er bestaat 
echter twijfel of de raffi  naderijen 
zo snel genoeg van deze brandstof 
kunnen produceren.  
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‘Te veel vestigingen 
LOGISTIEK  DB Schenker wil altijd de beste zijn

den. Dit jaar hebben we meer dan 
honderd contracten van grote pro-
jecten zo verlengd dat ze rendabel 
zijn – zowel voor ons als voor onze 
klanten.

Hoe vertaalt zich dat in de balans?
DB Schenker heeft de ambitie aan 
de top van de logistieke sector te ge-
raken door omzet en resultaat con-
tinu te laten stijgen. De contractlo-
gistiek moet daarbij haar aandeel 
leveren en zal sterker groeien dan 
de markt.

Wat betekent dat concreet?
In de contractlogistiek zijn groeicij-
fers van gemiddeld 4% gewoon. We 
groeien in Europa twee keer zo snel. 
Over het algemeen zal de groei in de 

DVZ / MELS DEES

In de contractlogistiek realiseert 
Schenker een forse groei. Tom 
Schmitt geeft sinds twee jaar lei-
ding aan die divisie. ‘We groeien 
sneller dan de markt.’

U geeft nu ruim twee jaar leiding 
aan de contractlogistiek bij DB 
Schenker. Toen u begon lanceerde u 
het programma ‘Go for Perfor-
mance’ om de prestaties van het be-
drijf te verbeteren. Hoe ziet de ba-
lans eruit?
Heel positief, het project is succes-
vol. We willen de beste zijn. Dat
waren we af en toe voorheen ook
al, maar we willen het nu altijd
zijn.

Kunt u een voorbeeld geven van een 
concrete maatregel uit het pro-
gramma?
‘Go for Performance’ bestaat uit zes 
modules. Een daarvan heet ‘select’. 
Dat betekent dat we markten of sec-
toren selecteren waar we voor de 
klanten veel waarde kunnen creë-
ren en het voor ons rendabel is. We 
investeren bijvoorbeeld sterk in 
Dubai, waar de luchthaven van Al 
Maktour een draaischijf is voor een 
steeds groter deel van de wereld-
handel. We willen sowieso op alle 
grote luchthavens aanwezig zijn.

Hoeveel hebt u in Dubai geïnves-
teerd?
Een tweecijferig miljoenenbedrag. 
In euro’s.

Welke klanten bedient u er?
Denk aan bedrijven in de automo-
tive, consumptiegoederen en ge-
zondheidszorg. Uiterlijk in 2019 
starten we de activiteiten.

Een halfjaar na uw aanstelling bij 
Schenker zei u dat bij een te hoog 
aantal van de vestigingen geld ver-
loren werd. Een reden zou foutief 
gecalculeerde activiteiten zijn. U 
wilde de contracten controleren en 
winstgevend opnieuw afsluiten. 
Wat is daarvan terechtgekomen?
We hebben daar inderdaad nauw-
keurig naar gekeken. We wilden 
weten hoe het kwam dat er op zo 
veel plaatsen geld verloren werd. 
Dat kunnen meerdere redenen 
zijn. De operatie kan tekortschie-

ten, de projecten kunnen verkeerd 
ingericht zijn of er zijn onderhan-
delingsproblemen met klanten. Als 
we naar de verliezen op lokaal ni-
veau kijken, dan zien we 30 tot 40% 
minder verliezen. Het is dus niet 
alleen zo dat we dat wat goed gaat 
nog beter maken, maar ook bren-
gen we die activiteiten die nog niet 
optimaal zijn, naar een acceptabel 
niveau.

Door het vernieuwen van contrac-
ten?
Als een activiteit niet goed loopt, 
dan maken we die gezond, wanneer 
het wel goed loopt gaan we er mee 
verder. We kijken vooral ook waar 
het zinvol is andere diensten van 
het Schenker-concern aan te bie-
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Terminal Island, Los Angeles 

County. By @MilsteinJeff

@O-Merk

@shippingics choosing the 

offence after criticism of 

last weeks, but still hasn’t 

committed to a reduction 

objective. Except for saying 

Japan’s (50% in 2060) view 

is more realistic.

