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Aflevering goederen 
gaat vrij vaak mis

TNO wijst informatieongelijkheid tussen 
de partijen in de logisitieke keten en ge-
brekkige informatieuitwisseling als hoofd-
probleem aan. Bedrijven die het probleem 
willen aanpakken, moeten dus om te be-
ginnen daar verbetering in brengen.

Er gaat veel mis bij de afl evering 
van zendingen. In ruim één op 
de twintig gevallen mislukt de 
eerste afl everingspoging. Vaak 
door gebrekkige communicatie.

Dat wijst onderzoek uit van TNO, in op-
dracht van de Stichting Beurtvaartadres, 
verladersorganisatie EVO en Transport en 
Logistiek Nederland (TLN). In 93 tot 95% 
van de gevallen wordt de eerste poging tot 
afl evering succesvol afgerond. In de reste-
rende gevallen gaat het mis.

Logistieke molen
De gevolgen van zo’n mislukking zijn aan-
zienlijk. Er zal een nieuwe poging moeten 
worden ondernomen, wat tot forse extra 
kosten kan leiden. Moet de zending wor-
den teruggenomen, dat moet deze weer de 
hele logistieke molen in.
TNO noemt een groot aantal oorzaken van 
mislukte afl evering. Op nummer één komt 
het feit dat de vervoerder niet beschikte 
over precieze gegevens over het losadres. 
Hij stond simpel gezegd voor de verkeerde 
deur.

Losmiddelen
Dit wordt door 63% van de deelnemers aan 
het onderzoek - verladers, vervoerders, 
ontvangers - als hoofdoorzaak aange-
merkt. Veel genoemde oorzaken zijn ver-
der dat de ontvanger niet wist van de aan-
komst van de zending, dat de vervoerder 
geen of verkeerde contactgegevens om-
trent het losadres had, dat de vervoerder 
niet op de hoogte was van venstertijden en 
dat er bij afl evering geen adequate losmid-
delen voorhanden waren.

In de gevallen waarin de afl evering wél 
slaagt, is veelal een wat ruimere tijdmarge 
gehanteerd om eventualiteiten het hoofd te 
kunnen bieden. Dat betekent natuurlijk 
wel dat de afl evertijd langer is dan strikt 
genomen nodig zou zijn. De laatste kilo-
meter en de feitelijke levering van de zen-
ding zouden, aldus de onderzoekers, sa-
men 10 à 12% tijdseffi  ciënter kunnen.

Een geslaagde afl evering, zoals hier op de foto, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

 COMMUNICATIE   Onjuiste adresgegevens van de ontvanger hoofdoorzaak 
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Antwerpse haven gaat 
drugsprobleem te lijf

16BEDRIJVEN

Maastricht Aachen 
Airport in geldnood

4HAVENSCHANDAAL 

Van den Nieuwenhuijzen: 
‘heb nog miljoenen tegoed’

10

Veel zorgen voor topman
Aart Klompe van 
DB Schenker Rail Nederland

DOSSIER BULK

Forse winstdaling voor Vos
WEGVERVOER
Transportconcern Vos Logistics heeft in 2012 minder 
winst overgehouden aan de bedrijfsvoering: 0,6 
miljoen euro, tegenover 1,5 miljoen euro in 2011. Vos 
wijt dat aan de verkoop van Vos Bulk Logistics in 
Duitsland op 1 januari 2012. Topman Frank Verhoeven 
verklaart dat er nog geen signalen zijn voor een 
verbetering van de staat van de economie. Ook voor 
het komende jaar zijn de vooruitzichten niet positief. 

‘2013 wordt opnieuw een 
uitdagend jaar’. Door de 
grote onzekerheid over de 
markt durft het bestuur 
van Vos geen resultaat-
verwachting over 2013 te 
geven.

LADINGDIEFSTAL
De Duitse politie heeft een roversbende opgerold die 
onder meer verantwoordelijk is voor de diefstal van 
duizenden potten Nutella uit een vrachtwagen 
afgelopen april. De bende - dertien mannen en een 
vrouw gelden als verdachten - heeft veel meer op zijn 
kerfstok. Diverse panden in de regio Osthessen lagen 

vol gestolen waar, waaronder 
34.000 blikjes Redbull, speelgoed, 

kleding en brandstof. De bende 
stal sinds de zomer van vorig jaar 
tientallen vrachtwagenladingen 
en verkocht spullen vermoede-
lijk via internet.

Nutella-roversbende opgerold

PAGINA 6: DUITSE INDUSTRIE DRAAIT OP VOLLE TOEREN

procent was de groei van 
de productie in Duitsland 
afgelopen maart, zo laten 
de nieuwste statistieken 
zien. Een fl inke meevaller, 
economen hadden gere-

kend op een krimp met 0,1 procent. Duitsland gaat er 
nu vanuit dat de Duitse industrieproductie de komende 
maand door blijft groeien en dat is goed nieuws voor 
heel Europa. Als de Duitse export groeit, komt een 
groot deel van die groei immers elders in de EU terecht.

1,2
GOED NIEUWS VOOR EUROPA

Hapag verdrievoudigt tarieven
LIJNVAART
Omdat de containertarieven tussen het Verre Oosten 
en Noord-Europa onder de 1.500 dollar per 40’ 
container zijn gezakt, plannen de rederijen nieuwe 
tariefverhogingen en piekseizoentoeslagen, die vaak 
erg verschillend zijn. Hapag-Lloyd bijvoorbeeld meldt 
dat het de tarieven verhoogt van 1.500 naar 4.500 
dollar. De Duitse carrier plant op 1 juli een verhoging 
van 1.000 dollar per teu (of 2.000 dollar/40’) en wil 
tussen 1 augustus en 30 september een piekseizoen-
toeslag van 500 dollar per teu berekenen. De Chinese 
rederij Cosco probeert per 1 juni al een lagere pieksei-
zoentoeslag van 300 dollar per teu te laten betalen.

Nederlands Global wordt mondiale speler
hoopt hij binnen twee jaar al winstcijfers te 
kunnen schrijven. ‘In Europa en de VS,  
twee van de moeilijkste luchtvrachtmark-
ten, behalen wij ook in deze crisistijd goede 
resultaten. Met de juiste investeringen, 
partners en onze know-how ben ik er van 
overtuigd dat wij in Azië nog betere cijfers 
kunnen neerzetten.’ 
Global is binnen de EU al een specialist in  
luchtvrachtexport naar China. Het bedrijf 
is goed voor 20% van de Europese IATA-
export naar China, aldus Durmaz. 

Het heeft  enige tijd geduurd, maar na
Europa, de VS en Canada gaat de Neder-
landse vrachtvertegenwoordiger (gsa) 
Global Airline Services een verkoopnet-
werk voor luchtvracht opzetten in Azië. 

Daarmee wordt het bedrijf, dat in 1995 
werd opgezet door Ismail Durmaz en za-
kenpartner Kitty Branderhorst Liao een 
mondiale speler en doet het zijn merk-
naam eer aan.  
‘Ruim 70% van het internationale lucht-
vrachtvolume wordt in Azië gegenereerd. 
Daarbij is China de belangrijkste markt’, 

zegt directeur Ismail Durmaz van Global. 
Hij heeft  vijf jaar uitgetrokken om het net-
werk van verkoopfi lialen in Azië op te zet-
ten. ‘China verover je niet zomaar’, onder-
streept hij. ‘Het is niet Duitsland of de VS. 
Veel partijen hebben het in China de afge-
lopen jaren geprobeerd en zijn daar nu al 
weer weg. Je moet die markt langzaam op-
bouwen.’ 

Winstcijfers 
Behalve in China wil Global kantoren ope-
nen in Japan, Hongkong, Bangladesh, 
Vietnam, Th ailand en Indonesië. Daarbij 
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Reageer ook! Deze en alle andere reacties op onze polls kunt u vinden op: www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: Ik krijg mijn lading altijd op tijd

Het spoorongeluk bij Wetteren in 
België houdt de gemoederen fl ink 
bezig. De binnenvaartlobby is 
losgebarsten.

Ruud Vat: Wij zullen moeten 
accepteren dat er aan het leven zekere 
risico’s kleven. Menselijk falen is nu 
eenmaal niet uit te sluiten. Spoor is 
prima. Hoe was het ook alweer vorig 
jaar in de Rijn?!

Henny Arends: De binnenvaart en 

kustvaart worden onvoldoende gezien 
als alternatief voor deze gevaarlijke 
transporten. Jammer. Maar ook 
vreemd.

H.F. van Duijn: Spoorvervoer is 
veilig, echter de machinisten zijn niet 
altijd veilig. Ze rijden vaak te hard. 

Willem: Gevaarlijke stoff en op een 
schip plaatsen is veel gevaarlijker, 
omdat bij een ongeluk de waterwegen 
worden vervuild en dat heeft  veel 

verdergaande gevolgen. Gewoon een 
snelheidsbegrenzer op die trein en bij 
roodsignaal langs de rails van buitenaf 
de rem erop gooien als de machinist 
niet na 3 seconden reageert.
 
Kris Verschraeghen: Als spoorvervoer 
dan toch zo veilig is, waarom kan een 
snelheidsovertreding dan tot zulke 
gevolgen leiden? Indien zich er dan toch 
iets voordoet, blijkt men niet op 
gewassen te zijn tegen het gevaar en laat 
men de ramp escaleren. 

Volkomen onhaalbaar 

Zet alles maar op een binnenvaartschip 

Onzin, spoor is een van de veiligste modaliteiten 

Ja, doodeng deze chemische bommen per spoor 

Anders, namelijk...

26 %

32 %

24 %

15 %

3 %

Gevaargoed per spoor mag niet meer door steden 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 713 mensen op de stelling van 8 MEI

     POLL     

Duitsland is naarstig op zoek 
naar meer geld voor infrastruc-
tuur. Verkeersminister Peter 
Ramsauer ziet enkele opties:  
extra fi nanciering uit de 
algemene middelen, uitbreiding 
van de tol naar personenverkeer 
en vormen van publiek-private 
samenwerking.

De politiek krijgt vaak het verwijt 
dat een sluitend concept voor 
verkeersinfrastructuur ontbreekt. 
Een masterplan, zogezegd.
Ons masterplan heet Bundesver-
kehrswegeplan. En dat bereiden we 
nauwgezet, met kennis van zaken 
en met betrokkenheid van de bur-
gers voor. We zullen het plan in het 
jaar 2015 vaststellen. Tot de inhoud 
behoren: behoud gaat vóór nieuw-
bouw, belangrijke hiaten moeten 
worden weggenomen en er komt 
een ‘inhaalspoor’ voor de drin-
gendste verkeersprojecten.

Zijn er niet veel te veel verschil-
lende belangen in het spel?
Natuurlijk. Daarom zal het zwaar-
tepunt in het nieuwe Bundesver-
kehrwegeplan ook zijn dat we de 
modaliteiten veel meer met elkaar 
moeten verknopen. Dat havens, 
autosnelwegen, spoor- en water-
wegen een beter netwerk vormen. 
Want ik vraag u: welk nut heeft  
zelfs het beste verkeerswegenplan, 
als coalitiepartners in de regerin-
gen van deelstaten - bijvoorbeeld 
Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-
Westfalen - belangrijke uitbrei-
dingsprojecten zoals de A20 en de 
A39 het liefst zouden verhinderen?

Er is dus behoeft e aan een 
federale ‘Allianz für Infrastruk-
tur?
Zonder meer. Maar dat moet nog 
rijpen. Je kunt het niet afdwingen. 
Politiek en samenleving waren tot 
voor enkele jaren nog niet zo ver. 

Nu is de tijd ervoor echter geko-
men.

Maar dan toch vooral doordat 
kanalen ineens niet meer 
bevaarbaar waren en bruggen 

wegens instortingsgevaar moesten 
worden afgesloten...
...er zijn talloze voorbeelden. Maar 
als gezegd: nu is het bewustzijn 
aanwezig. In de herfst van 2009, 
toen ik aantrad, nog niet. Toen had 
ik nooit de extra middelen gekre-
gen, die ik voor 2012 binnenhaal-
de, en ook niet de driekwart mil-
jard euro voor 2013. Die middelen 
zijn er nu wel, nog bovenop het 
aanvullende miljard voor het 
spoor. In totaal dus 2,75 miljard 
euro meer voor de infrastructuur 
in één regeerperiode.

Zou u niet een klein beetje meer 
ondersteuning van het bedrijfsle-
ven wensen?
De ondersteuning is al duidelijk 

beter geworden. Nog beter zou het 
zijn als de ondersteuning ook bij de 
afzonderlijke modaliteiten homo-
gener zou worden. Maar daar valt 
de zaak nog steeds uit elkaar. 
Lucht, weg, spoor - ze behartigen 
hun belangen elk afzonderlijk in 
plaats van gezamenlijk.

Dus moet de sector bij dit soort 
vraagstukken met één stem 
spreken?
Met één stem, die helder en duide-
lijk te horen is. De roep om meer 
middelen voor infrastructuur 
moet luid zijn. Dus een luid en 
krachtig koor, geen solisten.

Waar moet het benodigde geld 
vandaan komen?
Ofwel uit de algemene middelen, 
ofwel uit fi nanciering door gebrui-
kers. Mijn collega-verkeersminis-

ters uit de deelstaten zouden voor-
al graag zien dat de nieuwe 
fi nanciële middelen er snel komen.

Wat is uw eigen favoriet?
De eenvoudigste en snelste variant  
zou een gestaff eld vignet zijn voor 
alle voertuigen lichter dan twaalf 
ton. Dat zou binnen twee, drie jaar 
kunnen zijn ingevoerd, tegen heel 
lage kosten. We hebben blijvend 
aanvullende middelen nodig en we 
moeten nog belangrijke projecten 
aanvatten. Daar moet een grote 
stap worden gezet. Dat kan door 
een vignet in te voeren. Maar die 
stap zou ook met extra geld uit de 
staatskas mogelijk zijn.

GÜNTHER HÖRBST

‘Kern beleid is dat modaliteiten veel 
sterker met elkaar worden verknoopt’

‘De transportsector moet 

met één stem spreken’

PETER RAMSAUER, VERKEERSMINISTER DUITSLANDMet de binnenvaart 
kan het zo niet langer

HARALD ROELOFS
harald.roelofs@nieuwsbladtransport.nl

Eindelijk is er bij de Europese 
Commissie aandacht voor de 
crisis in de binnenvaart. De 
Commissie nodigt op korte ter-
mijn alle belangrijke binnen-
vaartlanden uit om de nijpende 
situatie in de sector te bespre-
ken. België heeft  het initiatief 
genomen en bereidt een for-
meel verzoek voor om offi  cieel 

de crisis uit te roepen in de binnenvaart. Een en an-
der naar aanleiding van de acties van Belgische 
schippers vorige maand. Nederland heeft  gelukkig al 
aangegeven het Belgische initiatief  te steunen. 
Schultz roept Duitsland op hetzelfde te doen en is be-
reid aan Frankrijk dezelfde boodschap over te bren-
gen.

Het is jammer dat de acties in België nodig waren om 
zo’n belangrijke sector als de binnenvaart op de Eu-
ropese agenda te krijgen. En het komt rijkelijk laat. 
Want de binnenvaart zucht al veel te lang onder de 
gevolgen van een enorme overcapaciteit en zelfs ar-
moede. 

Veel schippers moeten onder de kostprijs varen om-
dat veel banken alles op alles zetten om faillissemen-
ten te voorkomen. De banken blijven dan immers 
met onverkoopbare schepen zitten. Zo lijken de fi -
nanciële instellingen fl exibel door bijvoorbeeld toe te 
staan dat er alleen nog maar rente wordt betaald en 
de schipper even niet hoeft  af te lossen. Maar het is 
een doekje voor het bloeden want feit is dat veel 
schippers hierdoor amper op bijstandsniveau leven 
en enorm veel uren maken om het hoofd enigszins 
boven water te houden. De persoonlijke verhalen die 
hier de redactieburelen bereiken, zijn soms hartver-
scheurend. 

Alleen al om sociale redenen moet de Europese com-
missie snel actie ondernemen, maar ook wegens het 
belang van de binnenvaartsector. De voordelen van 
binnenvaart zijn immers bekend; relatief milieu-
vriendelijk en alles dat over water gaat, hoeft  niet 
over de weg met minder fi les als gevolg. Het is dus 
zaak dat de Europese Commissie snel in actie komt 
met maatregelen, want zo kan het niet langer.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 15-21 MEI 2013

[T] 010-4161167             [E]  repairs@ntcbv.nl               depots: Moerdijk 
[F] 010-4380608             [W] www.ntcbv.nl                                & Botlek

Als het om tankcontainers 

en service gaat!



DEZE WEEK 3

Rotterdam kan beter
terwijl juist het achterland - tot ver 
in Europa - er de vruchten van plukt. 
Verder heeft de groei van de haven 
zich niet vertaald in meer banen. 
De organisatie stelt voor dat Rotter-
dam actief de markt opgaat om nieu-
we bedrijven en (Europese) hoofd-
kantoren te lokken, zoals scheeps- 
eigenaren, scheepvaartmakelaars, 
maritieme verzekeraars, financiers 
en consultants. 
Ook hamert ze op intensievere sa-
menwerking met de havens van Am-
sterdam en Antwerpen. Topman 
Hans Smits van het Havenbedrijf 
Rotterdam zegt dat veel van de aan-
bevelingen al praktijk zijn.

Rotterdam moet zijn positie als 
grootste havenstad van Europa 
meer uitbuiten.

De haven moet meer bedrijven aan-
trekken die zijdelings met de haven 
te maken hebben, om zo een ‘inter-
nationaal maritiem dienstencen-
trum’ te worden. Dat staat in een 
rapport van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), dat maan-
dag is verschenen. De Rotterdamse 
haven ontwikkelt zich op veel pun-
ten goed, zegt de OESO, maar de 
stad draagt er vooral de lasten van 
door milieuvervuiling en lange files, 

DE MARKT

Europa bespreekt crisis
roepen hetzelfde te doen. Ze hoopt 
dat Europese overeenstemming leidt 
tot ‘meer ruimte om tot effectieve 
maatregelen te komen om het huidi-
ge capaciteitsoverschot in met name 
de grote droge lading schepen aan 
te pakken, binnen de mededin 
gingsrechtelijke randvoorwaarden’, 
schrijft ze in een brief aan de Tweede 
Kamer.
In Nederland buigt het Transitieco-
mité Binnenvaart zich over de te ne-
men maatregelen voor de sector, on-
der leiding van voorzitter Arie 
Kraaijeveld. Inmiddels vinden er 
ook gesprekken plaats met de ban-
ken, zo blijkt uit de brief. 

De Europese Commissie nodigt op 
korte termijn alle belangrijke bin-
nenvaartlanden uit om de crisis in 
de sector te bespreken.
 
Nederland zal in dat overleg steun 
geven aan België, dat de Commissie 
officieel verzoekt de crisis uit te roe-
pen. De Commissie kan dat doen als 
lidstaten aantonen dat er sprake is 
van ‘ernstige marktverstoring’.
België bereidt een officieel verzoek 
voor tot het uitroepen van de crisis 
in de binnenvaart na de acties van 
Belgische schippers in april. Minis-
ter Schultz van Haegen ondersteunt 
dat verzoek en heeft Duitsland opge-

BINNENVAART

CSCL en UASC werken nu al samen in de Verre Oostendienst AEX7/AEC8.