@TobiasPieffers 

7 december is het #Haven-

debat Rotterdam. Praat mee 

over de onderwerpen 

congestie en breakbulk 

http://www.havendebat.nl

@NTnl

We moeten niet in eindop-

lossingen denken, maar in 

kleine stappen naar de 

#energietransitie,

@MaanenRoon

Bij afsluiting #sectorplan 

vraagt @ArthVanDijk om 10 

miljoen per jaar van 

overheid de komende jaren 

voor werving #vrachtwa-

genchauffeurs

@TLNnieuws

#CTGG houdt 24 november 

een #voorlichtingsdag 

#gevaarlijkestoffen. Meer 

info en aanmelden: https://

www.evofenedex.nl/kennis/

actualiteiten/voorlichtings-

dag-over-gevaarlijke-stoffen

@evofenedex

IRU general asembly te 

geneve. TLN verdedigt 

internationale transport en 

logistieke markt.

@ArthVanDijk

 Wim Bosman (76)

overleden

 Markt op de markt

 Maersk Line niet tevreden 

over resultaat

 CMA CGM’s nieuwe 

giganten varen op LNG

 Ongeluk op Van Brienen-

oordbrug eist leven

 APMT Zeebrugge nu in 

Chinese handen

 Antwerpen pakt conges-

tie aan

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Outsourcing van de logistiek neemt 

toe als een markt volwassen wordt.

 leden verlies’

industriële contractlogistiek we-
reldwijd hoger liggen dan de econo-
mische groei, want steeds meer in-
dustrieën en landen worden 
economisch volwassen. Steeds 

meer bedrijven beschouwen logis-
tiek niet meer als een van hun kern-
competenties. Outsourcing van lo-
gistieke activiteiten neemt toe als 
een markt volwassen wordt.

In welke regio’s is het groeipotenti-
eel het grootst?
In Azië groeien we al meerdere ja-
ren veel sterker dan de markt en we 
zullen daar blijven investeren. Het 

volume in opdrachten dat we daar 
mogen noteren is dit jaar 30 tot 
40% groter dan vorig jaar. China is 
natuurlijk een goed voorbeeld, 
maar niet alleen in Azië groeien we 

Dat hebben we nu binnen de ver-
schillende regio’s gestandaardi-
seerd. Indien we voor een klant we-
reldwijd actief zijn, gebruiken we 
het systeem dat de klant wenst voor 
alle activiteiten – dus ook buiten de 
regio waarbinnen het systeem ge-
standaardiseerd is.

Kunt u zich voorstellen dat bedrij-
ven als Google of Amazon grote de-
len van activiteiten binnen de logis-
tieke markt gaan invullen? Amazon 
is bepaald actief in dat opzicht.
We zijn erop gespitst sneller en 
fl exibeler te zijn dan de concurren-
tie. Tot nu toe hebben we ons moe-
ten bewijzen ten opzichte van meer 
traditionele concurrenten. Nu ko-
men er nieuwe bij.

sterk. Ook in Zuid-Amerika geven 
we gas. We zijn nu ook gestart in 
Brazilië. 

Bent u in het afgelopen jaar in alle 
56 landen geweest waarin de on-
derneming actief is?
Niet in alle landen, maar ongeveer 
in de helft ervan.

Toen u hier begon meldde u dat een 
belangrijk streven zou zijn binnen 
een jaar tot een gestandaardiseerd 
backoffi  ce in de contractlogistiek te 
komen. Is dat gelukt?
Ook in dat opzicht doen we het 
goed. Het is vooral belangrijk dat bij 
de 750 vestigingen die we wereld-
wijd hebben, niet ook 750 verschil-
lende systemen gebruikt worden. 

Tom Schmitt. Foto’s: DB Schenker
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HYPERMOTION
20 T/M 22 NOVEMBER
Een nieuwe vakbeurs in Frankfurt 

am Main en het nieuwe platform 

voor de verkeers-, logistiek en trans-

portbranche. Hypermotion concen-

treert zich op de digitale transfor-

matie. 

• messefrankfurt.nl

ZEELAND CONNECT MEET UP
22 NOVEMBER  
Wat zijn de logistieke trends? Wat 

betekent dit voor Zeeland? Wij da-

gen u uit logistieke ideeën en uitda-

gingen met ons te delen. Met onder 

andere themasessies over actuele 

logistieke onderwerpen.

• zeeland-connect.nl/agenda

TLN LIVE   
25 NOVEMBER 
Transport en Logistiek Nederland 

presenteert het vernieuwde jaar-

congres. Het thema van dit jaar is

innovatie. Met boeiende sprekers 

als Jerome Guillen, VP Trucks and 

Programs bij Tesla. 

• tln.nl

NATIONALE HAVENCONFERENTIE 
28 NOVEMBER 
Tijdens deze editie wordt met ex-

perts en ervaringsdeskundigen van 

buiten en binnen de havens inge-

gaan op congestie in havens, effi ci-

ent achterlandtransport, digitalise-

ring en verduurzaming. 

• www.havenconferentie.nl

INTELLIGENT RAIL SUMMIT 2017
28 T/M 30 NOVEMBER
Diverse internationale deskundigen 

bespreken in Wenen de laatste ont-

wikkelingen en delen hun kennis  op 

het gebied van Automatic Train 

Operation (ATO) en Cyber Security in 

Rail.  

• railtech.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Ongeveer tien jaar geleden heb ik over een ongeval met een 
Apache-helikopter een stukje mogen schrijven.

Op dat moment kon ik niet voorzien dat het tien jaar later weer 
raak zou zijn met een Apache-helikopter. De omstandigheden 
toen zijn op het eerste gezicht gelijk aan de omstandigheden 
van nu.

Op woensdagavond 12 december 2007 vloog rond half acht een 
Apache-helikopter tijdens een trainingsvlucht bij Hurwenen 
tegen een hoogspanningsmast. Hierdoor knapten verscheidene 
hoogspanningskabels. Daardoor kwamen ongeveer 50.000 
huishoudens en vele bedrijven zonder stroom te zitten. Deze 
stroomstoring kon, door allerlei omstandigheden, pas na drie 
dagen met alle ellende van dien worden verholpen. Als gevolg 
hiervan is bijvoorbeeld de inhoud van vele koel- en diepvries-
kasten bedorven. Hoe zit het nu met de huishoudens en bedrij-
ven die door de stroomuitval schade hebben geleden? 

Indien men voor de schade die het gevolg is van deze 
stroomuitval zelf is verzekerd, zal men in eerste instantie de 
schade onder de eigen verzekering dienen te reclameren.
Opgemerkt moet wel worden, dat men de verplichting heeft 
om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Men 
moet zogezegd als goed huisvader handelen.
Voor huishoudens en bedrijven die hiertegen niet verzekerd 
zijn, staat de mogelijkheid open de geleden schade te verhalen 
op de eigenaar van de helikopter, in dit geval dus Defensie, 
oftewel de staat. De basis hiervoor is gelegen in een arrest van 
de Hoge Raad van 14 maart 1958 (NJ1960, 570), waarbij een 
militair vliegtuig van Defensie eveneens een hoogspanningska-
bel beschadigde.

De omstandigheden in dat geval waren als volgt. Een militair 
vliegtuig van Defensie moest in opdracht van hogerhand een 
duikvlucht uitvoeren. Daarbij werd een hoogspanningskabel 
stuk gevlogen. Het bleek dat men bij het verstrekken van deze 
opdracht door onachtzaamheid had nagelaten de piloot van 
het vliegtuig voldoende bekend te maken met het feit dat zich 
ter plaatse een hoogspanningskabel bevond. De Hoge Raad 
oordeelde dat het naar een normale gang van zaken was te 
voorzien dat het stukvliegen van de hoogspanningskabel tot 
gevolg zou hebben dat de bij het net aangeslotenen tijdelijk 
van stroom zouden worden verstoken en daardoor fi nanciële 
schade zouden lijden. De persoon of personen voor wie De-
fensie aansprakelijk is en die aldus ter plaatse deze duikvlucht 
hebben doen uitvoeren, handelden daardoor in strijd met de 
zorgvuldigheid welke in het verkeer betaamt ten aanzien van de 
belangen van degenen die voor de toevoer van de stroom op de 
getroff en hoogspanningskabel waren aangewezen.

Voorts oordeelde de Hoge Raad, dat het aan de aansprakelijk-
heid van Defensie niet afdoet dat in dit geval de leverancier 
van de stroom krachtens de met de afnemers hiervan gesloten 
overeenkomst niet tot enigerlei vergoeding of schadeloosstel-
ling is gehouden, indien de levering van stroom door welke 
oorzaak ook mocht worden gestoord.