CSCL en UASC samen 
in nieuwe megadienst

70% bij de oplevering mag worden 
betaald. 
De kostprijs per nieuw slot bedraagt 
7.423 dollar en dat is volgens de 
Franse databank Alphaliner het 
laagste bedrag dat ooit voor nieuwe 
capaciteit moest worden neergeteld. 
Ter vergelijking: de nieuwe schepen 
van Maersks EEE-klasse (18.270 teu) 
die vanaf juli in de vaart komen, kos-
ten 190 miljoen dollar per stuk. 
China Shipping wil met de nieuwe 
schepen de brandstofkosten per slot 
drukken. Bij een snelheid van 22 tot 
23 knopen zullen de schepen twee-
honderd ton bunkers per dag ver-
bruiken, maar bij slow steaming zal 
dat maar honderd ton zijn. 
Volgens de rederij komt dat verbruik 
overeen met dat van de postpana-
max-schepen van 5.668 teu die tien 
jaar geleden in de vaart werden ge-
nomen. | STEFAN VERBERCKMOES 

China Shipping Container Lines 
(CSCL) heeft bevestigd dat de vijf 
pas bestelde recordschepen van 
18.400 teu zijn bedoeld voor een ge-
zamenlijke dienst met UASC.

De twee rederijen hebben een sa-
menwerkingsakkoord gesloten om 
tussen 2015 en 2025 een wekelijkse 
dienst tussen het Verre Oosten en 
Europa te onderhouden met tien 
schepen van minstens 18.000 teu. 
Ook UASC zal dus binnenkort vijf 
containerreuzen bestellen. De Ara-
bische rederij voert al geruime tijd 
onderhandelingen met scheepswer-
ven en is nu de offertes aan het ver-
gelijken. 
CSCL heeft met zijn bestelling bij 
Hyundai Heavy Industries goede 
zaken gedaan. De Chinezen betalen 
uiteindelijk ‘slechts’ 136,59 miljoen 
dollar per mega-schip, waarvan 
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BCTN slaat slag in België
 ACQUISITIE   Nijmeegse terminaloperator koopt met ECM grootste Belgische binnenvaartterminal 

De nieuwe aanwinst van BCTN ligt tussen Antwerpen en Hasselt.   

De binnenvaartterminal in Meer-
hout beslaat in totaal een oppervlak-
te van 110.000 vierkante meter en 
heeft een capaciteit van 400.000 teu. 
Het Belgische overslagbedrijf be-
schikt verder over een kade van 350 
meter en regelmatige verbindingen 
met de grote diepzeecontainerter-
minals in Antwerpen, Rotterdam en 
Zeebrugge. Behalve twee gantry 
containerkranen en negen reach-
stackers telt het bedrijf een spoor-
aansluiting van tweemaal 320 meter. 

Luik
De twee bedrijven hebben geen 
overnamesom genoemd, maar Eu-
roports zegt wel de opbrengst van de 
verkoop te willen gebruiken om de  
portfolio van diepzeeterminals te 
versterken. Of deze verkoop ook ge-
volgen zal hebben voor de concessie 
van Euroports op het nog aan te leg-
gen Trilogiport in het Waalse Luik is 
vooralsnog onduidelijk. Ook Geurts  
wil niet zeggen of BCTN deze con-
cessie wellicht zal gaan overnemen. 
Ook over verdere acquisities, natio-
naal of internationaal, wil de groeps-
directeur niet uitwijden. ‘We sluiten 
niets uit als het ons netwerk kan ver-
sterken, maar voorlopig kijken we 
naar mogelijke synergie-effecten 
met BCTN Meerhout en gaan we 
onze terminalkade in  Nijmegen uit-
bouwen’, zegt hij.

De Belgische havengroep 
Euroports heeft zijn contai-
nerterminal in het Meer-
hout (ECM) verkocht aan 
het Nederlandse Inland 
Terminals, het moederbe-
drijf van de Nijmeegse 
terminalgroep BCTN. 

Beide bedrijven laten weten dat zo-
wel het management als het perso-
neel van de binnenvaartterminal 
door BCTN zal worden overgeno-
men. De terminal, gelegen aan het 
Albertkanaal tussen Antwerpen en 
Hasselt, gaat voortaan BCTN Meer-
hout heten en dient als aanvulling 
op het bestaande netwerk van over-
slagbedrijven in Nijmegen, Den 
Bosch en het Limburgse Wanssum 
van de Nederlandse binnenvaart-
groep. Een vierde terminal van 
BCTN wordt momenteel in Alblas-
serdam aangelegd en zal in de loop 
van 2004 worden opgeleverd. 
Met de overname van ECM kijkt de 
BCTN voor het eerst nadrukkelijk 
over de landsgrenzen. Volgens di-
recteur Rien Geurts van BCTN past 
de Belgische terminal in de strategie 
van de Nederlandse binnenvaart-
groep om de klanten een groot net-
werk aan overslagpunten in de Be-
nelux aan te bieden en daarmee een 
one-stop-shop dienstverlening. 

Hij wijst er verder op dat zijn groep 
al de grootste aanbieder van contai-
nerbinnenvaartterminals in Neder-
land is. ‘Wij kunnen daar nu ook de 
grootste containerterminal van Bel-
gië aan toevoegen.’ 

Nike
ECM verricht onder meer veel over-
slag voor de Amerikaanse sportarti-
kelenfabrikant Nike, die in de buurt 
zijn Europese distributiecentrum 
heeft. Daarnaast maken veel che-
miebedrijven in de omgeving ge-

bruik van de binnenvaartterminal. 
Volgens Geurts is het klantenbe-
stand niet de belangrijkste drijfveer 
geweest om de Belgische terminal 
over te nemen. ‘Het gaat ons in de 
eerste plaats om het totale netwerk 
dat wij nu met deze acquisitie kun-
nen aanbieden.’ Wel wijst hij er op 
dat het gebied  rond Meerhout veel 
Europese  distributiecentra telt en 
daarmee een beetje een vergelijkbare 
rol heeft als de regio Venlo, Venray 
en Nijmegen, waar BCTN met twee 
terminals aanwezig is. KOEN HEINEN/JOHN VERSLEIJEN
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Vrachtwagenchauffeurs 
in actie tegen uitbuiting
WEGVERVOER
Truckers uit heel Europa hebben 
dinsdag actie gevoerd tegen nieu-
we Europese regels die er volgens 
vakbond FNV Bondgenoten op 
neerkomen dat Brussel uitbuiting 
van werknemers legaliseert. Een 
in het buitenland gevestigd trans-
portbedrijf mag nu per week niet 
meer dan drie ‘binnenlandse rit-
ten’ in een ander land maken. 
Brussel wil die regels versoepelen. 
FNV Bondgenoten vreest voor 
concurrentie van Oost-Europese 
bedrijven. 

Brink’s wil personeel 
bewapenen 
WEGVERVOER
Geldtransportbedrijf Brink’s wil 
medewerkers bewapenen, zodat 
zij zich kunnen verdedigen bij een 
overval. Het bedrijf heeft daartoe 
een aanvraag gedaan bij het mi-
nisterie van Justitie. Brink’s was 
de afgelopen twee jaar doelwit 
van zwaarbewapende criminelen, 

die onder meer een vestiging van 
het waardetransportbedrijf in 
Amsterdam overvielen. Daarbij 
maakten de overvallers miljoe-
nen euro’s buit. 

Verlies AF-KLM Cargo 
blijft aanzienlijk 
LUCHTVRACHT
Air France-KLM Cargo leed over 
het eerste kwartaal van het lo-
pende boekjaar een verlies van 
vijftig miljoen euro. Dat is een 
lichte verbetering vergeleken met 
dezelfde periode vorig jaar toen 

de luchtvrachtcombinatie, waar-
toe ook Martinair Cargo behoort, 
uitkwam op een verlies van ze-
ventig miljoen euro. De Europese 
vrachtvervoerder zag de omzet 
met bijna 6% afnemen naar 700 
miljoen euro, terwijl het vracht-
vervoer met 7% daalde. 

Nieuwe postpanamax-
autoschepen voor WWL
SCHEEPVAART
De Noorse rederij Wilhelm Wil-
helmsen heeft twee postpana-
max-autoschepen besteld voor 
oplevering in 2014 en 2015. De 
schepen, met een capaciteit van 
7.930 auto’s, zijn voor Wallenius 
Wilhelmsen Logistics, een joint 
venture met het Zweedse Walle-
nius. De order omvat een optie 
voor twee extra car carriers. De 
markt voor het overzeese vervoer 
van nieuwe wagens is nu zwak 
maar Wallenius verwacht verbe-
tering op de langere termijn.

KORT
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Claim op Havenbedrijf
 HAVENSCHANDAAL    Van den Nieuwenhuijzen beweert nog miljoenen tegoed te hebben

Het terrein van Wilton-Fijenoord in Schiedam, waar nu Damen Shiprepair is gevestigd.

tientallen miljoenen verspeeld, al-
dus Van den Nieuwenhuijzen. Bo-
vendien wisten Smits en Van Sluis 
volgens hem meer over de innige 
band tussen het Havenbedrijf en 
RDM dan ze het nadien deden voor-
komen; zoals het ook een ‘publiek 
geheim’ was dat het Havenbedrijf de 
grenzen opzocht van wat staatsteun-
rechtelijk toegestaan was om be-
staande klanten te helpen en nieuwe 
naar Rotterdam te halen.
Dat Scholten zich actief inzette voor 
RDM, vond hij dan ook vanzelfspre-
kend. ‘Wij hadden een speciale rela-
tie met elkaar omdat we een boycot 
van China hadden weten te voorko-
men. Als we dat niet hadden gedaan, 
had de haven van Rotterdam er nu 
heel anders voorgestaan’, aldus van 
den Nieuwenhuijzen maandag tegen 
de rechter.

Een huurachterstand van 
RDM bij het Havenbedrijf 
Rotterdam? Integendeel, 
RDM heeft  miljoenen van 
het Havenbedrijf tegoed.

Op de laatste dag van zijn strafpro-
ces vóór het requisitoir van het 
Openbaar Ministerie - volgende 
week donderdag en vrijdag - ging 
Joep van den Nieuwenhuijzen nog 
even vol in de aanval tegen de huidi-
ge leiding van het Havenbedrijf Rot-
terdam.
Het Havenbedrijf greep in 2005 - 
dus nadat directeur Willem Schol-
ten in verband net het havenschan-
daal het veld had geruimd - een 
huurachterstand van 4 miljoen euro 
aan om RDM Holding op Curaçao 
failliet te laten verklaren. De rechter 
aldaar wees dat verzoek af, waarna 
Van den Nieuwenhuijzen terugsloeg 
met een tegenclaim: omdat er van al-
les mis was met de gebouwen - de 
verwarming deed het niet en het dak 
lekte - had RDM te veel betaald. Bo-
vendien eiste Van den Nieuwenhuij-
zen een schadevergoeding omdat 
een overeenkomst over de verkoop 
van een deel van het terrein van Wil-
ton-Fijenoord werd teruggedraaid.
Van den Nieuwenhuijzen had een 
akkoord over die verkoop met 
Northcoast, een joint venture van 
het Havenbedrijf - toen nog onder 
leiding van Scholten - en David Hart 
Vastgoed, opgericht om haventerrei-
en op de noordoever te ontwikkelen. 
Na het vertrek van Scholten maakte 
diens opvolger Hans Smits de trans-
actie ongedaan omdat niet aan de 
voorwaarden was voldaan.

Claim
Van den Nieuwenhuijzen verklaarde 
maandag voor de rechtbank dat hij 
al in 2005 een civiele procedure is 
begonnen tegen het Havenbedrijf 
om tussen de 3,7 en 8,3 miljoen euro 
terug te claimen. Voor de duur van 

zijn strafproces is die even ‘on hold’ 
gezet, maar zodra dat is afgerond, 
gaat hij alsnog achter zijn geld aan. 
‘Dan ga ik achter de echte schuldigen 
aan’, zo vertelde hij de rechters. De 
echte schuldigen, dat zijn in de ogen 

van Joep de huidige leiding van het 
havenbedrijf, met name Hans Smits, 
en ook havenwethouder (tot 2006) 
Wim van Sluis. Het is de rode draad 
door zijn verdediging: RDM had 
recht op compensatie omdat het af-
zag van het leveren van onderzeeërs 
aan Taiwan, onder dreiging van een 

Chinese boycot van de Rotterdamse 
haven. Toen de Nederlandse rege-
ring een verzoek daartoe naast zich 
neerlegde, vond Van den Nieuwen-
huijzen Scholten bereid om zich na-
mens het Havenbedrijf garant te 

stellen voor ruim 180 miljoen euro 
aan bankleningen aan RDM. Waar 
weer zekerheden van RDM als het 
stoomschip Rotterdam en een data-
hotel in Frankfurt tegenover ston-
den. Door die failliet te laten verkla-
ren in plaats van verder te ontwik-
kelen heeft  Smits voor de haven 

‘Als dit proces is afgerond, ga ik achter 
de echte schuldigen aan’
Joep van den Nieuwenhuijzen

FRANK DE KRUIF

KORT

‘Vrachtwagenchauffeurs 
somber over toekomst’

Oostenrijk zegt nee 
tegen ecocombi 
WEGVERVOER
De Oostenrijkse bondsraad, ver-
gelijkbaar met de Nederlandse 
Eerste Kamer, is tegen toelating 
van ecocombi’s op het Oosten-
rijkse wegennet. Dat bleek bij een 
stemming in de EU-commissie 
van de bondsraad. De commissie-
leden keerden zich eenstemmig 

tegen ecocombi’s. De langere en 
zwaardere vrachtautocombina-
tie, in Oostenrijk ook wel Gigali-
ner genoemd, zou ongeschikt zijn 
voor de wegen in Oostenrijk.

WEGVERVOER
Veel Nederlandse truckers zien de 
toekomst van de transportsector 
somber in, blijkt uit een enquête 
van SP-Europarlementariër Den-
nis de Jong. Drieduizend chauf-
feurs vulden de enquête in. Zeven 
op de tien respondenten zegt er 
het afgelopen jaar fi nancieel op 
achteruit te zijn gegaan. Dat komt 
volgens hen vooral door concur-
rentie van buitenlandse bedrij-
ven, met name uit Oost-Europa, 
en doordat er minder te vervoe-
ren is. De resultaten gaan in een 
zwartboek naar Eurocommissaris 
Siim Kallas van Transport. 
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TRANSPORT EN LOGISTIEK EVENT
12 EN 13 JUNI 2O13, MAASSILO ROTTERDAM

Met de ‘écotaxe’ die dit najaar in Frank-
rijk wordt ingevoerd, is Europa weer een 
tolsysteem rijker.

De afgelopen jaren is er in ons werelddeel 
een fl inke lappendeken aan tolsystemen 
ontstaan. Duitsland voerde zijn ‘Maut’ in 
2005 in. Al snel volgden Oostenrijk en een 
aantal landen in Midden- en Oost-Europa. 
Nu is dus de beurt aan Frankrijk.
DKV, bekend van de tankpassen, heeft de 
ontwikkeling van de Europese tolheffi ng op 
de voet gevolgd. Het bedrijf, dat in meer 
dan veertig landen actief is, behaalt een 
toenemend deel van zijn omzet uit het ver-
zorgen van de tolheffi ng en -betaling door 

transporterende bedrijven. DKV is, zegt ge-
neral manager Gertjan Brei, ook nauw be-
trokken bij de harmonisering van de vele 
tolsystemen die Europa nu rijk is.
Een lappendeken hoeft het niet te blijven, 
denkt Brei. Op termijn is het niet meer no-
dig de hele voorruit van de cabine vol te 
plakken met kastjes. ‘We werken aan één 
systeem dat in alle landen bruikbaar is.’
Brei is één van de sprekers tijdens een work-
shop over tolheffi ng tijdens de NT-dagen. 
Een interview met hem is te vinden op de 
website van Nieuwsblad Transport.

Sessie: Gevolgen tol voor wegvervoer 
Dag en tijd: 12 juni, 10.00 uur

Tol, geen lappendeken

Nederlands-Turkse 
handelskamer opgericht
DE MARKT
In Amsterdam is een Nederlands-
Turkse Kamer van Koophandel 
opgericht om de snel groeiende 
handel tussen beide landen te on-
dersteunen. De nieuwe handels-
kamer is een initiatief van de 

Stichting Kamer van Koophandel 
Nederland & Turkije. De handels-
kamer wil met name middelgrote 
en kleinere ondernemingen die 
actief willen worden in Turkije, 
diensten aanbieden om een goe-
de entree in het land mogelijk te 
maken. 

PROGECO
HOLLAND

The depot network
HOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCE

Containers for sale



DEZE WEEK 5

Vier van de vijf bedrijven in de logistieke sector hebben, soms grote, problemen met zogenoemde 

‘afleverdiscrepanties’. Daarmee wordt bedoeld dat de aflevering van een zending door allerlei oorza-

ken mislukt en dus moet worden overgedaan. Beter communiceren, zegt TNO tegen de sector.

 DE KWESTIE 
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Transporteur heeft onjuist/onvolledig losadres

Ontvanger wist niet van aankomst goederen

Transporteur heeft geen/onjuiste contactgegevens losadres

Transporteur is onbekend met venstertijden

Geen of onjuiste losmiddelen*

*Bijv. pompwagen
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52%

51%

39%
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 voornaamste oorzaken bij vertraging van het afl everproces
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Het schijnt dus geregeld 
voor te komen: de afzender 
van een zending stuurt de 
chauffeur op pad met het 
verkeerde losadres. De 
ontvanger geeft op het 
afgesproken uur niet thuis. 
Of er zijn geen losmiddelen 
aanwezig. 

Het zijn enkele van de hoofdoorza-
ken waarom ruim één op de twintig 
afleveringen van zendingen in Ne-
derland een mislukking wordt.
Dat komt naar voren uit het onder-
zoek dat TNO in opdracht van Stich-
ting Beurtvaartadres, verladersor-
ganisatie EVO en Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) van dit 
verschijnsel heeft uitgevoerd. Het 
gaat mis in de communicatie, tussen 
alle spelers in de logistieke keten. In-
formatie raakt niet zelden vervormd 
naarmate ze door die keten wordt 
heengeleid. Het resultaat daarvan 
zijn tijdverspilling en extra kosten.
Het grafiekje elders op deze pagina 
somt de ‘vijf hoofdzonden’ op. Stuk 
voor stuk zijn ze in de rubriek mis-
communicatie onder te brengen. 
Daar legt TNO dan ook het accent 
op als het aanbevelingen aan het be-
drijfsleven doet om het probleem 
van de ‘afleverdiscrepantie’ aan te 
pakken.
Veel vervoerders bouwen met het 
oog op eventualiteiten vrijwillig een 
tijdmarge in het afleverproces in. 
Voor het vervoer over de laatste ki-
lometer plus de feitelijke aflevering 
trekken ze 10 tot 12% meer tijd uit 
dan bij ideale aflevering nodig zou 
zijn. Dat vermindert het risico van 
afleverdiscrepantie, maar leidt wél 
tot extra kosten per zending.

Afleverpoging
Loopt de eerste afleverpoging mis, 
dan zal de zending meestal mee te-
rug moeten worden genomen om la-
ter een nieuwe poging te wagen. De 
kosten daarvan kunnen zeer hoog 
uitpakken. Volgens sommige onder-
vraagden kunnen ze tot het viervou-
dige oplopen van het oorspronkelij-
ke bedrag.
Met afleverdiscrepanties hebben bij-
na alle voor het onderzoek onder-

vraagde ondernemers wel eens last. 
Verladers met eigen vervoer klagen 
er echter minder over: van hen er-
vaart 78% discrepanties, terwijl ver-
voerders en ontvangers er vrijwel al-
lemaal mee te maken hebben. Hoe 
dit verschil moet worden verklaard? 
Misschien zien verladers met eigen 
vervoer discrepanties als iets dat je 
in de dienstverlening aan je klant 
moet accepteren. Het kan ook zijn, 
zegt TNO, dat deze verladers meer 
regie over de totale keten hebben.
Binnen de groep vervoerders zijn er 
ook kleine verschillen. Elke vervoer-
der van zeecontainers heeft met dis-
crepanties te maken. Dat geldt ook 
voor bouwvervoerders. In andere 
deelmarkten, zoals de distributie, 
zegt slechts een paar procent nooit 
met mislukkingen bij de aflevering 
te maken te hebben. In de koeriers-
branche en bij het koel- en vriesver-
voer geeft respectievelijk 7 en 6% aan 
daar niet door te worden geplaagd.
Er zit dus in veel gevallen ‘lucht’ in 

het afleververvoer, omdat vervoerders 
een tijdmarge inbouwen. Hoeveel zou 
het afleverproces kunnen worden in-
gekort als alles ideaal verloopt? Verla-
ders met eigen vervoer denken dan 
een tijdsbesparing van tussen de 8 en 
de 15% te kunnen boeken. Ontvan-

gers denken aan een tijdsbesparing 
van 8 tot 17%. Vervoerders en verla-
ders die hun vervoer uitbesteden, 
houden het op 9 tot 17%. Zeecontai-
nervervoerders en transporteurs van 
geconditioneerde lading houden het 
op respectievelijk 15 en 14%.

Verkeerde tijdstip, foute adres
 AFLEVERDISCREPANTIES  Er gaat relatief veel mis bij de aflevering van zendingen. Bedrijven moeten beter communiceren

Waar vinden we de meeste discre-
panties bij de aflevering van de zen-
ding? In het geconditioneerd ver-
voer kan een zending in 9% van de 
gevallen niet bij de eerste poging 
worden afgeleverd. Deze deelmarkt 
steekt er daarmee iets bovenuit. In 
de meeste andere deelmarkten loopt 
het uiteen van 5 tot 7%.

Wachttijden
TNO onderzocht ook de gemiddelde 
wachttijden van chauffeurs bij afle-
vering. Volgens 64% van de verla-
ders met eigen vervoer beperkt die 
zich per keer tot minder dan een mi-
nuut. Dat zegt ook 57% van de  
verladers die het transport uitbeste-
den. 
Slechts zeer weinig deelnemers aan 
het onderzoek spreken van wachttij-
den per zending die boven de vijf 
minuten uitkomen. En volgens 53% 
van de vervoerders zelf bedragen de 
wachturen per voertuig per jaar 
minder dan vijftig uren. Hier denkt 
12% van de vervoerders dat het om 
meer dan tweehonderd wachturen 
per auto per jaar gaat. 
Het hangt er hierbij natuurlijk sterk 
van af wat voor soort lading je op wat 
voor soort adres moet afleveren. Een 
koerier is bij de ontvanger een stuk 
sneller klaar dan een chauffeur in 
het bouwvervoer, wiens combinatie 
exceptionele lading vervoert.
Als de aflevering de eerste keer niet 
lukt, moeten extra kosten worden 
gemaakt. Ontvangers ramen die 
kosten op gemiddeld 74 euro. Verla-
ders met eigen vervoer houden het 
op een vergelijkbaar bedrag (75 
euro), maar verladers die transport 
uitbesteden komen aan het dubbele: 

Acht op de tien ondervraagden 
ervaart de afleverdiscrepantie als 
een flink probleem. Slechts 6% zit 
er niet mee. Alle reden dus dat 
probleem krachtig aan te pakken.
TNO heeft een aantal aanbeve-
lingen op een rijtje gezet. Ruim 
één op de drie meent dat com-
municatie over minder schijven 
moet verlopen, om ruis te voor-
komen. Eén op de vijf zoekt het in 
heldere afspraken tussen op-
drachtgever en ontvanger.

Volgens 6% is vooraanmelding 
dé oplossing. De vervoerder 
geeft de ontvanger ruim te voren 
te kennen wanneer zijn vracht-
auto voor de deur komt. Nog 
eens 7% zoekt het in automatise-
ring en tracking and tracing en 
3% in flexibeler venstertijden. 
Twee op de vijf komt met een 
zeer basale oplossing. Als we in-
formatie voortaan eens wat be-
ter controleren?

De partners in de keten moeten 
vooral ook samen het vraagstuk 
te lijf gaan. Maar de moeilijkheid 
is dat veelal niemand van hen de 
hele keten waarneemt. Daardoor 
ontbreekt het antwoord op de 
vraag of wat elk van de spelers in 
eigen huis aan efficiëntieverbe-
teringen doorvoert, ook geschikt 
is voor de totale keten.

Er zouden daarom ook voor die 
totale keten KPI’s (kritieke pres-
tatie-indicatoren) moeten ko-
men, waarmee de partners el-
kaars prestaties meten. ‘KPI’s op 
ketenniveau: daar is in de praktijk 
nauwelijks sprake van’, zeggen 
de onderzoekers.

De kosten van foute 
aflevering kunnen 

tot honderden 
euro’s oplopen

155 euro. Vervoerders zelf rekenen 
op 136 euro gemiddeld.
Heeft zo’n weigering wegens aflever-
discrepanties grote gevolgen voor de 
rest van de bedrijfsvoering? Enigs-
zins, zegt 33% van de respondenten: 
de ‘gevolginefficiënties’ van een ge-
weigerde zending blijven beperkt tot 
een bedrag aan kosten onder de hon-
derd euro. Maar niet minder dan 
41% ziet de meerkosten oplopen tot 
wel 300 euro en meer.

FOLKERT NICOLAI

Onbekendheid met milieuzones en venstertijden kunnen de aflevering van een zending in het honderd laten lopen.

EN WAT VALT ER 
AAN TE DOEN?

In de keten moet eenduidige  
informatie worden uitgewisseld.

BRON TNO
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TRANSPORTINDEX STAAT VER ONDER NIVEAU VORIG JAAR

De Transportindex laat de laatste tijd een grillig verloop zien als gevolg van de vele feestdagen in de maanden 
april en mei. Een vergelijking van week op week heeft daardoor niet zoveel zin. De afgelopen twee weken deed 
zich een forse daling van de indexstand voor. Eind april stond die nog op ruim 93 punten, inmiddels zijn daar 
zeven punten van af. Vooral de daling van de deelindex voor het wegvervoer, met twaalf punten, is opvallend. 
Maken we de vergelijking met precies een jaar geleden, dan blijkt dat de transportsector op dit ogenblik slecht 
draait. De algemene index kwam twaalf maanden terug op bijna 100 uit; daar liggen we nu dus ver onder. De 
index voor wegvervoer stond begin deze week zelfs bijna 24 punten lager dan een jaar geleden.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

BigLift  en RollDock
samen in joint venture
De twee Nederlandse rederijen 
BigLift  Shipping en RollDock heb-
ben de joint venture BigRoll opge-
richt voor de exploitatie van twee 
nog te bouwen schepen.

Het gaat om ijsversterkte schepen 
voor het vervoer van uitzonderlijk 
grote en zware modules. Het niet af-
zinkbare achterdek zal plaats bieden 
aan lading tot 125 meter lang en 42 
meter breed en kan twintig ton per 
vierkante meter dragen. 
De lading kan zowel via de achter- 
als de zijkanten op het dek worden 
gerold of geschoven. De schepen 
zullen 12.000 kubieke meter ballast-
water per uur kunnen innemen, zo-
dat de laadtijd wordt beperkt.
BigRoll mikt met de nieuwe ‘module 
carriers’ vooral op de off shoresector, 
maar zal met dit soort schepen ook 
kunnen instaan voor het vervoer 

van containerkranen en nieuwe 
schepen. Omdat de schepen ijsklasse 
1A krijgen, zullen ze in de Arctische 
regio kunnen worden ingezet. 
De twee Nederlandse rederijen wil-
len met de joint venture hun positie 
op de zwareladingmarkt versterken. 
De Spliethoff -dochter BigLift  con-
troleert nu al een vloot van veertien 
zwareladingschepen met kranen die 
lasten tot 1.800 ton kunnen tillen. 
RollDock exploiteert op dit ogenblik 
twee half-afzinkbare heavylift  ro/ro-
schepen en neemt nog eens twee 
eenheden van dit type in dienst, die 
eind dit jaar en in april 2014 in de 
vaart zullen komen. 
De bestelling van de twee ‘module 
carriers’ voor BigRoll wordt binnen-
kort geplaatst, zodat deze nieuwe 
schepen in principe nog eind 2014 en 
begin 2015 in dienst zullen kunnen 
komen. | STEFAN VERBERCKMOES

ZWARE LADING

De 17 jaar oude ex ‘MSC Johannesburg’ (3.467 teu) werd vorige maand gesloopt.

In de eerste vier maanden van dit 
jaar werden al 93 containerschepen 
voor afb raak verkocht, samen goed 
voor 195.000 slots. Hun gemiddel-
de leeft ijd bedroeg amper 22 jaar.

Tot nu toe bleven containerschepen 
doorgaans tussen de 25 en 30 jaar in 
de vaart. Dat gemiddelde is de afge-
lopen maanden snel gedaald omdat 
er steeds meer schepen die nog niet 
eens twintig jaar oud zijn, worden 
afgebroken bij gebrek aan opdrach-
ten op de chartermarkt.
Volgens de Franse databank Alpha-
liner zal er dit jaar zo goed als zeker 
een nieuw slooprecord gevestigd 
worden. Verwacht wordt dat 450.000 
slots op deze manier uit de vloot zul-
len verdwijnen. Het vorige record 
dateert van het crisisjaar 2009, toen 
in totaal 381.000 teu aan capaciteit 
werd verschroot. 

Grootste
Er sneuvelen ook andere records. De 
‘Maersk Malacca’ (bouwjaar 1990)  
van Diana Shipping, die nu op weg 
is naar een sloopstrand, is met een 
capaciteit van 4.714 teu voorlopig 
het grootste containerschip dat ooit 
voor de sloop werd verkocht.
Het zusterschip ‘Maersk Merlion’ 
dat eveneens door Diana aan Maersk 
is verhuurd, zal na afl oop van dat 
charter hoogstwaarschijnlijk het-
zelfde lot zijn beschoren. 
Ook de oudste postpanamax-sche-

pen eindigen binnenkort op de 
schroothoop. Het gaat om vier sche-
pen van 4.528 teu die in 1988 voor 
APL in Noord-Duitsland werden ge-
bouwd. Ze worden in een dienst van 
de G6 Alliance tussen het Verre 
Oosten en de Verenigde Staten via 
Suez vervangen door grotere eenhe-

den van 8.000 tot 9.000 teu, die op 
hun beurt tussen het Verre Oosten 
en Noord-Europa worden vervan-
gen door ultra large container ships. 
Alphaliner ziet vooral een toename 
in de sloop van schepen van 3.000 
tot 5.000 teu. Dat heeft  te maken met 
het feit dat er weinig vraag is naar 
deze tonnage, waardoor de charter-
prijzen ook laag zijn. 
Om een modern schip van 4.200 teu 
te huren, moet nu iets meer dan 
9.000 dollar per dag worden betaald. 
Dat is aanzienlijk minder dan het 
gemiddelde chartertarief van 24.000 
dollar per dag van de afgelopen  
twaalf jaren. | STEFAN VERBERCKMOES

Containerschepen al
na 22 jaar gesloopt
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Het slooprecord
van 381.000 teu
uit 2009 zal dit
jaar sneuvelen

Duitsland heeft zijn maakindustrie veel beter 

Duitse industrie draa

Goed nieuws voor Europa: in Duitsland is de industriële 
productie in maart 1,4% gestegen.  Er werden zelfs 2,2% 
meer orders geboekt. Dat duidt op aanhoudende groei.

De hele Duitse productie, dus ook 
die buiten de industrie, nam in 
maart 1,2% toe in vergelijking met 
februari. Economen hadden gere-
kend op een krimp met 0,1%. Dat de 
bouw zijn productie met 3,1% zag 
dalen, verbaast niemand. Door het 
strenge winterweer kon op tal van 
bouwplaatsen immers niet worden 
gewerkt.
De andere kant van de medaille was 
dat de energiesector, ook wegens de 
winter, op volle toeren moest draai-
en. De productie in deze sector steeg 
4,0%.
Het Duitse ministerie van economi-
sche zaken, dat deze cijfers onlangs 
naar buiten bracht, rekent erop dat 
de Duitse industrieproductie ook de 

komende maanden blijft  groeien. 
Het wijst op de eveneens krachtige 
groei in het aantal industriële or-
ders. In maart werden de orderboe-
ken 2,2% dikker, evenals in de voor-
afgaande maand.

Groeifase
Door de opleving in de loop van het 
eerste kwartaal rolde er ook voor dat 
kwartaal als geheel een plusje uit. De 
productie nam in die drie maanden 
met 0,2% toe. Dat wettigt het ver-
moeden dat de Duitse economie in 
die periode, na een krimp van 0,6% 
in de laatste maanden van 2012, 
weer aan een fase van groei is begon-
nen. Volgens de krant Die Welt ver-
wachten economen een groei van 
0,3% over het eerste trimester.

In vergelijking met een jaar geleden 
schetsen de jongste cijfers een iets 
minder rooskleurig beeld. Dan blijkt 
dat de orderontvangst in maart nog 
altijd 0,4% achterbleef bij die in de-
zelfde maand van 2012.
Sterk stegen in maart de orders voor 
halff abrikaten, grond- en hulpstof-
fen, namelijk met 3,6%. De orders 
voor investeringsgoederen namen 
2% toe, maar in de opdrachten voor 
consumentengoederen deed zich 
een daling voor met 0,7%.
Opmerkelijk is dat de vraag uit het 
buitenland met 2,7% sterker toenam 
dan de binnenlandse vraag. Daarbij 
was er een grotere groei van de vraag 
uit andere landen uit de eurozone 
dan uit landen buiten die zone. Dit 

duidt dus op een zeker herstel in mo-
gelijk ook die landen die door de eu-
rocrisis het zwaarst werden getrof-
fen.
Februari en maart waren twee rela-
tief goede maanden achtereen. De 
orderontvangsten namen in die twee 
maanden zelfs met 2,6% toe in ver-
gelijking met december en januari. 
Ook in februari was de orderont-
vangst  uit het buitenland groter dan 
die uit het binnenland, zij het dat nu 
de meeste ordergroei vooral van bui-
ten de eurozone kwam.

Europa profi teert
Dat de Duitse industrie ook in de 
crisisjaren steeds vrij goed is blijven 
draaien en Duitsland een fl ink deel 
van die industriële productie expor-

teert, wordt door critici van Duits-
land wel uitgelegd als verklaring 
voor de problemen in ‘zwakke’ euro-
landen. Duitsland zou vooral door 
loonmatiging een concurrentie-
voordeel hebben opgebouwd ten na-
dele van bijvoorbeeld Italië, Spanje 
en Frankrijk. 
Een recente studie van het Institut 
der Deutschen Wirtschaft  in Keulen 
maakt gehakt van die theorie. De 
andere Europese landen profi teren 
juist van de sterke Duitse industrie, 

 GROEI   De Duitse industrie groeit, krijgt meer orders binnen en exporteert fl ink.

Als de Duitse export 10% groeit, komt 
9% van die groei elders in de EU terecht
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behouden dan veel andere eurolanden. Die industrie is nu feitelijk de kurk waarop Europa drijft.

ait nu op volle toeren

aldus de onderzoekers. Duitsland 
haalt namelijk een belangrijk deel 
van zijn industriële output uit om-
ringende landen. Een Duitse machi-
nebouwer bijvoorbeeld stelt machi-
nes samen uit onderdelen die deels 
uit andere EU-lidstaten komen, 
waarna het geheel op transport gaat 
naar grote afnemers, zoals China.
Blijkens de studie is de toelevering 
door die andere lidstaten tussen 
1995 en 2011 bijna verdubbeld. Bere-
keningen wijzen er zelfs op dat als de 

Duitse export met 10% groeit, de ex-
port van onderdelen door de EU-
partners naar Duitsland met 9% toe-
neemt.

Gemoderniseerd
Dat de Duitse economie Europees 
gezien het best draait, heeft het land, 
aldus nog steeds deze studie, eraan 
te danken dat het zijn industrie heeft 
behouden, gemoderniseerd en zelfs 
uitgebreid, terwijl veel andere lan-
den mikten op de dienstverlening. 

Het aandeel van de industrie aan de 
bruto toegevoegde waarde in Euro-
pa is de laatste decennia gedaald.
Duitsland was één van de weinige 
landen die dit aandeel tussen 1995 
en 2011 wisten op te voeren, tot 23%. 
Het land is ook één van de weinige 
die beschikken over gevarieerde 
clusters van veelal grote industriële 
bedrijven.

. Dat is in het voordeel van de zwakke broeders in de Europese Unie

FOLKERT NICOLAI

Europa laat 2,3% economische 
groei aan zijn neus voorbijgaan 
door het principe van de vrije bin-
nenmarkt nog steeds niet volledig 
door te voeren.

De transportsector in de Europese 
Unie behoort tot de uitzonderingen 
Hand in hand met de liberalisering 
van het goederenvervoer is immers 
ook de grensoverschrijdende verle-
ning van diensten vergaand vrij ge-
maakt. 
Weliswaar kent ook de transport-
sector nog heel wat beperkingen.  De 
cabotagebeperking is daar een goed 
voorbeeld van, evenals de wetgeving 
waarmee nog vrij veel landen de vol-
ledig vrije markttoegang verhinde-
ren. Maar in beginsel mag een chauf-
feur overal in de Unie zijn diensten 
aanbieden. Hetzelfde geldt voor een 
treinmachinist, een piloot en een ka-
pitein.
In grote delen van de dienstverle-

nende sector zijn er echter nog grote 
beperkingen voor grensoverschrei-
dende dienstverlening. Als die wor-
den opgeruimd, zo becijfert Open 
Europe Berlin op basis van bereke-
ningen van de Europese organisatie 
Open Europe, dan geeft dit een eco-
nomische stimulans aan ons wereld-
deel van 294 miljard euro. Dus 2,7% 
economische groei die we met elkaar 
aan ons voorbij laten gaan.

Skileraar
Open Europe Berlin noemt enkele 
hilarische voorbeelden. De Italiaan-
se schoorsteenveger die in Oosten-
rijk zijn diensten wil aanbieden, 
dient zich metterwoon in dat land te 
vestigen. Omgekeerd dient een Oos-
tenrijkse skileraar, die zijn vak in de 

Dolomieten wil uitoefenen, in Italië 
woonachtig te zijn.
Verscheidene landen in Europa ken-
nen nog tal van regels die vrije grens-
overschrijdende dienstverlening in 
de weg staan of, zoals Griekenland, 
die dienstenvrijheid tot een farce 
maken. De studie onderscheidt nog 
zo’n 800 beroepen in de dienstverle-
ning die aan grote beperkingen van 
grensoverschrijdende activiteiten 
zijn onderworpen.