De veroorzaakte schade in 2007 is uiteindelijk door defensie 
aan de benadeelden uitgekeerd. Het arrest uit 1958 is dus ook 
nu een prachtig wapen voor de benadeelden om de geleden 
schade op Defensie te verhalen.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Apache-helikopter II

Feature

CHT
PERT

MIJNBOUW  Honderd kilometer zonder machinist aan boord

Rio Tinto legt eerste  

De goederentreinen van dit Australische bedrijf rijden straks onbemand van de mijnen naar de havens. Foto: Christian Sprogoe Photography

In 2015 zijn 75.000 kilometers

afgelegd met zelfrijdende treinen.

MARIEKE VAN GOMPEL, SPOORPRO

Het Australische mijnconcern 
Rio Tinto heeft zijn eerste volle-
dig autonome treinrit afgelegd. 
Het ging om een testrit van bijna 
honderd kilometer zonder ma-
chinist aan boord van de trein. 
 
Met de test werd de eerste volledig 
autonome treinrit met zwaar trein-
materieel in Australië gerealiseerd. 
De rit ging van Wombat Junction 
naar Paraburdoo en is volgens Rio 
Tinto een ‘signifi cante stap richting 
het volledig autonoom uitvoeren van 
het AutoHaul project in 2018’. Het 
concept van Rio Tinto voor de volle-
dig autonome goederentreinen 
wordt AutoHaul genoemd. Rio Tinto 
wil eind 2018 met volledige autono-
me goederentreinen gaan rijden tus-

sen vijftien ijzerertsmijnen en vier 
haventerminals in de West-Australi-
sche provincie Pilbaro. Het spoor-
netwerk van 1700 kilometer is vol-
gens het bedrijf de eerste volledig 

autonome lange-afstand-spoorver-
binding voor goederentreinen ter 
wereld. Voordat het zover is, moet 
wel aan alle veiligheids- en accepta-
tiecriteria zijn voldaan en moet een 
aantal regelgevende goedkeuringen 
worden afgegeven. 

Rio Tinto is al langer bezig met het 
autonoom laten rijden van treinen. 
Het concern maakte in juli bekend 
al 20% van de treinkilometers auto-
noom te hebben uitgevoerd, maar 

nog wel met een machinist aan 
boord die toezicht hield.

Kosten besparen
De autonome ritten leveren een bij-
drage aan de groei, vertelt Gert Fre-
gien van Knorr-Bremse. ‘Nu kan er 
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Unterer Logistics, gevestigd in het 

Oostenrijkse Kundl, breidt het 

wagenpark, dat reeds uit meer 

dan 605 voertuigen bestaat, uit 

met 105 nieuwe Kögel Light 

plus-opleggers. De 105 bestelde 

Light plus-opleggers zijn stan-

daard voorzien van het nieuwe 

Kögel buitenframe. Daarmee is 

het vastsjorren van de lading in 

het stalen Vario-Fix-buitenframe 

bijvoorbeeld ook mogelijk als er 

zich aluminium insteeklatten in 

de lattenhouders bevinden. De 13 

paar sjorogen, standaard geleverd, 

beschikken over zijdelingse 

grijphaken voor een eenvoudigere 

handling en bieden een trek-

kracht van 2.500 kilogram. De 

voorwand, inclusief de volume-

rongen voor, de hoekrongen 

achter en de achterdeuren, is uit 

aluminium vervaardigd.

ARCO Solutions uit Horst verhuist 

per 30 oktober naar zijn nieuwe 

bedrijfslocatie aan de Venrayse-

weg 141 in Horst. Het bedrijf, dat 

innovatieve technieken ontwik-

kelt voor het optimaliseren van 

productieprocessen, groeide de 

afgelopen jaren fors. Daarom 

investeert ARCO in een nieuwe 

locatie. ARCO verwacht daar 

binnen enkele jaren werk te 

bieden aan 150 technisch 

geschoolde hbo’ers en mbo’ers. 