Welwillenden
De tot dusver gerealiseerde liberali-
sering van de dienstensector draagt 
volgens de studie 0,8% aan het bruto 
economisch product van de Unie bij. 
Dat aandeel kan dus verviervoudigd 
worden door werkelijk tot volledige 
liberalisering over te gaan. 
Een kopgroep van landen, waartoe 
behalve Nederland ook Groot-Brit-
tannië, Polen, Zweden, Estland, Let-
land, Spanje, Italië,  Finland, Tsje-

chië, Zweden en Slowakije behoren, 
wil bij die liberalisering het voor-
touw nemen. Dat hebben die in 2012 
samen plechtig verklaard.
Opvallende afwezige in de opsom-
ming is Duitsland.  Dit land vreest te 
zullen worden overspoeld als het alle 
beperkingen van de grensover-
schrijdende beroepsuitoefening in 
de dienstensector laat vallen.
Maar ook als dit land vooreerst niet 
meedoet met de bovengenoemde 
‘coalitie van welwillenden’, zoals 
Open Europe Berlin haar noemt, 
kunnen de landen die wel meedoen 
samen al een flink deel van de 2,7% 
groei realiseren, die in de studie in 
het vooruitzicht wordt gesteld. En 
niets, ook geen EU-regelgeving, be-
let hun dat te doen. | FOLKERT NICOLAI

Vrij dienstenverkeer 
kan groei fors aanjagen

LIBERALISERING

Tiroler skileraar die in Italië wil werken, 
dient ook in dat land te gaan wonen

Al zijn dit niet de beste jaren voor transport en logistiek, er zijn nog steeds kansen om 

tegen de stroom in te groeien. Hoe u dat doet? Dat hoort u tijdens de NT Dagen, met 

vernieuwde, praktische sessies waarin bedrijfsvoering een centrale rol speelt. 

Geen herhaaloefening, maar praktische thema’s waar de markt wat mee kan, zoals: 

ARBEIDSMARKT - ORGANISEER EEN GEZOND PERSONEELSBESTAND: De crisis verhult 

het gebrek aan geschikt personeel. Leer waarom nu anticiperen noodzaak is.

Bekijk het volledige programma op www.ntdagen.nl, schrijf u in, en laat u inspireren.

BOUW OP 
ADVIES

12 EN 13 JUNI 2O13, MAASSILO ROTTERDAM
TRANSPORT EN LOGISTIEK EVENT

Speciale korting voor abonnees! Code: NTDRELA



WWW.BESTEHAVENIDEE.NL

Ruim 30 studenten, 18 ideeën in projecten, onderzoeken en scripties, 4 juryleden, 3 fi nalisten en

1 winnaar tijdens de fi nale op 13 juni. Dat is het Beste Haven Idee 2013! 

De Rotterdamse hogescholen selecteerden uit alle ingediende ideeën 4 k anshebbers op de titel BESTE HAVEN IDEE 2013. Het is nu 
aan de jury van havenkenners bestaande uit Arjen van Klink (Rabobank), Huub Kleinrouweler (KMR), H arald Roelofs (h oofdredacteur 
N ieuwsblad Transport) en Roland Pechtold (CEO Argos terminals) om de drie fi nalisten aan te wijzen. Zij worden in een volgende editie 
ook aan u b ekendgemaakt. Om u alvast mee te nemen in deze lastige taak, presenteren wij u de kanshebbers: 

Augmented Reality: Arthur de Vlaming, Rick Verhoef, Erin Meijer, en Maarten Kuipers (Maritiem Offi cier)
Het toepassen van augmented reality (AR) binnen de maritieme sector is, als het aan de studenten ligt, de toekomst. Augmented reality, 

in  één oogopslag alle informatie in beeld, met de omgeving van de gebruiker in real-time. Effectief, informatief en veiligheid in één idee.

Zonnepanelen op een klassiek Binnenvaartschip: Arjan Visser (Industrieel Product Ontwerpen)
Een dekluik voor een klassiek binnenvaartschip met daarin isolatie en een zonne-energie module, zonder dat dit afdoet aan het esthetisch 
aanzicht van het schip? Arjan wil er voor zorgen dat de stookkosten van het binnenvaartschip door de verbeterde isolatie af gaan nemen 
waardoor het ook minder afhankelijk van walstroom of een dieselgenerator is, dit door gebruik te maken van zonne-energie… zonder 
aantasting van het schip.

The Container Conveyor Belt System: Koen Kooke, Kevin van der Laak, Koen van den Meiracker, Keimpe Tromp (Maritiem Offi cier)
Een nieuwe manier van laden en lossen van containers op een containerterminal. Deze studenten bedachten niet een nieuw concept in 
de vorm van een straddle carrier of AGV, maar een container transportband systeem. Voordelen: kosteneffi ciënt (door inzet vermindering 
mankracht en besparing op kranen), minder uitstoot (kranen worden vervangen door een transportband) en snellere handling van transport. 

Upcycle the Gyres Navigation System: Jeroen Knoester, Jordano Hoevertsz, Kevin Jackson Verschuur (Maritiem Offi cier)
Deze studenten zetten zich in voor een schone oceaan. Met Upcycle the Gyres ontwikkelen zij een navigatiesysteem voor  een volledig 
geautomatiseerde ‘’drone’’ die voor terugwinning van plastic afval in de oceaan moet zorgen. Met behulp van de ‘’wave glider’’ zal de 
‘’drone’’ informatie krijgen  over wind, zeestromingen en coördinaten. Op deze manier kan de drone in de tegengestelde richting varen 
terwijl het afval richting de ‘’drone’’ stroomt.

Het Beste Haven Idee bedankt alle deelnemende studenten:
Jevgenija Kovalova, Tugba Erbil, Ari Ainassaari, Mika Kangassalo, Moritz Boning, Alexey Lvov, Ali Emre Tanriseven, Don Bakker, Rens Buijk, 
Mark Everts, Roxanna Mulders, Coen Timmermans, Emiel Stroo, Dennis Luimes, Olaf Kleijweg, Erwin Bakker, Jitske de Boer, Rick de Hond, 
Tim van de Haterd, Marc Stillebroer, Bob van Stek, Robin van den Oosten, Alex van den Berg, Timothty van Heest, Michael Krul, Kasper 
Renes, Inger van Vuuren, Oskar Dasselaar, Daan Groenewegen, Chris Hanemaayer, Anya Koch, Sander Lohoff, Angelo Caspanni, 
Yannick du Chatinier, Myron Dam, Jeroen Vromans, T. Theunissen, S. Verheij, Nick Zonneveld, Jitske Pronk, Tom van Poele, Terry Jansen, 
Thomas Verschuure en Mohammed Kechouh.

De initiatiefnemers:

De Rotterdamse hogescholen zijn, samen met de Rotterdamse haven, op zoek naar HET BESTE HAVEN IDEE waarmee studenten de moge-

lijkheid krijgen hun project in de spotlights te zetten. Het Beste Haven Idee maakt onderdeel uit van het programma hbo in de haven. Hier 

hebben de hogescholen de krachten gebundeld om meer hbo’ers te enthousiasmeren voor de haven. Meer info: www.hboindehaven.nl

Nieuwsgierig geworden naar het Beste Haven Idee?  Volg onze zoektocht via Nieuwsblad Transport en zie onze fi nalisten strijden om 

deze titel op 13 juni tijdens de NT dagen. Een uitgelezen kans om toekomstig talent te spotten!

AAN HAVEN IDEEËN GEEN GEBREK!

advertentie
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 NIEUWS OVER BESTEMMINGEN 

Drie leden van de CKYH Green 

Alliance starten deze maand 

een feederdienst tussen 

Hamburg, Sint-Petersburg 

(Petrolesport en First Contai-

ner Terminal) en Kotka. Cosco, 

Yangming en Hanjin Shipping 

maakten tot nu toe gebruik 

van onafhankelijke feeder-

maatschappijen als Unifeeder, 

maar zullen voortaan elk een 

schip inzetten naar Rusland en 

Finland. Met drie schepen 

kunnen de drie carriers twee 

afvaarten per week bieden. 

Hanjin huurde voor de Russia 

Finland Service (RFS) de 

‘Evolution’ van 1.050 teu. 

Cosco charterde intussen ook 

al een schip van 1.368 teu. 

Rickmers Linie heeft een 

tiende schip van 30.000 dwt 

ingeschakeld in zijn Pearl 

String Service naar het Verre 
Oosten. Net als de andere 

multipurpose schepen is de 

‘Rickmers Savannah’ uitgerust 

met vier kranen, waarvan de 

twee zwaarste gecombineerd 

640 ton kunnen heffen. De 

toevoeging van een extra 

schip laat Rickmers toe om de 

stiptheid te verbeteren en 

eventueel bijkomende havens 

aan te lopen. De Europese 

basishavens zijn Hamburg, 

Antwerpen en Genua. Daar 

wordt geladen voor Singapore, 

Bangkok, Ho Chi Minh City (of 

Haiphong), Hongkong, 

Shanghai, Dalian, Xingang, 

Qingdao, Masan en een 

Japanse haven. De terugkeer 

naar Europa gaat via de Pacific 

langs New Orleans, Houston, 

Savannah en Philadelphia. 

BG Freight Line vaart vanaf 

deze week twee keer per week 

tussen Rotterdam en Liver-
pool. Elke zondag wordt 

Liverpool nu aangelopen door 

de ‘Margreta B’ van 523 teu die 

tussen Rotterdam en Dublin 

pendelt. Er is reeds langer een 

afvaart op vrijdag met een 

dienst die vorig jaar in juli is 

gestart. Daarin varen twee 

schepen van 803 teu die om 

beurten vanuit Rotterdam 

naar de Britse westkust varen 

en daarna een reis naar 

Liverpool en Belfast maken. De 

schepen van BG Freight 

worden in Liverpool behandeld 

aan de Seaforth Container 

Terminal die net als de rederij 

zelf deel uitmaakt van de 

groep PEEL Ports. 

Yangming krijgt een allocatie 

op de CEM/ANN-dienst van 

Evergreen en Hanjin. De 

Taiwanese rederij mag de 

eerste containers op 9 juni in 

Qingdao laden op de ‘Ever 

Laden’, tevens het eerste schip 

dat de vernieuwde rotatie van 

de dienst zal volgen. Het 

Aziatische vaarschema omvat 

verder ook nog Shanghai, 

Ningbo, Hongkong, Yantian, 

Tanjung Pelepas en Colombo. 

Felixstowe wordt als eerste 

Europese loshaven vervangen 

door Rotterdam. Pas daarna 

volgen Felixstowe, Hamburg 

en de nieuwe aanloophaven 

Zeebrugge. De dienst zal 

voortaan worden verzorgd 

door de ‘Hanjin Hamburg’ 

(8.586 teu) en tien eenheden 

van Evergreens nieuwe L-klasse 

(8.452 teu). 

De frequentie van de spoor-

dienst tussen Rotterdam en 

Beieren wordt verhoogd van 

drie naar vier keer per week.

CTT is sinds kort als stop-
plaats in Rotterdam opgeno-

men om lading uit Antwerpen 

en de Zeeuwse havens op de 

treinen naar Beieren te zetten. 

Die containers worden daar 

per barge aangevoerd. 

Start- en eindpunt van de 

treinen zijn de ECT Delta- en 

Euromax-terminal. In München 

is dat de DUSS-Terminal. TX 

voert de dienst uit in opdracht 

van European Gateway 

Services. 

Danube Gate rijdt sinds 14 mei 

meerdere malen per week met 

goederentreinen vanaf 

Railport Brabant in Tilburg 

naar Bratislava en terug. In 28 

uur worden containers 

vervoerd naar de terminal van 

SPaP a.s. Op de heenweg is een 

tussenstop in Wels (Oosten-

rijk), waar containers gelost en 

geladen kunnen worden.

Recordschip op noordzuid-route
In Zuid-Korea is Hamburg Süds 
nieuwe recordschip van 9.814 teu 
op proefvaart vertrokken. Het 
schip is speciaal gebouwd voor de 
bediening van de oostkust van 
Zuid-Amerika.

De ‘Cap San Nicolas’ ziet eruit als de 
vele schepen van 13.100 teu die nu 
tussen het Verre Oosten en Europa 
varen. Het nieuwe vlaggenschip van 
de Duitse rederij is even breed, maar 
34 meter korter. Door het schip ex-
tra breed te laten bouwen, blijft de 
diepgang beperkt tot 14,5 meter. 
Dat laat de rederij toe om het schip 
naar alle belangrijke havens aan de 
Zuid-Amerikaanse oostkust te stu-
ren, waar vaak nautische beperkin-
gen zijn. Speciaal voor de bediening 
van Latijns Amerika werden ook 
1.700 reeferaansluitingen voorzien.
Hamburg Süd laat Hyundai Heavy 
Industries tien nieuwe recordsche-
pen voor de Zuid-Amerikatrade 
bouwen, waarvan er vier door de 
Griekse reder Enesel zijn besteld op 
basis van een lange-termijncharter 
aan de Duitsers.
Volgens de Franse databank Alpha-
liner zullen ook MSC, Evergreen en 
CSAV de komende weken extra bre-
de schepen van 8.600 tot 9.000 teu in 
de vaart nemen. MSC zet dit soort 
schepen al in tussen Noord-Europa 

en India omdat ook op die route ‘ge-
wone’ schepen van 9.000 teu een te 
grote diepgang hebben.

Bestelling
De interesse voor extra brede sche-
pen van 9.000 teu blijft groot. Eerder 
deze maand bestelde International 
Maritime Enterprises nog twee een-
heden bij Hyundai Samho. Het gaat 
om een speculatieve bestelling. De 
rederij is ervan overtuigd dat er een 
charterer gevonden zal worden.
Ondanks hun breedte blijven deze 

schepen neopanamax, wat betekent 
dat ze geschut zullen kunnen wor-
den in de nieuwe  sluizen van het Pa-
namakanaal.
De lengte van 300 meter is ook de 
maximale waarmee schepen zonder 
speciale toestemming via de Bospo-
rus de Zwarte Zee mogen invaren. 
Door hun extra breedte kunnen dit 
soort schepen ruim 2.000 containers 
meer tussen het Verre Oosten en het 
Zwarte Zeegebied vervoeren, waar-
door de kosten per vervoerde teu 
omlaag gaan. | STEFAN VERBERCKMOES

De ‘MSC Antigua’ (8.762 teu) wordt ingezet tussen Noord-Europa en India.

Cosco ondermijnt nieuwe 
tariefsverhoging van MSC
De lijnvaarttarieven in het Verre 
Oosten blijven dalen. Cosco ge-
looft blijkbaar niet in de forse ver-
hoging die MSC en Maersk begin 
juni willen doorvoeren.

Er is nog geen einde gekomen aan de 
tarievenoorlog in de Verre Oosten-
trade. Vorige week daalden de tarie-
ven op de spotmarkt naar 1.462 dol-
lar all-in voor een 40’ container 
tussen Shanghai en Noord-Europa. 
Dat was 130 dollar minder dan de 
week ervoor en bijna de helft minder 
dan acht weken geleden.
De Zwitserse rederij MSC wil de in-
komsten weer verhogen en kondigde 
daarom vorige week als eerste de in-
voering van een piekseizoentoeslag 
van 700 dollar per teu aan voor Azi-
atische exportlading naar het Mid-
dellandse Zeegebied. De toeslag 
wordt vanaf 1 juni geheven.
Daags nadien publiceerde Maersk 
Line een algemene tariefsverhoging 
van 750 dollar per teu op 1 juni voor 
lading naar de Med. Voor verladers 
betekent dit bijna een verdubbeling 
van de zeevrachten, omdat de spot-
tarieven tussen China en Zuid-Eu-
ropa vorige week zijn gezakt naar 
805 dollar per teu.
In het verleden kopieerden de rede-
rijen min of meer elkaars verhogin-
gen, maar dat heeft Cosco deze keer 
niet gedaan. De Chinese rederij wil 
vanaf 1 juni een piekseizoentoeslag 
van ‘slechts’ 300 dollar per teu aan-
rekenen voor zowel containers naar 
Zuid- als Noord-Europa.
Met deze aankondiging haalt Cosco 
de slaagkansen van de tariefsverho-

gingen van MSC en Maersk onder-
uit. De carriers laten nu blijkbaar 
niet alleen hun tarieven zakken om 
lading aan te trekken, maar bekam-
pen elkaar ook op de toeslagen.

Piekseizoen
De rederijen hopen op een sterk 
piekseizoen omdat het ladingaan-
bod dit jaar tot dusver teleurstellend 
was. Volgens de laatste cijfers van 

Container Trades Statistics (CTS) 
was er in de maand maart maar liefst 
9,7% minder westboundlading dan 
in maart 2012. Voor het volledige 
eerste kwartaal bedraagt de daling 
van de volumes 2,8%. 
De tariefsdaling op de spotmarkt 
heeft ook een weerslag op de con-
tractuele vrachten. De World Con-
tainer Index van Drewry die op bei-
de soorten tarieven is gebaseerd, gaf 
vorige week voor Shanghai-Rotter-
dam een gemiddeld tarief van 1.534 
dollar per 40’ aan. 
Volgens de Britse consultant is deze 
vrachtprijs voor een aantal rederijen 
al niet meer kostendekkend. Om 
nieuwe tariefsverhogingen te laten 
slagen, moeten er volgens Drewry 
eerst nog twee loops met schepen 
van 10.000 teu worden gestaakt.

Cosco voert op 1 juni een piekseizoentoeslag van 300 dollar per teu in.

LIJNVAART

FO
TO

 S
TE

FA
N

 V
ER

BE
RC

KM
O

ES
FO

TO
 S

TE
FA

N
 V

ER
BE

RC
KM

O
ES

Tarieven zijn bij
aantal rederijen

al niet meer
kostendekkend

STEFAN VERBERCKMOES
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DB Schenker heeft in 
België wat uit te leggen

ROB MACKOR
rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

De bulk van internationaal ver-
voer is bulkvervoer. Dagelijks 
worden enorme hoeveelheden 
aardolie, steenkool en ijzererts en 
ander droog en nat massagoed 
over deze aardbol gezeuld met 
geen ander doel dan onze wel-
vaart in stand te houden of, als 
het even kan, verder te vergroten. 
Zo lang dat goed gaat, onttrekken 

die enorme stromen zich vrijwel volledig aan de waar-
neming van de gemiddelde consument. Die vindt het 
volstrekt vanzelfsprekend dat hij naar believen benzine 
kan tanken, zijn winkelwagen in de supermarkt vol kan 
gooien en bij thuiskomst het licht, de magnetron en/of 
de tv aan kan zetten zonder er de flauwste notie van te 
hebben dat achter al die handelingen uiteindelijk een 
wereld van (bulk)vervoer schuil gaat.

Dat komt meestal pas aan het licht als het fout gaat.  
DB Schenker Rail Nederland (zie hiernaast) kan erover 
meepraten na de tragische treinramp bij het Oost-
Vlaamse Wetteren, die uiteindelijk aan een omwonende 
het leven kostte en tot een enorme commotie in België 
leidde. Die trein rijdt al maandenlang dagelijks deels via 
het Belgische net heen en weer tussen Zeeuws-Vlaande-
ren en het rangeercentrum Kijfhoek bij Rotterdam, 
maar pas na het ongeval werd de vraag gesteld hoe het 
nou toch kon dat grote hoeveelheden gevaarlijke lading 
door en langs woonkernen vervoerd worden. Ant-
woord: omdat het spoor voor dit soort vervoer statis-
tisch gezien een zeer veilige manier van transport is. 
Een ander antwoord is dat omdat onze levensstandaard 
vervoer van gevaarlijke stoffen noodzakelijk maakt.