Bedrijven in onder andere de food 

& agri, supply chain, industrie, 

bulk solids en recyclingindustrie, 

hebben een grote behoefte aan 

kostenreductie terwijl ze tegelij-

kertijd op zoek zijn naar slimme 

manieren om hun capaciteit, 

productiviteit, service en kwaliteit 

te vergroten. Voor deze bedrijven 

ontwikkelt en fabriceert ARCO 

niet alleen transportbanden en 

installaties voor bulk- en pallet-

handling. ARCO ontwikkelt en 

levert ook de bijbehorende 

automatisering. Slimme software 

die data uit alle installaties en 

machines binnen één productie-

proces verzamelt, analyseert en 

gebruikt om alle technische 

onderdelen intelligent met elkaar 

te laten samenwerken. Aan deze 

combinatie van mechanisering, 

robotisering en automatisering is 

grote behoefte.

Hogenbirk Bedrijfswagens 
leverde recent twee nieuwe 

Mercedes-Benz Arocs 3751 LK 

trucks af bij Meuva in Berkel en 

Rodenrijs. De eerste truck wordt 

ingezet voor het transport van 

schroot en de verplaatsing van 

materieel. De tweede Arocs wordt 

ingezet als grondzuigwagen. De 

eerste Arocs 3751 LK is voorzien 

van een GigaSpace-cabine en is 

bij Bevako opgebouwd met een 

VDL haakarmsysteem van 30 ton. 

De tweede Arocs is voorzien van 

dezelfde cabine en is net als zijn 

voorganger uitgevoerd met een 

gestuurde en hefbare naloopas en 

nieuwe OM 471 motor met 510 pk 

(375kW). Deze truck is door RSP in 

Duitsland voorzien van een 

zuigopbouw en een op afstand 

bestuurbaar systeem, zodat de 

chauffeur de zuiginstallatie ook 

buiten de cabine kan besturen.

De Johan Cruyff Foundation en 
Seacon Logistics hebben een 

partnercontract voor onbepaalde 

tijd getekend. Daarmee spreken 

beide partijen de intentie uit om 

samen het gedachtegoed van de 

Cruyff Foundation op internatio-

nale schaal te versterken, onder 

meer met de opening van een 

Speciaal Cruyff Court tijdens de 

Paralympische Spelen van Tokyo 

in 2020. Daardoor kunnen 

kinderen met een beperking ook 

in Japan vooruit worden gebracht 

door beweging. Ook zijn er 

plannen gemaakt om in 2018 een 

Schoolplein14 in Venlo te realise-

ren. Deze kleurrijke schoolpleinen 

stimuleren kinderen in het 

basisonderwijs om meer buiten 

te spelen. 

BEDRIJFSNIEUWS autonome treinrit af

nog 330 miljoen ton ijzererts per 
jaar worden vervoerd. Als er volle-
dig autonoom wordt gereden, dan 
kan Rio Tinto naar verwachting 350 
miljoen ton ijzererts per jaar ver-
voeren.’ Volgens Fregien kan Rio 
Tinto met volledig autonome goe-
derentreinen tevens kosten bespa-
ren, energie-effi  ciënter rijden en 
wordt het ‘complexe proces voor de 
machinist’ weggehaald.
De volledig autonome goederen-
treinen zijn onderdeel van de Mine 
of the Future-visie die Rio Tinto in 
2008 lanceerde. In deze visie richt 
het bedrijf zich op een verregaande 
automatisering van zijn activitei-
ten. Rio Tinto heeft op zijn diverse 
locaties in Pilbaro maar liefst 69 
autonome vrachtwagens die ijzer-
erts vervoeren. Volgens het bedrijf 
zorgen de autonome voertuigen er-

voor dat er meer materiaal effi  ciënt 
en veilig kan worden verplaatst. 
Daarnaast neemt de productiviteit 
toe. In 2008 begon het bedrijf met 
het testen van een geautomati-
seerd boorsysteem (ADS) dat in de 
jaren daarna in gebruik is geno-
men.