Het ongeval komt op een saillant moment omdat de Ne-
derlandse werkmaatschappij van de Duitse spoorreus 
Deutsche Bahn enige tijd geleden een strategie in gang 
heeft gezet om zijn positie in het Belgische spoorvervoer 
te versterken. Tot dusverre verloopt dat behoorlijk suc-
cesvol. Inmiddels worden op vijf routes regelmatige 
diensten uitgevoerd die gedeeltelijk over het Belgische 
net gaan en nieuwe plannen zijn in de maak. De vraag 
rijst of die na ‘Wetteren’ met groot enthousiasme ont-
vangen zullen worden, al zegt DB Schenker geen indi-
caties van het tegendeel te hebben. Duidelijk is in elk ge-
val dat het bedrijf de Belgische burgers en autoriteiten 
het een en ander heeft uit te leggen, zeker als mocht blij-
ken dat de berichtgeving in de Vlaamse pers, als zou de 
trein veel te hard hebben gereden, klopt. 

Onderzoek zal moeten uitwijzen of dat het geval is. Ge-
lukkig leert de ervaring dat onderzoeken naar spooron-
gelukken doorgaans zeer grondig en zorgvuldig wor-
den uitgevoerd. Niet alleen om antwoord te krijgen op 
de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen, maar voor-
al op de vraag hoe we het de volgende keer kunnen voor-
komen. Zodat we kunnen vasthouden aan onze levens-
standaard. En we onbekommerd kunnen blijven 
tanken, boodschappen doen en de tv en magnetron aan 
kunnen zetten.
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D
e Nederlandse tak van de 
Duitse spoorvervoerder 
geldt met een jaarlijks vo-

lume van zo’n 25 miljoen ton nog 
altijd als de grootste vervoerder in 
Nederland. Veruit het grootste deel 
daarvan is droge bulk, vooral kolen 
en ertsen, maar ook kalk en schroot. 
Ook vervoert het bedrijf grote hoe-
veelheden vloeibare, en veelal ge-
vaarlijke, lading in bulk, waaronder 
brandstoffen, ethanol en methanol. 
Grote klanten van het bedrijf zijn 
onder meer Tata Steel, Dow Che-
mical, Shell Chemicals, DSM, Sa-
bic, Verbruggen, Arcelor, Basf en 
Volvo.
We ontmoeten elkaar eind april, op 
het moment dat het bedrijf is ver-
wikkeld in een conflict met vakbond 
FNV over een nieuwe cao. Een deel 
van het personeel heeft het werk 
neergelegd, waardoor het vervoer 
van en naar de Rotterdamse haven 
grotendeels stil ligt. Het overleg lijkt 
muurvast te zitten maar, zegt Klom-
pe in zijn werkkamer op het Utrecht-
se hoofdkantoor, ‘we gaan vanavond 
tijdens een informele ontmoeting 
kijken of er een opening te vinden 
valt’.
Later blijkt die bijeenkomst, waarbij 

Blik op 
België

Topman Aart Klompe van DB Schenker Rail 

Nederland had veel aan zijn hoofd de laatste tijd. 

Het bedrijf kreeg kort na elkaar te maken met een 

staking en de treinramp bij Wetteren.

ook een delegatie van DB Schenker 
uit Duitsland aanwezig is, een door-
braak. Een paar dagen later is een 
akkoord over een nieuwe cao voor 
de ongeveer 700 werknemers en 
worden de acties, die dan een kleine 
week geduurd hebben, beëindigd. 
De onderhandelaars zijn het eens ge-
worden over een nieuwe cao met een 
looptijd van een jaar, een loonsver-
hoging van 2,25% en een inspan-
ningsverplichting van het bedrijf om 
gedwongen ontslagen te vermijden.
Dat de zaak zo hoog opliep, heeft al-
les te maken met de vrees dat er de 
komende jaren banen verloren zul-
len gaan. Het bedrijf heeft het perso-
neelsbestand sinds de eeuwwisse-
ling al gehalveerd en FNV Bond- 
genoten ging de onderhandelingen 
in met de eis dat de werkgelegenheid 
tot 2020 gegarandeerd moest wor-
den. Klompe: ’Onbespreekbaar, 
geen enkele werkgever kan zo’n ga-
rantie afgeven. Wat we wel kunnen, 
is beloven dat we ons maximaal zul-
len inspannen om het werk op peil te 
houden en ontslagen te vermijden.’
De vrees voor banenverlies werd 
mede gevoed doordat DB Schenker 
begin dit jaar terrein moest prijsge-
ven op een markt waarop het bedrijf 

traditioneel een ijzersterke positie 
heeft: het kolenvervoer, vooral vanaf 
EMO op de Maasvlakte en OBA en 
De Rietlanden in Amsterdam naar 
het Duitse achterland. ‘We doen nu 
104 kolentreinen per week, maar dat 
is aanzienlijk meer geweest’, zegt 
Klompe. Hoeveel het verlies precies 
is, wil hij niet zeggen, wel dat het om 
‘enkele tientallen procenten’ gaat.

Stilzwijgend
‘Belangrijkste reden is dat klanten 
het tenderproces steeds serieuzer 
nemen. In het verleden werden veel 
contracten min of meer stilzwijgend 
verlengd, maar die vanzelfsprekend-
heid is volledig weg. We moeten nu 
elk jaar opnieuw de strijd aan om 
klanten te behouden’, legt Klompe 
uit. ‘Daar komt bij’, zegt communi-
catiemanager Jelle Rebbers, ‘dat we 
tot voor kort de enige waren met een 
grote vloot aan grootvolume kolen-
wagons. We zien nu dat andere spe-

In diezelfde periode verdubbelde de productiviteit 
bijna van ongeveer 20.000 ton tot een kleine 40.000 
ton per fte.

Aart Klompe: ‘We hebben wel zorgen over de ko

Het vervoerde volume schommelde de afgelo-
pen jaren flink. Het personeelsbestand is ten 
opzichte van 2000 gehalveerd.
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lers, zoals wagonverhuurder VTG, 
daarin op grote schaal investeren’.  
Dat stelt andere vervoerders, zoals 
Rurtalbahn, TX Logistik en Cap-
train, in staat mee te dingen naar de 
kolencontracten.
Los daarvan maakt Klompe zich 
‘wel zorgen over de kolenmarkt’. Ja-
renlang was erop gerekend dat de 
Duitse import zou groeien als gevolg 
van de sluiting van de Duitse kolen-
mijnen, maar de ‘Energiewende’ 
gooit roet in het eten. De groei van 
zonne- en windenergie in Duitsland 
is veel sneller gegaan dan iedereen 
voorzien had, waardoor de vraag 
naar energiekolen achterblijft. Daar 
komt nog bij dat Duitsland meer ko-

len uit Polen is gaan importeren in 
plaats van uit overzeese productie-
landen.
Onder de actievoerders leefde verder 
de vrees dat ‘Berlijn’, waar het hoofd-
kantoor van het machtige Deutsche 
Bahn zetelt, werk wil overhevelen 
van de Nederlandse naar de Duitse 
organisatie. Blijkbaar heeft de Duit-
se delegatie hen tijdens de cao-on-
derhandelingen gerust kunnen stel-
len, maar dat neemt niet weg dat 
steeds meer zaken naar concernni-
veau worden getild. ‘Zo gebeurt de 
coördinatie van het netwerk steeds 
meer vanuit ons European Services 
Design Centrum in Mainz’, geeft 
Klompe ten voorbeeld. ‘Natuurlijk 
blijft het lokaal inregelen van het 

ROUTES EN CIJFERS

De belangrijkste routes en bestemmingen in het DB Schenker-netwerk. Het grootste deel van het vervoer gebeurt 
tussen de zeehavens en het Belgische achterland. Belgische bestemmingen worden steeds belangrijker.

vervoer wel in Nederland gebeuren, 
maar de tijd dat er een mannetje van 
ons op de fiets langs kwam om te kij-
ken of alles goed ging, is echt wel 
voorbij.’

Open access
DB Schenker is niet van plan zich 
zonder slag of stoot neer te leggen bij 
het ladingverlies. ‘We zullen ons nog 
meer dan in het verleden moeten in-
leven in de behoeften van de klant en 
onze flexibiliteit vergroten’, zegt 
Klompe. Hij denkt verder dat de po-
sitie van DB Schenker als veruit de 
grootste speler in het Europese 
spoorgoederenvervoer een voordeel 
is: ‘Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat 
om treinen te combineren en in veel 
gevallen hebben we een retourposi-
tie. Veel andere vervoerders rijden 
alleen van A naar B en moeten van B 
naar A leeg terug.’
Daarnaast ziet de Nederlandse orga-
nisatie de ‘open acces’ tot de Europe-
se spoormarkt als een uitgelezen 
kans om de activiteiten te verbreden, 
vooral van en naar België. ‘Ik ga he-
lemaal geen grote broek aantrekken 
en zeggen dat we de Belgische markt 
wel even gaan oprollen, maar we 
willen daar wel stap voor stap groei-
en’, klinkt het op het Utrechtse 
hoofdkantoor. De eerste stap in die 
strategie werd medio vorig jaar gezet 
met de introductie van een dagelijk-
se wagenladingtrein deels over Bel-
gisch grondgebied tussen Gent-Ter-
neuzen en Rotterdam-Kijfhoek.
En laat dat nu net de trein zijn, die 
ruim een week later bij het Oost-
Vlaamse Wetteren ontspoorde, 
waarbij drie wagons met gevaarlijke 
lading in brand vlogen. Eén omwo-
nende overleed en tientallen moes-
ten naar het ziekenhuis omdat ze gif-
tige dampen hadden ingeademd. 
Kort na  de ramp lekten er berichten 
in de Vlaamse media uit dat de Ne-

derlandse machinist veel te hard 
door een wissel is gereden. Ondanks 
de enorme commotie die het onge-
val in België veroorzaakte, heeft 

Rebbers niet de indruk dat er een 
anti-DB Schenker-houding is ont-
staan.
‘We hebben veel steun en hulp ont-
vangen van andere partijen die er bij 
betrokken zijn, zoals spoorbeheer-
der Infrabel en onze Belgische part-
ner NMBS Logistics’, zegt Rebbers. 
Hij noemt het ‘bijzonder’ dat de 
dienstregeling via een alternatieve 
route twee dagen na het ongeval her-
vat kon worden. De contacten met 
de overheid, waaronder de provincie 
Oost-Vlaanderen zijn volgens hem 
‘heel correct’.

Onhoudbaar
Juist een paar weken daarvoor was 
er een ander vervoer door België aan 
het netwerk toegevoegd: een dage-
lijkse kalktrein vanuit het Waalse 
Hermalle, net boven Luik, naar Be-
verwijk, waar Tata Steel het kalk bij 
de staalproductie gebruikt. Die trein 
rijdt al jaren, maar tot voor kort 
werd het Belgische deel van het tra-
ject door NMBS Logistics uitge-
voerd. Klompe: ‘Die kampte helaas 
met kwaliteitsproblemen. Die waren 
zo ernstig dat de aanvoer soms in het 
gedrang kwam, waardoor het pro-
ductieproces bij Tata in gevaar 
kwam. Dat was een onhoudbare si-
tuatie en daarom hebben we, in 
overleg met NMBS Logistics, beslo-
ten om het zelf te gaan doen.’
Het bedrijf heeft één van zijn mana-
gers, Martin Brusse, vrijgemaakt om 
de Belgische markt verder te ont-
wikkelen. Het lijstje Belgische trafie-
ken telt inmiddels nog drie andere  

olenmarkt’.

vervoersrelaties. Zo gaat er zes maal 
per week een trein heen en weer tus-
sen het Waalse Seraing, eveneens in 
de buurt van Luik, en Bremen via 
Nederlands Limburg. Die trein ver-
richt zogenoemd intercompany-
transport in opdracht van staalreus 
Arcelor Mittal.
Soortgelijk vervoer vindt plaats tus-
sen Het Zeeuwse Sluiskil en Buna 
Werke, een enorm productiecom-
plex van Dow Chemical in Duits-
land in de buurt van Leipzig. Even-
eens naar Sluiskil rijdt er regelmatig 
een trein met tunneldelen uit het 
Duitse Hamminkeln net over de 
Duitse grens bij Emmerich. Ook die 
twee treinen gaan gedeeltelijk over 
Belgisch grondgebied.
En er wordt nagedacht over moge-
lijkheden om het aantal treinen via 
België verder uit te breiden. ‘Tot vijf-
tien jaar geleden reden er dagelijks 
drie wagenladingtreinen per dag 
tussen Lille en Kijfhoek. Maar dat 
vervoer zijn we helemaal kwijtge-
raakt’ aan het wegvervoer, weet Reb-
bers. Toch  blijft die markt volgens 
DB Schenker interessant. ‘We den-
ken dat het op basis van bestaande 
klanten mogelijk moet zijn om weer 
een dienst op te zetten’, zegt Klompe. 
Volgens hem is DB Schenker er 
daarbij niet op uit ‘om de Belgische 
collega’s het brood uit de mond te 
stoten’. ‘We zoeken nadrukkelijk sa-
menwerking met NMBS Logistics.’

ROB MACKOR

‘Ik zeg niet dat
we de Belgische 
markt wel even 
gaan oprollen’
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K
ijk, dit gaat dag en nacht 
door’, wijst Taco de Vries, 
directeur van de Rotter-

damse stuwadoor EBS, naar een le-
gertje betonstorters, die in hoog 
tempo een enorme nieuwe loods 
bouwen op de kade van de Lau-
renshaven Terminal in de Botlek. 
‘We hebben speciaal een Oosten-
rijkse aannemer ingehuurd, die als 
één van de weinigen zo snel kan 
bouwen. Dat is nodig, want in sep-
tember moet ‘ie klaar zijn.’
Vanaf het inmiddels een meter of 
tien hoge bouwwerk is goed te zien 
dat de terminal intussen gewoon 
doordraait. Een stukje verderop 
neemt de grijper van een knalrode 
brugkraan happen steenkool van 
een ton of dertig uit het ruim van een 
bulkcarrier om die even later op het 
transportbandensysteem te storten. 
Voor dat knalrood heeft De Vries 
een persoonlijke kruistocht gevoerd. 
‘Ik wilde af van die grauwe kleuren 
die bulkterminals eigen zijn, ik wil-

de iets frissers. Dat blijkt te werken, 
de mensen zijn er heel positief over. 
Het komt de sfeer ten goede.’
Zijn boodschap is duidelijk: er zit 
weer schwung in European Bulk 
Services, dat in de jaren negentig 
ontstond uit Frans Swarttouw, de 
Graan Elevator Maatschappij en het 
roemruchte Interstevedoring van 
ondernemer Jan Rijsdijk, toentertijd 
de luis in de Rotterdamse pels. De 
concurrentieslag en overnamestrijd 
die daaraan voorafging, kostte de 
onderneming bijna de kop en slechts 
met kunst- en vliegwerk wist het be-
drijf, onderdeel van het beursgeno-
teerde HES Beheer, te overleven.

Vlakloods
Maar die tijd is voorbij. ‘Sinds 2004 
hebben we al 35 miljoen in vervan-
ging en uitbreiding geïnvesteerd en 
volgend jaar komt daar nog eens 9 
miljoen bij. Los daarvan investeren 
we 25 miljoen in nieuwbouwprojec-
ten op deze terminal en op de agri-

Schwung 
dankzij  

opfrisbeurt

European Bulk Services in Rotterdam 

investeert tientallen miljoenen 

in modernisering en uitbreiding 

van zijn terminals.

bulkterminal in de Europoort’, re-
kent De Vries  voor.
De nieuwe veertien meter hoge loods 
aan de Laurenshaven krijgt een ca-
paciteit van 30.000 kuub en vervangt 
en vervangt vier vijftig jaar oude sta-
len silo’s. Zo’n vlakloods heeft twee 
voordelen: fijnkorrelige bulklading 
als alumina of petcokes kan er stof-
vrij in worden opgeborgen en de op-
slagcapaciteit is veel groter dan bij 
open opslag.

Draaischijf
Ook op de Europoortterminal wordt 
binnenkort begonnen met de bouw 
van zo’n vlakloods, die met een ca-
paciteit van 65.000 kuub ruim twee 
keer zo groot wordt. Dat gevaarte 
wordt het hart van wat de Vries om-
schrijft als een agri-hub. EBS ver-
wacht voor een grote klant jaarlijks 
een miljoen ton grondstoffen voor 
veevoeder extra binnen te krijgen en 
in het nieuwe complex op te slaan.
‘Het leuke daarbij is dat we als draai-

schijf gaan fungeren. De lading moet 
naar een aantal bestemmingen diep 
in Europa worden doorgevoerd, gro-
tendeels per trein’, vertelt de Vries. 
Daarom komt er ook een nieuwe 
treinbelader, met een capaciteit van 
200 ton per uur en een nieuwe zee-
steiger, waar de schepen sneller ge-
lost kunnen worden. Het ‘landdeel’ 
van het project komt volgend jaar in 
bedrijf, de steiger een jaar later.
De groep verwacht zo een deel van 
in het verleden aan onder andere 
Gent en Amsterdam verspeelde la-
dingpakketten terug te kunnen win-
nen. De Vries: ‘We doen dit op eigen 
kracht. We hebben weliswaar dek-
king van een grote klant, maar die 
investeert niet mee. En er is ruimte 
voor andere klanten. We krijgen 
meer dan genoeg capaciteit om de 
aanvoer te kunnen verdubbelen.’ 
Volgens hem demonstreren de twee 
projecten ‘toch de kracht van Rotter-
dam’. ‘Nergens anders vind je die 
combinatie van terminals aan diep 

water en alle mogelijke verbindin-
gen met het achterland’, zegt hij.

Boeing
Terug op kantoor laat hij een ma-
quette van de terminal zien (‘die 
hebben we ook gemoderniseerd’) 
met een aantal recente uitbreidin-
gen, waardoor de oppervlakte is toe-
genomen tot ruim 35 hectare en de 
opslagcapaciteit tot anderhalf mil-
joen ton. Allerlei verschillende kleu-
ren stortgoed verraden de bonte va-
riëteit aan lading die op het complex 
worden verwerkt. Een greep: ver-
schillende soorten kolen, cokes, 
bauxiet, chroomerts, zink- en ko-
perconcentraat, zirkoonzand en het 

aluminiumhalffabricaat alumina.
Of al die stromen op peil zullen blij-
ven, is echter de vraag, zegt de Vries. 
‘Een aantal ervan vertoont al langere 
tijd een dalende lijn. Dat heeft te ma-
ken met het wegtrekken van een deel 
van de industrie naar goedkopere 
regio’s als Oost-Europa en het Verre 
Oosten.’ Toch is hij niet somber. ‘Het 
lijkt wel of er een revival aan de gang 
is. De aandacht voor de maakindu-
strie is toegenomen, die  zorgt voor 
een impuls in de aanvoer van grond-
stoffen.’
Samen met de ongeveer twee mil-
joen ton van de Europoort Terminal 
komt EBS op een jaartotaal van tien 
tot twaalf miljoen ton, wat goed is 

voor een omzet van tussen de 45 en 
50 miljoen euro per jaar. ‘En dat 
doen we met een kleine 200 man’, 
zegt de Vries. Veel duidelijker had 
hij niet kunnen maken welke omslag 
er is gemaakt. Bij de totstandkoming 
had de groep nog 1200 mensen in 
dienst, waarvan het grootste deel via 
kostbare reorganisatieregelingen is 
afgevloeid. Het aantal terminals is 
sindsdien teruggebracht van zes 
naar twee en het aantal drijvende 
overslagkranen van negen naar vier.
Uit het raam is te zien hoe de twee 
brugkranen ondertussen onver-
stoord doordraaien. ‘Je zou het niet 
zeggen, maar die dateren ook al uit 
de jaren zeventig. Dat wil zeggen de 
staalconstructie, maar de techniek is 
helemaal gemoderniseerd. Vergelijk 
het maar met een Boeing 747. Die 
zijn vaak ook tientallen jaren oud, 
maar doen het dankzij onderhuidse 
vernieuwing nog prima’, glimlacht 
De Vries.