Capaciteit
Door ook treinen geautomatiseerd 
te laten rijden wil het bedrijf de ca-
paciteit verhogen, zonder dat er ge-
investeerd hoeft te worden in extra 
treinen. In 2015 zijn de eerste auto-
nome locomotieven over het spoor 
gaan rijden om de systemen aan 
boord van de trein te testen: de sig-
nalering, beveiligingssystemen en 
de communicatie met het Operati-
ons Centre in Perth. ‘In 2015 zijn 
75.000 treinkilometers afgelegd 

met zelfrijdende treinen’, meldt 
Fregien.
Treinfabrikant AnsaldoBreda heeft 
in 2012 de aanbesteding gewonnen 
voor de levering van het AutoHaul-
systeem dat de goederentreinen au-
tonoom laat rijden. Rio Tinto inves-
teerde zelf in de modernisering van 
zijn locomotieven om ze klaar te ma-
ken om autonoom te gaan rijden.
Knorr-Bremse heeft samen met be-
drijfsonderdeel New York Air Brake 
(NYAB) software ontwikkeld die een 
belangrijk onderdeel is van het door 
Ansaldo geleverde systeem. De soft-
ware zorgt er onder meer voor dat er 
energie-effi  ciënt wordt gereden en 
de reistijd beter wordt gemanaged. 
Knorr-Bremse is een internationale 
leverancier voor treinen, onderde-
len, simulatoren en treincontrole-
systemen in Duitsland.
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20 De Marge

De Vlaamse minister Ben Weyts, bij 
de start van de bouw van de nieuwe 
havensluis in Terneuzen.

Het Nederlandse
formatie-record
was nog niet half zo 
lang als dat van ons.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Soms moet je een geheimpje verklappen. Martin Schröder, 
grondlegger van Martinair, wordt de oudste aardse ruimte-
reiziger ooit. Martin stond, samen met dj Armin van Buuren 
en model Doutzen Kroes, al in 2014 in de startblokken om 
gedrieën in een ruimtevaartuig een leuk rondje Aarde te maken, 
maar de daarvoor benodigde raket, de Lynx, bleek technische 
problemen te hebben. Schröder (nu 86) had overigens, waar-
schijnlijk wegens senioriteit, als passagier het startnummer 001 
en mocht bovendien gratis meevliegen.

Het kwam er niet van, want het Amerikaanse XCOR, de bouwer 
van de Lynx, is drie jaar na dato failliet gegaan. De raket is voor 
80% klaar, zeggen deskundigen, maar nu is dus de ontwikke-
laar over de kop gegaan. Dat laat Schröder natuurlijk niet over 
zijn kant gaan. De oud-luchtmachtpiloot en ondernemer heeft 
Armin en Doutzen eens aangekeken en met z’n drieën hebben 
ze besloten de miljoenen op tafel te leggen om het raketproject 
letterlijk van de grond te krijgen.

Schröder kent de kinderziekten van de luchtvaart en neemt die 
van de ruimtevaart, nog net iets lastiger, op de koop toe. Hij 
wil één keer, of liever twee, onze planeet uit de ruimte kunnen 
bekijken, zo mogelijk in het gezelschap van een geniale muziek-
mixer en een bekoorlijke catwalkcat uit Giekerk. Je bent per 
slot waarschijnlijk maar één keer op de wereld en je wilt dan 
ook wel eens van boven bekijken waar je woont.

Dat Martin behoefte zou hebben de Maan te bezoeken, geloof 
ik niet. Het is op onze trouwe satelliet ongeriefl ijk, en dat geldt 
ook voor Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. We zullen in de 
komende eeuwen zeker mogelijkheden vinden om Mars en 
sommige manen rondom onze grote gasplaneten te kolonise-
ren. Maar een comfortabele expeditie wordt dat niet. Het is 
ook weer zo dat je, als je in je prettige aardse omgeving blijft, 
nooit iets zult ontdekken.

Goed, Schröder neemt, in een drastische beslissing, dat hele 
XCOR over en zet vaart achter de ontwikkeling van de Lynx. 
Hij smeert wat boterhammen voor onderweg en laat zich sa-
men met Armin en Doutzen lanceren. Eenmaal boven kijken de 
drie hun ogen uit naar het hemellichaam dat wij, op de grond, 
genadeloos laten verkommeren. ‘What a wonderful world’, zal 
Armin, refererend aan die andere Armstrong, opmerken. Ze 
nemen een broodje uit de doos van Martin. ‘Oh, jeah.’