‘We doen dit op eigen kracht’

Taco de Vries: ‘Ik wilde iets frissers dan 
die grauwe kleuren die je altijd op 
bulkterminals ziet’.

Links: De bouw van de veertien meter 
hoge betonnen vlakloods aan de 
Laurenshaven is in volle gang.

ROB MACKOR
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‘Toppositie van Amsterdam in 
agribulk niet vanzelfsprekend’

Amsterdam is met 

een marktaandeel 

van meer dan 50% in 

de Nederlandse 

overslag van agribulk 

een grote speler. ‘Dat 

is geen toeval.’

D
at zegt directeur Rob Han-
sen, verantwoordelijk voor 
Cargill Grain & Oilseeds 

Benelux en general manager van 
overslagbedrijf IGMA in de Am-
sterdamse haven. Dat marktaan-
deel van meer dan 50% bestaat 
volgens Hansen uit de overslag uit 
de vrije markt van granen en olie-
zaden. 
Het Amsterdamse marktaandeel 
moet niet als een gegeven worden 
beschouwd, voegt hij eraan toe. 
‘Daar moet hard voor gewerkt wor-
den. Er is veel concurrentie met Bre-
men, Gent en Rotterdam. Vooral na 
de crisis van 2009 staat het overslag-
volume in de Europese agribulk on-
der druk en daarmee ook die in 
 Amsterdam. Hansen: ‘Groei zit er 
voorlopig niet in. Daarom is het 
zaak om onze marktpositie in Am-
sterdam goed in de gaten te houden’, 
aldus de Cargill-directeur.
De Amsterdamse toppositie in de 
Europese overslag van agribulk kan 
vooral op het conto van het busi-
nessmodel van het Amerikaanse be-
drijf worden geschreven. Ruim vijf-
tien jaar geleden introduceerde het 
bedrijf de zogeheten IGMA Parcel 
Service (IPS) voor de Amsterdamse 

overslagterminal IGMA en de eigen 
fabrieken in het havengebied. ‘Dat 
businessmodel is bijzonder succes-
vol geweest en kwam eigenlijk voort 
uit het optimaliseren van de interna-
tionale logistieke ladingstromen 
rond de aanvoer van granen en olie-
zaden naar Amsterdam’, zegt Han-
sen. ‘Daarbij werden aan kleinere 
verladers van agribulkproducten zo-
geheten holds of parcels aangeboden 
van 7.000 tot 10.000 ton op onze 
schepen uit productielanden als 
Brazilië, Argentinië en Noord-Ame-
rika.’ Deze diensten worden aange-
boden tegen tarieven die dicht tegen 
de Panamaxprijzen aanzitten, aldus 
de directeur. ‘Daarmee bieden wij 

Cargill: ‘Schiphol stukje magneet’

Cargill heeft dit voorjaar al 

zijn kantoren gebundeld op 

Schiphol. 

In totaal hebben zo’n 470 medewer-
kers onderdak gevonden in het nieu-
we Outlook-gebouw op Schiphol 
centrum. 
Cargill had altijd de kantoren geves-

tigd rond de lokale productieloca-
ties, zegt Rob Hansen, directeur Be-
nelux van Cargill. ‘Met het nieuwe 
pand op Schiphol concentreren wij 
de kantoren van de verschillend 
business-units in een pand. Wij ver-
wachten daarmee een groter engage-
ment van het personeel, meer onder-
ling contact tussen de werkmaat- 

schappijen en een stuk aanvullende 
waarde-creatie en dynamiek te krij-
gen. Daarnaast hopen wij dat Cargill 
met Schiphol attractiever wordt 
voor jong managementtalent. De 
luchthaven dient dan ook als een 
stukje magneet. Vooral de logistiek 
en de internationale bereikbaarheid 
waren voor ons van belang in de 
keuze van deze locatie. De luchtha-
ven is ook goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

Coenhaven
Het oude pand in de Amsterdamse 
Coenhaven zal worden gesloopt om 
plaats te maken voor meer infra-
structuur rond de fabriek in de ha-
ven, zegt hij. Het gaat daarbij om 
weegbruggen, parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens en een nieuwe weg zo-
dat er rond de productie een betere 
transportstroom komt, aldus Han-
sen. Eind 2014 moet dit allemaal zijn 
gerealiseerd. | JOHN VERSLEIJEN

Cargill is al sinds 1959 aanwezig in Nederland. Het Amerikaanse familie-
bedrijf behoort met ongeveer 2.400 werknemers tot de twintig grootste 
ondernemingen van Nederland. Cargill telt vestigingen in Amsterdam, 
Bergen op Zoom, Denekamp, Deventer, Nistelrode, Rotterdam (Botlek), 
Sas van Gent, Schiedam, Swalmen, Wormer en Zaandam.
Behalve overslag via de Amsterdamse IGMA Bulk terminal houdt het 
bedrijf zich bezig met zeetransport en de productie, verwerking en 
verhandeling van voedselingrediënten en landbouwproducten. 
Cargills scheepstransportonderneming (Ocean Transportation) werkt 
voor zowel zusterondernemingen als voor externe klanten. Het bedrijf 
heeft de afgelopen vijftig jaar een expertise ontwikkeld in bevrachtin-
gen, handel, logistiek, bedrijfs-en risicomanagement. De transportdivisie 
verscheept jaarlijks honderd miljoen ton. Het gaat daarbij naast granen 
en oliezaden om suiker, staal, steenkool en aardolie.

CARGILL, WERELDSPELER GRAANVERVOER

Cargill zit naast Microsoft op een van de meeste centrale locaties van Schiphol.

een attractieve transportoplossing 
voor heel veel marktpartijen.’ De 
klanten hebben daarbij het voordeel 
dat ze bijna op-afroepcapaciteit krij-
gen en niet hoeven te wachten tot ze 
zelf voldoende volume hebben om 
een schip geheel te kunnen vullen.  
Los van minder wachttijden en lage-
re transportkosten besparen de ver-
laders ook op de opslagkosten.

Concurrentie
Hansen: ‘Eigenlijk zijn wij de vracht 
gaan halen. Zo’n transportporte-
feuille leg je niet zomaar neer in de 
markt. Dat konden wij doen omdat 
wij over een grote vloot aan bulk-
schepen beschikken en daarmee een 

uniek transportproduct aan andere 
partijen konden aanbieden. Door 
deze strategie is de overslag in de 
vrije sector in Amsterdam over de 
jaren heen van twee tot drie miljoen 

ton naar acht miljoen ton gegroeid 
en heeft Amsterdam in Europa een 
leidende positie gekregen.
‘Iedereen heeft zo zijn eigen ‘unique 
selling point’, zegt Hansen. Voor ons 
is het de parcel service met onze 
vloot. Dat is onze kracht in de markt. 
Daarnaast hebben we met onze ter-
minal een service verlenende orga-
nisatie met een hoge verwerkingsca-
paciteit. ’
De concurrentie van andere havens 
in de Hamburg-Le Havre Range 
neemt de laatste jaren wel weer toe, 
constateert de Cargill-directeur. ‘Nu 
de markt mede door de crisis niet 

groeit, wordt de vijver waarin wij 
vissen, kleiner. Dit leidt tot grotere 
concurrentie en vaak tot consolida-
tie met als doel ‘economy of scale’. Je 
bent dan als marktleider extra 

kwetsbaar en je moet extra alert zijn. 
Het is dan ook belangrijk dat de ster-
ke basis in Amsterdam goed blijft en 
wij het marktaandeel kunnen be-
houden. Dat betekent dat je samen 
met de haven ervoor zorgt dat het to-
tale logistieke concept zo aantrekke-
lijk mogelijk is. Dat is ook de bood-
schap die ik onlangs onder de 
aandacht van het management van 
het verzelfstandigd havenbedrijf 
Amsterdam heb gebracht. Er zijn 
voldoende kapers op de kust in Bre-
men, Gent en ook Rotterdam.’

‘Met Bremen, Gent en Rotterdam 
zijn er genoeg kapers op de kust’
Rob Hansen, Cargill Benelux en IGMA 

De IGMA-terminal in de Amsterdamse haven is al jaren een successtory in de agribulk.  Moederbedrijf Cargill wil dat ondanks de toegenomen concurrentie zo houden.  

JOHN VERSLEIJEN
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Droge bulkvaart snakt naar 
Overcapaciteit houdt de tarieven in de droge bulkvaart erg laag. Toch 

bestellen rederijen nieuwe schepen omdat ze goedkoop en zuinig zijn.  

Die nieuwe schepen zijn echter niet bevorderlijk voor hogere tarieven.

V
oor de rederijen die actief 
zijn in de droge bulkvaart, 
was 2011 een erg moeilijk 

jaar en 2012 bleek niet beter te zijn. 
Er bleven veel nieuwe schepen in de 
vaart komen, waaronder 280 cape-
size bulkers in een markt die al met 
zware overcapaciteit kampte.
Het effect op de tarieven laat zich ra-
den. De gemiddelde vrachtprijs voor 
een capesize schip bedroeg 7.694 
dollar per dag, wat het laagste niveau 
is van de afgelopen 25 jaar. Ter ver-
gelijking: in 2007 en 2008 werd nog 
gemiddeld meer dan 100.000 dollar 
per dag betaald.
De lage tarieven die de exploitatie-
kosten nog niet eens dekken, zijn 
vooral problematisch voor de rede-
rijen die net voor het uitbreken van 
de financiële crisis veel nieuwe sche-
pen hebben besteld op een moment 
dat de nieuwbouwprijzen van de 
scheepswerven zeer hoog waren.

Staalproductie
De droge bulkvaartsector voelde vo-
rig jaar niet alleen de economische 
malaise in Europa, maar werd ook 
geconfronteerd met een ongewoon 
trage groei van de staalproductie in 
China. In de eerste jaarhelft bedroeg 
die slechts 0,5%. De Chinezen voer-
den ook meer ijzererts en steenkool 

uit Australië in en minder uit Brazi-
lië, wat betekent dat de gemiddelde 
afstand van de scheepsreizen daalde 
en er als gevolg daarvan dus eigen-
lijk minder schepen nodig waren.
De Belgische rederij Bocimar slaag-
de er vorig jaar in om uit de rode cij-
fers te blijven, maar de bijdrage van 
52 miljoen dollar aan het resultaat 
van de CMB groep komt eigenlijk 
bijna geheel van de boekwinst op de 
verkoop van aandelen. 
In verband met de lage langeter-
mijnvooruitzichten is een groter 
deel van de vloot van de Belgen nu 
op de spotmarkt actief, waar je snel-
ler kan profiteren van een herople-
ving van de vrachtenmarkt.
Uit het eerste kwartaalverslag blijkt 
dat zo’n herstel in het eerste kwar-
taal is uitgebleven. Bocimar leed in 
de eerste drie maanden een licht ver-
lies van 820.000 dollar, maar bestel-
de wel vier handysize ECO-type 
bulkschepen in China. 
Steeds meer rederijen willen profite-
ren van de lage nieuwbouwprijzen 
om milieuvriendelijkere schepen te 
bestellen die in 2015 in de vaart zou-
den komen wanneer de markt er 
weer beter voor zou moeten staan.
Een Chinese werf vraagt nu ruim 46 
miljoen dollar voor de bouw van een 
capesize schip. Voor de financiële 
crisis kostte zo’n schip nog 88,5 mil-
joen dollar.

De ‘Frontier Island’ is een capesize 
bulkschip van 181.352 dwt.

De ‘Iryda’ van de Poolse rederij Polsteam is een handysize bulker van 34.946 dwt.
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Heavy metal world tour
Gas tanks, boilers, chemical reactors or coke drums: whenever large 

and heavy units need to be shipped, our experts will take good care of 

them. Departures every fortnight in our Round-The-World Pearl String 

Service. More information at www.rickmers-linie.com

Project & Heavy Lift Liner Services

The best way to move your cargo

heropleving van de markt
De Noorse maritieme analist Arctic 
berekende op basis van de prognoses 
van de vier grootste mijnproducten 
dat er voor die vier samen tegen 2015 
ruim tweehonderd nieuwe capesize 
schepen nodig zijn. Dat is ongeveer 
het aantal dat nu in aanbouw is, 
maar er lopen nog altijd onderhan-
delingen over nieuwe bestellingen.

Griekse rederijen
Het zijn vooral Griekse rederijen die 
nieuwbouw overwegen. In het afge-
lopen kwartaal bestelden zij twaalf 
capesizers, het grootste aantal in 
drie maanden tijd sinds begin 2008. 
De Grieken hebben een goede neus 
voor het moment dat ze moeten be-
stellen, want de nieuwbouwprijzen 
gingen in maart voor het eerst in 33 
maanden weer naar boven. 
Griekse reders lezen uiteraard ook 
de rapporten van analisten die een 
heropleving van de tarieven voor-
spellen. Het gemiddelde van de 
prognoses van negen in de bulkvaart 
gespecialiseerde analisten toont een 
gemiddeld tarief van 17.500 dollar 
per dag voor capesizers in 2014.
Om de droge bulkvaart uit de crisis 
te krijgen, wordt vooral op China ge-
rekend. Van de 3,8 miljard ton die 
vorig jaar werd vervoerd (29% erts, 
28% kolen en 9% graan), werd 1,3 
miljard ton behandeld in Chinese 
havens. 
De invoer van erts steeg er met 8,4% 
en voor dit jaar wordt op een 5,5 tot 
6% grotere aanvoer gerekend. De 
groeiverwachtingen voor kolen en 
graan zijn nog hoger.
De afgelopen weken leek de vraag in 
China naar ijzererts duidelijk toe te 
nemen, wat een golf van optimisme 
door de sector liet waaien omdat de 
chartervrachten voor capesize sche-
pen voor het eerst sinds september 
werd duidelijk omhoog gingen.
Ook het feit dat er veel nieuwe sche-
pen worden besteld wordt door som-
migen als een positief signaal geïn-
terpreteerd.
De grotere vraag in China is echter 
vooral het gevolg van het feit dat de 
prijs van erts dat 62% ijzer bevat, be-
gin mei het laagste niveau van dit 
jaar bereikte. Dat zette de Chinese 

staalproducenten aan om extra 
voorraad in te slaan.
Dat nieuwe orders geen teken van 
optimisme zijn, wordt toegegeven 
door directeur Li Yiren van de Tai-
wanese rederij Sincere Navigation, 
die zopas bij Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding twee capesizers bestel-
de voor een bedrag van 46,8 miljoen 
dollar per schip.
‘Eerlijk gezegd is het niet goed voor 
de markt dat er nieuwe schepen be-
steld worden, maar de prijzen zijn nu 
eenmaal bijzonder laag. Door nu 
goedkope tonnage te laten bouwen, 
kunnen we hopelijk op langere ter-

Duitse bank DVB
voorspelt ook
voor 2015 nog
overcapaciteit

mijn weer winst maken en concur-
rentieel blijven.’
Li is niet de enige die zo redeneert. 
In de eerste vier maanden van dit 
jaar werden 186 droge bulkschepen 
besteld, waarvan 66 capesizers. In 
dezelfde periode vorige jaar waren er 
maar 99 orders. 
Of er in 2015 nog overcapaciteit zal 

zijn, hangt af van de bereidheid om 
oudere tonnage te slopen. Vorige 
maand werden echter slechts 24 bul-
kers voor afbraak verkocht, het laag-
ste aantal in tien maanden tijd.
De bank DVB ziet voorlopig weinig 
beterschap. ‘In 2015 zal er volgens de 
Duitse bank in de capesize vloot nog 
altijd een kwart meer capaciteit zijn 

dan nodig. De bezettingsgraad van 
de vloot zal stijgen van 79% vorig 
jaar naar 86% in 2015, maar om de 
tarieven echt weer flink te laten stij-
gen moet volgens DVB 90 tot 93% 
van de vloot aan het werk zijn.
De Duitsers geven toe dat rederijen 
die nu zuinige schepen laten bouwen 
zullen genieten van lagere exploia-

tiekosten. Omdat er op de charter-
markt echter nog een overvloed aan 
oudere tonnage is, zullen de tarieven 
laag blijven. Rederijen hebben nu 
eenmaal liever lagere inkomsten die 
de kosten amper dekken, dan hele-
maal geen inkomsten. 

STEFAN VERBERCKMOES
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De Oostenrijker 

Wolfgang 
Mayrhuber 

keert terug bij 

Lufthansa als 

voorzitter van 

de raad van 

commissarissen. Van 2003 tot 

2010 was Mayrhuber er presi-

dent-directeur. Zijn benoeming 

ging niet zonder slag of stoot; in 

de aandeelhoudersvergadering 

stemde 63% van de aanwezigen 

ermee in, een opvallend laag 

percentage. Een adviesbureau 

voor beleggers, Institutional 

Shareholder Service, had het 

advies gegeven om niet voor 

Mayrhuber te stemmen, onder 

meer omdat hij al veel andere 

commissariaten heeft, onder 

andere bij BMW. Lufthansa 

vindt alle commotie onterecht; 

het Amerikaanse adviesbureau 

zou zijn advies te veel op 

Amerikaanse leest hebben 

geschoeid. In Duitsland is de 

serie commissariaten die 

Mayrhuber bekleedt volgens 

Lufthansa geen probleem.

Jesper Praestensgaard, die 

sinds 2011 in de Vorstand van 

Hapag-Lloyd zetelt en er 

wereldwijd verantwoordelijk is 

voor het commerciële beleid, zal 

de Duitse rederij ‘uit vrije wil’ in 

juni verlaten om zijn horizon te 

verbreden. Praestensgaard werd 

door Hapag-Lloyd bij Maersk 

Line weggeplukt 

toen hij verant-

woordelijk was 

voor Maersk 

Line in de regio 

Azië. Hij werd bij 

de Duitse rederij 

verantwoordelijk voor Global 

Markets en Global Accounts. 

Zijn verantwoordelijkheden in 

de Vorstand van de Duitse 

rederij worden voorlopig 

overgenomen door ceo Michael 

Behrendt. 

Ronald Sche-
pers is aange-

steld als nieuwe 

sales manager 

Benelux van 

A-sis, de 

softwaredoch-

ter van logistiek systeem-

integrator Savoye. De 49-jarige 

Schepers heeft meer dan 

vijftien jaar ervaring in supply 

chain management. In zijn 

vorige functie was hij sales 

manager WMS en supply chain 

bij Consafe Logistics.

FAILLISSEMENTENMAA in fi nanciële nood 
door verlies vrachtvolume

Daarnaast lopen er ‘concrete ge-
sprekken’ met een niet nader ge-
noemde vrachtmaatschappij om het 
gat op te vullen dat is ontstaan door 
het wegvallen AirBridgeCargo. Tin-
demans wijst er op dat daarvoor wel 
de medewerking nodig is van de 
rijksoverheid en KLM voor de nood-
zakelijke luchtvaartrechten. ‘Ik weet 
dat de KLM in het verleden gepro-
testeerd heeft  tegen de komst van 
vrachtconcurrenten op onze lucht-
haven, maar we hebben binnenkort 
met Camiel Eurlings een president-
directeur bij de KLM die in deze 
contreien is opgegroeid en waar wij 
een goede band mee hebben.‘
Tindemans zegt dat overige vracht-
vervoerders op MAA zoals Turkish 
Airlines Cargo, Royal Jordanian 
Cargo en Cargolux de laatste maan-
den weer groei hebben laten zien.  
‘Dat is positief.’ Hij verwacht dan 
ook bij MHS, waar zo’n 100 mensen 
werken, geen banenverlies. ‘Conti-
nuïteit is daar ook van belang.’

De luchthaven Maastricht Aachen 
Airport (MAA) heeft  op korte ter-
mijn een fi nanciële injectie van 
twee miljoen euro nodig om het lo-
pende boekjaar door te komen. Dat 
zegt luchthavendirecteur Jan Tin-
demans.

Een faillissement van de regionale 
vrachtluchthaven verwacht de be-
stuurder niet. Wel moet er voor de 
zomer een oplossing worden gevon-
den voor het nijpende liquiditeits-
probleem dat is ontstaan door dalen-
de vrachtinkomsten sinds 2011 en 
hogere security-kosten. 
Tindemans hoopt het tekort onder 
meer te dichten door het aanspreken 
van de investeringspot die ooit door 
de rijksoverheid werd toegekend aan 
MAA voor het niet doorgaan van de 
Oost-Westbaan. In deze pot zit nog 
steeds vijft ien miljoen euro, waar-
van wellicht een miljoen met goed-
vinden van de provincie Limburg 
wordt doorgeschoven naar de bijna 
lege kas van de luchthaven. Daar-
naast denkt Tindemans aan de ver-
koop van een deel van het bedrijven-
terrein waarin de luchthaven nog 
een belang heeft  van 40%. Ook sluit 
hij een lening niet uit om tijdelijk het 
fi nanciële gat te dichten.

AirBridge
Het liquiditeitsprobleem is volgens 
de algemeen directeur hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan het vertrek van 
de Russische vrachtmaatschappij 
Airbridge Cargo in 2012. Deze grote 
klant van de  luchthaven haalde 
vooral importlading uit China via 
Maastricht naar Europa, maar door 
de crisis van 2011 was het niet langer 
winstgevend om deze activiteiten te 
continueren, zegt hij. ‘Ze hebben in 
2011 het aantal vrachtvluchten op 
MAA al sterk verminderd en zijn be-
gin vorig jaar gestopt.’ 
Dat vertrek resulteerde in een afna-
me van het volume op MAA van 
18% naar 75.000 ton vorig jaar, ter-
wijl afh andelingsbedrijf MHS voor 

het eerst werd geconfronteerd met 
een verlies van ruim 400.000 euro. 
Vooral dat laatste kwam hard aan. 

De afh andelingsdochter was altijd 
goed voor positieve cijfers, terwijl de 
luchthavengroep steevast rode cij-
fers afl everde. 

Eurlings
Tindemans wijst er op dat er met de 
betrokken partijen, waaronder de 
Britse eigenaar Omniport, de rijks-
overheid en de provincie Limburg 
hard wordt gewerkt aan een oplos-
sing voor de fi nanciële problemen. 

Maastricht Airport zag het vrachtvolume in 2012 dalen met 18% naar 75.000 ton.

JOHN VERSLEIJEN

‘Daling is vooral
toe te schrijven aan 

vertrek AirBridge 
Cargo in 2012’
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PERSONALIA

Kees Lievendag 
Transport

Deurne

Rechtbank Oost-Brabant

Man & Labour B.V.
Schijndel

Rechtbank Oost-Brabant

Transportbedrijf 
W Stehouwer B.V.
Plaats: Ridderkerk

Rechtbank Rotterdam

Sean Collins Transport B.V.
Vlaardingen

Rechtbank Den Haag

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/NTIntelligence/personalia.aspx

Al zijn dit niet de beste jaren voor transport en logistiek, er zijn nog steeds kansen om 

tegen de stroom in te groeien. Hoe u dat doet? Dat hoort u tijdens de NT Dagen, met 

vernieuwde, praktische sessies waarin bedrijfsvoering een centrale rol speelt. 

Geen herhaaloefening, maar praktische thema’s waar de markt wat mee kan, zoals: 

SOCIAL MEDIA IN TRANSPORT EN LOGISTIEK: Hoe LinkedIn, Facebook, Twitter en 

YouTube te gebruiken om meer omzet te genereren.

Bekijk het volledige programma op www.ntdagen.nl, schrijf u in, en laat u inspireren.

12 EN 13 JUNI 2O13, MAASSILO ROTTERDAM
TRANSPORT EN LOGISTIEK EVENT

DEEL
INZICHT

Speciale korting voor abonnees! Code: NTDRELA
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‘In deze wereld is alles te koop’

Luchtvrachtondernemer Ismail Durmaz 

sluit niets uit. Zo zal hij nooit zeggen dat 

hij zijn gsa-bedrijf niet zal verkopen om 

dat vervolgens toch te doen. 

S
ommige van de Nederlandse 
collega’s, namen wil de direc-
teur van Global Airline Servi-

ces niet noemen, hebben dat wel 
gedaan. ‘In onze wereld van lucht-
vrachtvertegenwoordigers is eigen-
lijk alles te koop wanneer de prijs 
maar goed is’, zegt Durmaz nuch-
ter. Een kwestie van het juiste prijs-
kaartje. Niet dat hij zijn bedrijf in de 
etalage heeft staan. Zo moeten men-
sen zijn woorden niet begrijpen. 
Daarvoor vindt de 44-jarige lucht-
vrachtondernemer het vak veel te 
leuk. 
Durmaz mag zich met zakenpartner  
Kitty Branderhorst-Liao sinds de 
overname van Kales enkele jaren ge-
leden door het Franse ECS de groot-
ste zelfstandige Nederlandse lucht-
vrachtvertegenwoordiger noemen. 
Met 84 airlines in portefeuille be-
hoort hij zelfs tot de absolute Euro-
pese en zelfs wereldtop. 
De Nederlandse zakenman, opge-
groeid in Zaandam, ziet tegenwoor-
dig zijn bescheiden kantoor op 
Schiphol nog maar nauwelijks. Vaak 
zit hij in een vliegtuig, bezoekt za-
kenrelaties, opent een nieuwe vesti-
ging of bespreekt vracht- en ver-
koopstrategieën met bestaande re- 
laties of nieuwe klanten. Zaken doen 
is reizen, heel veel reizen, heeft Dur-
maz sinds de start van zijn bedrijf in 
1995 geleerd. 
Zijn leerschool was dertig jaar gele-
den het expeditiebedrijf Chartair 
van luchtvrachtnestor Jos Busscher 
op Schiphol. Hij heeft nog steeds re-
gelmatig contact met zijn mentor die 

vaak aan de wieg heeft gestaan 
van succesvolle vrachtbedrijven op 
Schiphol. De rode draad was daarbij 
altijd transparantie en vertrouwen 
in de medewerkers. Zelfredzaam-
heid van zijn managers staat bij Dur-
maz dan ook hoog in het vaandel. 
‘Zonder dit team hadden wij nooit  
groei in de Europese markten kun-
nen bereiken’, zegt hij resoluut.  

Banken
De internationale gsa-wereld valt 
voor buitenstaanders vaak moeilijk 
te doorgronden, is zijn ervaring. 
Soms geeft hij een lezing aan bank-
managers, maar ook na veel tekst en 
uitleg lijkt de materie van vrachtver-
koop tegen een commissie nog op 
veel onbegrip te stuiten. ‘Er gaan in 
onze wereld heel veel miljoenen om, 
maar 95% van het geld is van ande-
ren dat weer door de gsa’s wordt 
doorgesluisd. Dat begrijpen veel 
banken niet.’ 
Dat rondpompen van geld heeft de 
afgelopen tien tot vijftien jaar exter-
ne investeerders aangetrokken om 
voor veel geld gsa’s over te nemen en 
zo grote beursgenoteerde gsa- 
netwerken op te zetten. ‘Financiële 
bouwwerken van fondsen, banken 
en internationaal opererende beleg-
gers’, aldus Durmaz, die zich af-
vraagt of met dit grote geld niet het 
vakmanschap op de tweede plaats is 
gekomen in de branche. ‘Ik maak me 
zorgen over deze ontwikkeling. Ik 
vraag mij af of hiermee het belang 
van de airlines, onze grote klant en 
onze neutraliteit als logistiek dienst-

verlener wel is gediend.’ Global Air-
line Services houdt zich verre van 
deze financiële wereld. Het bedrijf is 
niet beursgenoteerd en ook niet af-
hankelijk van de banken, onder-
streept Durmaz: ‘Wij financieren al-
les uit eigen zak. Wij hebben jaarlijks 
altijd een groei van 30% gehaald. Nu 
is het wat minder met 20%, maar 
nog steeds weten wij een goed rende-
ment uit onze vrachtverkoop te ha-
len dat wij weer grotendeels in de ex-
pansie van het bedrijf steken.’ 
Banken ziet hij meer als een noodza-
kelijk kwaad voor het afgeven van 
bankgaranties. Die zijn noodzake-
lijk om voor een luchtvaartmaat-
schappij de vrachtverkoop te kun-
nen verrichten. Voor kredieten heeft 
hij ze niet nodig. Wel is hij kritisch 
over de rol van de banken in zijn sec-

Wat is een general sales agent? Eigenlijk niet meer dan een reisbureau 
voor luchtvracht dat door luchtvaartmaatschappijen vaak op exclusieve 
basis wordt aangesteld om de vrachtruimte op vliegtuigen te verkopen in 
een bepaald land of bepaalde markt. Daarvoor ontvangt het bedrijf een 
commissie, vaak een percentage van het vrachttarief, als vergoeding. 
Daarnaast zijn de bedrijven vaak de oren en ogen van de luchtvaartmaat-
schappij op een luchthaven. Zo is Global Airline Services een belangrijke 
schakel bij de vrachtverkoop van Turkish Airlines Cargo in Europa en zelfs 
daarbuiten. Ongeveer 80% van alle luchtvaartmaatschappijen stellen 
general sales agent als vrachtvertegenwoordiger in een bepaalde markt 
of bepaald land aan. Slechts 20% beschikt over eigen verkoopkantoren.

EEN REISBUREAU VOOR LUCHTVRACHT

‘Schiphol, gebruik onze know-how’

Schiphol heeft maar weinig 

aandacht voor de know-how 

en zakenrelaties van de gsa’s, 

vindt directeur Ismail Durmaz 

van Global Airline Services.

De luchthaven zou zijn voordeel 
kunnen doen met de vrachtexperti-
se van de vrachtvertegenwoordigers. 
‘In Duitsland wordt voor ons stee-
vast de rode loper uitgerold, maar op 
Schiphol heb je als marktpartij wei-
nig inbreng. Daarbij komt nog dat  
als je voor een klant aanklopt om te 
vliegen op Schiphol, de luchthaven 
niet thuis geeft. We hebben dat mee-
gemaakt met El Al Cargo die van 
Luik naar Schiphol wilde verhuizen. 
Dan wordt verwezen naar de onaf-
hankelijkheid van een slotcoördina-
tor. Een instituut waarvan ik het idee 

heb dat die vaak bemand wordt door 
ex-managers van de KLM. Dan mis 
ik een stuk transparantie in het be-
slissingsproces. Je loopt dan als BV 
Nederland handel mis. Ik zie het ook 
bij Maastricht Airport. Turkish Air-
lines vliegt daar zeven keer in de 
week op met vrachtvliegtuigen, 
maar als wij bijvoorbeeld gebruik 
willen maken van vijfde vrijheids-
rechten om door te vliegen naar Chi-
cago in de VS kan dat bijvoorbeeld 
niet. Waarom niet? KLM vliegt niet 
eens op Maastricht, maar twintig ki-
lometer verderop in het Belgische 
Luik kan het wel. Maastricht heeft 
hier pech dat het niet aan de andere 
kant van de  grens ligt.’ 
Volgens Durmaz is Schiphol op 
vrachtgebied nog steeds één van de 
beste luchthavens van Europa, maar 
heeft de mainport die internationale 

aantrekkingskracht grotendeels te 
danken aan de flexibele douane en 
het gunstige fiscale klimaat.

Belastingparadijs 
‘Ook op luchtvrachtgebied zijn wij 
een belastingparadijs. Je kunt er de 
btw verleggen en dat scheelt miljoe-
nen euro’s die bedrijven niet direct 
behoeven uit te betalen. Een goed 
trucknetwerk, Rotterdam, onze ta-
lenknobbel en een zakelijke instel-
ling spelen een secundaire rol’, aldus 
Durmaz. 
Daarnaast is Frankfurt Airport te 
duur, blijven vrachtluchthavens als 
Luik en Hahn service-issues houden 
en heeft Brussel de slag gemist op het 
gebied van de afhandeling. ‘We zit-
ten als luchthaven Schiphol dan ook 
nog goed, maar zeker niet op een ei-
land.’ | JOHN VERSLEIJEN

tor de laatste jaren. Durmaz ziet dat 
veel bedrijven in de luchtvrachtsec-
tor het moeilijk hebben en dat ban-
ken een actievere rol zouden kunnen 
spelen. ‘Vaak is de businesscase ge-
woon sterk, maar is er gewoon spra-
ke van een financieringsprobleem. 

Toch zie je dan bij de banken een af-
wachtende houding. Ik zei laatst nog 
tegen een bankmanager dat ik zijn 
baan zo kon overnemen. Het enige 
wat ik hoef te doen, is nee te zeggen. 
Dat woord is heel snel geleerd. Wilt 
u krediet? Nee. Wilt u investeren? 
Nee. Zo simpel is het nu.’ 

Vliegtuigbouwers 
Durmaz ergert zich ook aan de rol 
van vliegtuigbouwers als Boeing en 
Airbus. Die hebben jarenlang veel te 
optimistische groeiprognoses voor 
de luchtvrachtmarkt de wereld in 

geslingerd. ‘Dan praat je over groei-
percentages van 7 tot 8% per jaar. Als 
je dat over de laatste tien jaar uit-
smeert, kom je op een totale groei 
van 50%, terwijl het volume over de 
afgelopen tien jaar nauwelijks met 
7% is  toegenomen. Ze hebben de 
markt wat wijs gemaakt, maar lucht-
vaartmaatschappijen en leasemaat-
schappijen zijn wel van deze progno-
ses uitgegaan bij hun lange termijn- 
investeringen en hebben nieuwe 
B747-400’s, B747-8F’s of B777F’s 
aangeschaft zonder dat daar nu een 
markt voor was. Het resultaat is een 
grote overcapaciteit en een markt die 
onder de kostprijs werkt. 
‘Alle vrachtbedrijven met alleen 
freighters draaien nu met verlies. 
Daarnaast hebben dezelfde vlieg-
tuigbouwers met de B777’s en A330’s 
een nieuwe generatie passagiers-
vliegtuigen afgeleverd die makkelijk 
twintig ton per vlucht meer kunnen 
nemen. Die kunnen de beperkte 
groei in de markt makkelijk opvan-
gen. Deze passagevliegtuigen zijn 
daarnaast veel voordeliger. Je hebt 
geen extra kosten, terwijl een vracht-
jumbo heen en weer naar de VS al 
gauw een half miljoen euro kost.’

JOHN VERSLEIJEN

Directeur Ismail Durmaz van Global: ‘vliegtuigfabrikanten hebben een groei van 50% voorspeld, terwijl het maar 7% werd’.
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‘Ik kan zo een baan 
bij een bank nemen. 
Ik hoef alleen maar 

nee te zeggen’
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Dilemma’s bij vervoer
gevaarlijke stoff en

PETER COLON
www.bciglobal.com

Incidenten met gevaarlijke stoff en 
leiden bijna altijd tot vervolgvra-
gen over de veiligheid van het ver-
voer en mogelijke maatregelen om 
deze gevaren aan te pakken. Som-
mige lezers herinneren zich mis-
schien nog het Bunce fi eld incident 
uit 2005. Bij een Engels dorpje von-
den op een groot brandstofdepot 
verschillende explosies plaats, ge-

volgd door een grootschalige brand. Naast 43 gewonden 
veroorzaakte het incident grote schade aan de voorzie-
ningen op het depot, de omliggende woningen en bedrij-
ven. Ongeveer tweeduizend personen werden geëvacu-
eerd, het depot was grotendeels verwoest. Naar aanleiding 
van dit incident is in heel Europa het beleid voor de op-
slag van brandstof fors aangescherpt.

Het meest recente voorbeeld is de ophef na het ongeluk 
met een goederentrein in het Vlaamse Wetteren, waarbij 
helaas zowel een dode als gewonden zijn gevallen. Direct 
na het ongeval verdrongen de wethouders van de spoor-
steden in Nederland zich in de nieuwsuitzendingen. Al-
lemaal met dezelfde boodschap, we willen af van dit soort 
gevaarlijke transporten door onze stad. De vraag is of ook 
na dit incident aanpassingen in de voorschrift en te ver-
wachten zijn, zoals in Buncefi eld, of dat alles met een sis-
ser afl oopt. Als het aan de wethouders ligt, worden in ie-
der geval forse maatregelen genomen, zoals het aanleggen 
van een dedicated spoorverbinding buiten de grote be-
volkingscentra om.

De vraag is of deze rigoureuze maatregelen wel nodig 
zijn. Gelukkig is de afgelopen jaren door de industrie, de 
logistieke sector en overheden veel energie besteed aan 
het verhogen van de veiligheidsniveaus. De branche-
organisaties hebben met ‘Veiligheid Voorop’ het initi-
atief genomen voor een solide veiligheidscultuur in alle 
bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoff en wer-
ken. Specifi ek voor het spoorvervoer van gevaarlijke stof-
fen is het Basisnet Spoor opgesteld. Hierin is voor elk 
spoortraject een risicoplafond vastgesteld. Het wetsvoor-
stel hiervan ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. En er 
zijn al maatregelen genomen om veiligheidsknelpunten 
aan te pakken. Daarnaast hebben bedrijfsleven en over-
heid in 2012 in een convenant afgesproken om de samen-
stelling van goederentreinen zo aan te passen dat het ri-
sico op een gaswolkontploffi  ng sterk wordt verminderd.

Uit alle analyses blijkt dat de kans op een groot ongeval 
zeer klein is, maar dat de gevolgen groot kunnen zijn. 
Wetteren laat zien dat zo’n ongeval dan direct ook een 
grote maatschap-pelijke impact heeft . Gelukkig hebben 
we een robuuste aanpak, met zowel goede regelgeving in 
het basisnet en industrie die de eigen verantwoordelijk-
heid rond het vervoer van gevaarlijke stoff en zeer serieus 
neemt. Ik ben benieuwd of na dit incident de fact free po-
litics zegevieren en we opnieuw een discussie over het vei-
ligheid gaan krijgen. Als het aan mij ligt, overwint de rede 
en gaan we af op de feiten.
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De laatste jaren daalde de 
ladingdiefstal in het Neder-
landse wegvervoer krachtig. 