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

001

Op de werf Breko in Papen-
drecht wordt een nieuw bin-
nenschip afgebouwd dat de 
Rijn op kan met een recordca-
paciteit van vierhonderd teu. 
Dit is ongeveer tweemaal zo 
veel als de topcapaciteit van 
de huidige binnenvaartsche-
pen. Tussen Rotterdam en 
Antwerpen kan het schip zes-
honderd teu meenemen.
Het schip wordt gebouwd in 
opdracht van Combined Con-
tainer Service GmbH in Rot-
terdam. ‘Ik ben de eerste met 
zo’n groot schip, maar ik hoop dat 
ik niet de laatste ben’, zegt binnen-
vaartreder H. Wanders van Scheep-
vaartbedrijf Wanders & Zn. in 
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400 teu voor ‘Jowi’
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te heeft van 135 meter en een 
breedte van zeventien meter. 
Het op een Russiche werf ge-
bouwde casco werd enkele 
weken geleden afgeleverd bij 
Breko.

Eenvoudig
Met de ‘Jowi’ kan veel effi  ciën-
ter worden vervoerd, vooral 
door een verhoging van de 
omloopsnelheid. Het schip is 
eenvoudig te beladen dankzij 
de zware geleiders in het ruim, 
die een gewicht hebben van 

tweehonderd ton. De techniek is af-
gekeken van de zeevaart. Dankzij de 
breedte van de ‘Jowi’ wordt boven-
dien meer stabiliteit verkregen.

Zwijndrecht. Zijn bedrijf is verant-
woordelijk voor de investering van 
ongeveer elf miljoen gulden in het 
binnenschip, de ‘Jowi’, dat een leng-

Engelbracht, ‘voor dat tijdslot wa-
ren ze bovengemiddeld’.
De echte Nederlandse man weet ge-
noeg; die zit zondag om negen uur 
’s avonds voor de buis. Moet ’ie al-
leen dat uur na Studio Sport nog 
even overbruggen.

ROB MACKOR

‘Niets bijzonders’. Met die slogan 
prijst televisiezender Discovery 
in een paginagrote krantenadver-
tentie zijn nieuwe 7-delige weke-
lijkse serie De haven van Rotter-
dam aan.
 
Daarop het beeld van twee stoere 
roeiers (scheepsvastmakers) in een 
bootje onder een bijna apocalyp-
tisch dreigende onweerslucht met 
op de voorgrond een paar enorme 
scheepstrossen. De boodschap is 
duidelijk: misschien niet bijzonder 
voor de ‘havenhelden’, maar des te 
meer voor de argeloze toeschouwer.
De serie is de komende zondagen 
om 21.00 uur te zien. In de één uur 
durende afl everingen wordt geke-
ken hoe de meest uiteenlopende 
schepen en ladingen worden afge-
handeld. Van oude traditionele
bulkladingen erts tot en met het 
transport van de kolossale onderde-
len van een windmolen. 
Onder meer is te volgen hoe het is 
voor duikers Dion en Jaap om de ha-
ven onder water te zien terwijl het 
werk boven water gewoon door-
gaat. Tegelijkertijd moeten binnen-
schippers Johnny en Clarissa hun 
weg zien te vinden door de haven-
drukte en ‘probeert de havendienst 
de chaos in goede banen te leiden’, 
zoals Discovery het uitdrukt.

Helden
Ook volgt het programma ‘oude be-
kenden’ zoals sjorders Karel en Ra-
chid, maar er zijn ook nieuwe ge-
zichten als Robin en Jasper van de 
Havenpolitie, matroos Frank, en 
Arno, die een intrigerend kijkje 
geeft in zijn werk op een vuilnis-
boot. Bovendien wordt in het nieu-
we seizoen nog duidelijker hoe de 
verschillende ‘helden van de haven’ 
met elkaar samenwerken, belooft 
Discovery.
Dé non-fi ctie mannenzender bij uit-
stek, zoals Discovery zichzelf om-
schrijft, zond in het voorjaar al een 

serie van zeven afl everingen van 
een half uur uit. Die sloeg zo goed 
aan dat de zender het productiebe-
drijf Zodiac opdracht gaf voor een 
vervolg met langere afl everingen. 
Kijkcijfers wil de zender niet kwijt. 
‘Maar’, zegt woordvoerster Dunja 

ROTTERDAM  Discovery komt met nieuwe reeks uitzendingen

De komende zeven zondagen om 21 uur: De Haven van Rotterdam.

Foto: Discovery Networks Benelux

Haven als tv-serie

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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