Dankzij een ‘repressieve’ aanpak 
van het gezamenlijke projectteam 
van recherche en Openbaar Minis-
terie was er in zowel 2011 als in 2012 
een forse daling. Vorig jaar liep het 
aantal gevallen waarin lading uit 
vrachtauto’s of complete vrachtau-
to’s zelf werden gestolen, zelfs met 
50% terug tot 385.
Wereldwijd echter lijkt transportcri-
minaliteit alleen maar toe te nemen, 
zo blijkt uit recent onderzoek van 
Freight Watch International, een 
Amerikaans bedrijf dat is gespecia-
liseerd in de beveiliging tegen crimi-
naliteit in de logistiek. In Europa zag 
Freight Watch vorig jaar een toene-
ming van het aantal ladingdiefstal-
len met 24%. Ook in Azië was van 
een toename sprake, terwijl zich in 
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 
een stabilisatie voordeed.
Wie denkt dat het in Europa de spui-
gaten uitloopt, moet de door de on-
derzoekers uit Austin, Texas ver-
gaarde cijfers maar eens op zich 

laten inwerken. De kans dat lading, 
al dan niet met de ladingdrager erbij, 
in rovershanden verdwijnt, is in an-
dere delen van de wereld vele keren 
groter. Het grootste risico lopen ver-
voerders in landen als Brazilië, 
Mexico en Zuid-Afrika. In Mexico 
werden vorig jaar meer dan zesdui-
zend gevallen van ladingdiefstal 
aangegeven, in veel gevallen in com-
binatie met ‘ontvoering’ van de 
truck zelf. In het Braziliaanse São 
Paulo alleen al werden vorig jaar 
6.800 ‘incidenten’ gerapporteerd.

Verladers
Ron Greene, de ‘vice president’ van 
Freight Watch, roept verladers op, 
zelf actief de strijd aan te gaan met 
de altijd dreigende ladingdiefstal. Ze 
moeten zich een beeld vormen van 
de lokale en wereldwijde risico’s en 
proactieve maatregelen nemen om 
lading in grensoverschrijdend ver-
voer te beveiligen. Dat is natuurlijk 
een hele klus als je als verlader voor 
een deel van het transporttraject af-
hankelijk bent van een vervoerder in 
een ander werelddeel. Maar bureaus 
als Freight Watch zijn vanzelfspre-
kend gaarne bereid daarbij te helpen.

Europa is meer en meer het werkter-
rein van dieven die het op farmaceu-
tische lading hebben gemunt, zo 
wordt in het rapport gesignaleerd. 
Dat gebeurt op grote schaal in bij-
voorbeeld Italië. De ladingdiefstal in 
dat land liet vorig jaar een ruime ver-
dubbeling zien. In de Verenigde Sta-
ten waren de laatste drie jaar voe-
ding en dranken de meest gestolen 
ladingsoort: 19% van het totaal, ge-
volgd door metalen en elektronica. 
Ook in Azië zijn voeding en dranken 
de grootste categorie onderweg ge-
stolen goederen, maar zijn andere 
categorieën, met name elektronica, 
in opkomst.
In Mexico wordt in 83% van de ge-
vallen niet alleen de lading, maar 
ook de vrachtauto zelf onderschept. 
Dat is de ‘voorkeursmethode van la-
dingcriminelen’ in dat land, schrij-
ven de onderzoekers. Pure lading-
diefstal vinden we vooral in 
hoofdstad Mexico City en omgeving 
en andere grote steden, waar veel in-
dustrie is geconcentreerd en bijge-
volg ook veel lading aan de distribu-
tie begint.

Truckrover rukt op
 LADINGDIEFSTAL  Nederland uitzondering in steeds onveiligere wereld

Ladingdieven slaan toe in Duitsland
Terwijl in Nederland de lading-
diefstal fl ink daalt, ziet Duitsland 
het fenomeen juist fors toenemen.
 
Volgens Freight Watch heeft  het aan-
tal diefstallen van vrachtauto’s en 
trailers, waarvan bij de politie aan-
gift e werd gedaan, zich vorig jaar 
ruim verdubbeld. Het zou, blijkt uit 
naspeuring van Freight Watch zelf, 
gaan om 1.891 trucks en trailers.
Dat zou nog maar het topje van de 
ijsberg zijn, want de meeste inciden-
ten komen waarschijnlijk nooit in de 
openbaarheid, terwijl vervoerders 
niet in alle gevallen naar de politie 
stappen uit vrees voor reputatie-
schade.

Een voormalige politiebeambte, 
door Freight Watch geciteerd, wil 
wel kwijt dat in Duitsland elke tien 
minuten lading wordt ontvreemd. 
Elke dag worden volgens hem vijf 
vrachtauto’s en trailers gestolen.

Ranglijst
Aan kop staat in dit verband de deel-
staat Noordrijn-Westfalen. Daar 
vinden dubbel zoveel ladingdiefstal-
len plaats als in Hessen, de nummer 
twee op de ranglijst. Ze worden ge-
volg door Nedersaksen en Beieren.
Dat in twee deelstaten die aan Ne-
derland grenzen, Noordrijn-Westfa-
len en Nedersaksen, relatief veel la-
dingdiefstal voorkomt, is misschien 

niet toevallig. Het kan te maken 
hebben met het feit dat ladingdief-
stal de laatste jaren in Nederland 
krachtig wordt bestreden en dat la-
dingdieven nu tot over de grens uit-
wijken.
Eerder zagen we dat fenomeen al in 
Nederland zelf. Aanvankelijk sloe-
gen ladingdieven vooral toe op de 
route door Brabant, waarvan ook 
veel vervoer van en naar Duitsland 
gebruik van maakt. 
Toen een speciaal rechercheteam 
met name op die route aan de slag 
ging, liep de transportcriminaliteit 
daar zienderogen terug, maar nam 
ze in andere regio’s van het land juist 
toe. | FOLKERT NICOLAI

FOLKERT NICOLAI

AGENDA
EVO-Jaarcongres
5 juni 

Het thema van het Jaarcongres, dat 
dit jaar plaatsvindt op Landgoed 
Nyenrode, is ‘kennis maken’. U 
hoort er wat de investeringen in de 
topsector Logistiek voor uw 
organisatie betekenen en u krijgt 
inzicht in de rol die EVO’s leerstoel-
houder Jack van der Veen zal 
spelen bij het maken van kennis 
voor de EVO-achterban. In de 
middag zijn er workshops. De dag 
wordt afgesloten met een borrel.
• www.evo.nl/site/evenemenen 

NT Dagen
12 en 13 juni  

NT Dagen is hét branche-event 
voor verladers, vervoerders en 
logistiek ondernemers. Twee dagen 
vol ontmoeting, waarin u wordt 
bijgepraat over de stand van zaken 
in de logistieke arbeidsmarkt én 
waar u de jongste inzichten deelt 
tijdens seminars en workshops.
• www.ntdagen.nl

Uitgebreide agenda:

www.nieuwsbladtransport.nl/
service/agenda

Wereldwijd neemt de transportcriminaliteit alleen maar toe, zo blijkt uit cijfers van Freight Watch.
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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 www.twitter.com/ntnl

Foto gestolen trekker BG-TF-47 
van collega BOR transport. 
Gezien? Bel 040-2941212 pic.
twitter.com/H5VqfW879Y 
@derooytransport

Voorspelbare reacties nav 
ongeval op spoor. Dan maar 
alle gevaarlijke stoffen via de 
weg? #alternatiefi snietveelbe-
ter @Arie_van_Dijk

#Binnenvaart: laat je #AIS 
gratis en goed instellen op 15 
en 16 mei door @Rijkswater-
staat in de A’damse haven. 
http://ow.ly/kJTP6
@HavenAmsterdam

Wij bezoeken op 30 mei Jan de 
Rijk. Hoe organiseren zij de 
logistiek voor webshops? 
@JongLogistiek

Painting the Triple-E: How our 
ships get their distinctive 
colour: http://maerskl.
in/18MzqvK @MaerskLine

De Binnenvaart heeft nog 
meer dan genoeg capaciteit 
voor veilig transport van 
chemicaliën! Goede schepen 
en bekwaam personeel! 
Overweging. @TonHoving

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Gestolen vrachtauto 
terecht dankzij Facebook

‘Vrachtwagenchauffeurs 
somber over toekomst’ 

Trein Wetteren reed 87 
kilometer per uur

Nutella-roversbende 
opgerold

Explosie op schip van UASC

Wilhelmsen bestelt 
postpanamax-autoschepen

Doeksen lijdt verliezen op 
veerdiensten

Wehkamp wil een nieuw 

logistiek centrum gaan bouwen 

om de ‘onstuimige groei’ van de 

internetverkopen op te vangen. 

Wehkamp heeft al lange tijd 

logistieke service centra in 

Maurik (voor grote artikelen 

zoals meubelen, audio/video, 

witgoed) en Dedemsvaart (voor 

de kleinere artikelen). Vooral het 

management in Dedemsvaart 

moest door een almaar uitdij-

end assortiment de afgelopen 

jaren ruimte bijhuren in andere 

bedrijfspanden. Wehkamp 

besluit nog dit jaar waar het 

nieuwe dc moet komen. 

Burgers Carrosserie BV in 

Aalsmeer en DuPont Refi nish 

verzorgen de volledige omkleu-

ring en restyling van bestaand 

C1000 materieel naar de nieuwe 

Jumbo Supermarkten huisstijl. 

De opdracht betreft 180 trekkers 

en 257 opleggers, die nu nog in 

de kleuren wit, groen en/of rood 

staan. Jumbo kiest voor de eigen 

kleur geel en huisstijl.

Prologis, exploitant van 

logistiek vastgoed, heeft 

contracten gesloten met DHL en 

Rutges Cargo voor de huur van 

bij elkaar 22.275 vierkante meter 

op Schiphol Zuidoost. Bij DHL 

Global Forwarding betreft het 

een verlenging van een be-

staand contract voor bijna 

20.000 vierkante meter. Rutges 

Cargo, dat onlangs failliet ging 

en een doorstart maakte, huurt 

van Prologis op Schiphol 2.840 

vierkante meter. 

Het wagenpark van Cargoboss/
Van Daalen Transport is 

vernieuwd met acht Scania’s en 

vijf Volvo’s. Gezamenlijk rijden 

bij de twee zusterbedrijven 

negentig vrachtwagens. De 

bedrijven hechten veel waarde 

aan een zo veilig- en milieuvrien-

delijk mogelijk wagenpark en 

investeren ieder jaar in nieuw 

materieel.

Fiks Transporten in Ruinerwold 

heeft een lichtgewicht Scania G 

440 Euro 6 in combinatie met 

een lichtgewicht bulkoplegger 

in gebruik genomen. De trekker 

weegt slechts 6.600 kg, de 

complete combinatie met 

oplegger en compressor weegt 

15.500 kg. Fiks is gespecialiseerd 

in het transport van diervoeders 

en meststoffen. Bovendien 

verzorgt Fiks het transport van 

ferrytrailers door West-Europa. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-

nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Antwerpen op drugsjacht
België, en de Antwerpse 
haven in het bijzonder, 
waren afgelopen jaar een 
‘draaischijf’ voor de drugs-
handel. De Antwerpenaren 
nemen hun maatregelen.

Terminaloperator PSA en rederij 
MSC hebben in de Antwerpse haven 
400.000 euro geïnvesteerd in een be-
veiligingssysteem tegen computer-
criminelen. Belangrijkste element 
van het nieuwe systeem, dat vorige 
week woensdag in gebruik is geno-
men, is dat de pincodes die nodig 
zijn om in de Antwerpse haven con-
tainers af te halen, bij de genoemde 
bedrijven voortaan volledig compu-
tergestuurd worden gegenereerd. 
Onlangs werd bekend dat hackers er 
vorig jaar in slaagden in te breken in 
computers van Antwerpse havenbe-
drijven om pincodes voor het afh a-
len van containers te bemachtigen.

Paradijs
De hackers hadden volgens de Bel-
gen duidelijk de bedoeling om ver-
duisterde containers aan te wenden 
voor de drugshandel. Joëlle Milquet, 
de Belgische minister van Binnen-
landse Zaken, maakte afgelopen 
week duidelijk dat België op dat ge-
bied een probleem heeft . België nam 
vorig jaar 25,1 ton drugs in beslag op 

 COCAINE  Antwerpse haven investeert in bescherming computers tegen hackende criminelen

vliegvelden en in zeehavens, zo 
maakte de minister bekend. De Ant-
werpse haven nam het leeuwendeel 
voor haar rekening: 24 ton, waaron-
der 17,7 ton cocaïne. In het Belgische 
parlement werd onlangs opgemerkt 
dat België ‘een draaischijf voor 
drugshandel en een paradijs voor 
drugsgebruikers’ is omdat ‘nergens 
in Europa de drugs zo zuiver en  zo 
goedkoop zijn als in België’.
De drugssmokkel via Antwerpen 
leidde ook in Den Haag tot Kamer-
vragen. Minister Ivo Opstelten van 
Veligheid en Justitie bezwoer de Ka-

mer eind maart dat Nederland struc-
tureel met België samenwerkt om 
containers te onderscheppen.
Op de vraag hoe de situatie in Ant-
werpen zich verhoudt tot de drugs-
vangsten in de Rotterdamse haven, 
kwam Opstelten met statistieken uit 
2010. In dat jaar werd in België een 
kleine 7.000 kilo cocaïne in beslag 
genomen en in Nederland 10.000 
kilo, waarvan een kleine 4.000 kilo 
in Rotterdam. De laatste jaren heb-
ben de drugscriminelen er, zeker in 
België, een schepje bovenop gedaan.
Meest in het oog springende vangst 
was vorig jaar in Antwerpen de 
8.000 kilo cocaïne aan boord van 
een container met bananen uit Ecua-
dor, bestemd voor Nederland. Dank-
zij tussenkomst van de douane be-
landden alleen de bananen in 
Rotterdam, als gift  voor diergaarde 
Blijdorp. Een Belgische douanier die 
een spil in de drugshandel zou zijn 
geweest, werd aangehouden.

Bewaken
De Belgische douane maakte eerder 
dit jaar bekend dat de Antwerpse ha-
ven er, uiterlijk 1 januari 2014, 
85 douaniers bij krijgt. Het is de be-
doeling dat de douane in Antwerpen 
24 uur per dag containerterminals 
en loodsen gaat bewaken. Ook wor-
den tien extra opsporingsambtena-
ren aangesteld. Opstelten stelde te-
genover de Tweede Kamer dat 

‘België de inspanningen fl ink heeft  
opgeschroefd.’
PSA wil zijn nieuwe beveiligingssy-
steem, als het in de praktijk bevalt,  
best delen met andere Antwerpse 
havenbedrijven. De Antwerpse bur-
gemeester Bart De Wever, die een 
kijkje nam bij de introductie van het 
systeem, complimenteerde de ha-
venbedrijven. De ‘war on drugs’ 
wordt niet alleen uitgevochten in de 
straten van Antwerpen, maar ook in 
de haven, aldus De Wever tevreden.

Joëlle Milquet, Belgisch minister:
‘24 ton drugs door Antwerpse haven.’

PAUL JUMELET

Ivo Opstelten, Nederlands minister: 
‘Tezamen containers onderscheppen.’
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Ban Ki-moon, secretaris-
generaal van de Verenigde 

Naties, naar aanleiding van de 
recente ramp in een textiel-

fabriek in Bangladesh

Het is de hoogste tijd voor 
bedrijven om hun supply 
chains onder de loep te 

nemen, in plaats van er 
afstand van te nemen

QUOTE VAN DE WEEK

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Goud. Niet dan?
Marion Gout heeft  vastgesteld dat ze te 
dik wordt en gaat nu afslanken. Ik doel 
hier zeker niet op Marion Gout per-
soonlijk, maar op de organisatie waar-
van ze algemeen directeur is. Dat is 
ProRail, het semi-overheidsbedrijf dat 
het gemengde spoornet van Nederland 
beheert. Het gaat over alle spoor behal-
ve de Betuweroute en heeft  onder meer 
als taak Wetteren-achtige rampen te 

voorkomen. Een belangrijke taak, dat mag duidelijk zijn. Bel-
gië heeft  dus Wetteren. Wij hebben Dordrecht, Utrecht en 
nog zo een paar steden waar het met het vervoer van gevaar-
lijke stoff en over het spoor op een beroerde dag volledig uit 
de hand kan lopen.

Is ProRail te dik geworden? Dat kan ik niet beoordelen. Het 
bedrijf is, zoveel is zeker, de laatste jaren met de helft  ge-
groeid, terwijl het vervoer gelijk bleef. Die forse uitbreiding 
moet een reden hebben gehad. Lager management zal de ech-
te leiding de kop gek hebben gezeurd over gebrek aan ft e’s om 
alle taken behoorlijk te kunnen vervullen. Daar is, mag je 
aannemen, op hoog niveau serieus naar gekeken, het is langs 
de minister gegaan en naar de Tweede Kamer, en daarna werd 
met ieders instemming de personeelsbezetting met 50% op-
gevoerd tot bijna vierduizend ProRailers.

Maar nu kan het dus wel weer een onsje minder, vindt Mari-
on Gout. Sterker, ze stelt ons in het vooruitzicht dat er ‘gesne-
den’ gaat worden en dan is het met honderd gram meestal niet 
bekeken. Kan dat zomaar, zonder dat het lagere management 
opnieuw gaat piepen en zonder dat de kwaliteit van de dienst-
verlening in gevaar komt? Waarom is de afgelopen jaren dan 
gehoor gegeven aan de jammerklacht om meer mensen?

Vraagtekens. Jerôme Heldring, de onlangs overleden NRC-
columnist die ik zelden oversloeg, plaatste er in zijn analyses 
vele. Wie het voorrecht heeft  nu en dan een eigen stukje ruim-
te in de krant te vullen, moet vooral de ‘question mark’ niet 
schuwen. Meningen zijn er genoeg, en ze zijn dikwijls niet zo 
interessant.

Als ProRail met heel wat minder personeel in staat is meer 
kwaliteit te leveren, is dat een ‘effi  ciencyslag’, zoals dat tegen-
woordig heet. Goud, zou ik zeggen. Niet dan?
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Je kunt Miss-verkiezingen 
als seksistisch bestempelen, 
maar dat een Nederlandse 
vrachtwagenchauff eur nu in 
de race is om Miss te wor-
den, bewijst ook dat het wel 
snor zit met de emancipatie 
in de vrachtwagencabines. 

Vrachtwagenchauff eur Geertje 
Korthuis (22) van het Drentse be-
drijf H.S. Agri is in de race om 
‘Queen of the Benelux’ te worden. 
Korthuis, die het vervoeren van la-
dingen als bieten en mest al langer 
combineert met modellenwerk, 
heeft  in de genoemde Miss-verkie-
zing nog een lange weg te gaan, maar 
mag zich in elk geval een van de kan-
didaten noemen.
Na een selectiedag voor een van de 
voorrondes van de verkiezing, 
‘Queen of the North Netherlands’, 
waar Korthuis zich onder meer in 
bikini moest tonen en ‘een vraag in 
het Engels’ moest beantwoorden, 
was de vrachtwagenchauff eur een 
van de zeventien uitverkoren 
schoonheden. Het bete-
kent dat Korthuis op 
zaterdag 1 juni in het 
Fries Congrescentrum 
in Drachten mag 
meedoen aan de fi na-
le van ‘Queen of the 

Een spel waarmee al hele generaties logistieke meester-
breinen zijn opgegroeid, het ‘Beer Distribution Game’, 
heeft  nu ook een elektronische variant die op iPhone en 
iPad kan worden gespeeld. De daartoe benodigde ‘app’ 
is gratis te downloaden op internet.

Het spel, in Nederland ook wel bekend als het Bierspel of 
het Ketenspel, werd al begin jaren zestig ontworpen door 
het Massachusetts Institute of Technology in de Verenig-
de Staten om leergierige studenten de fi jne kneepjes bij te 
brengen van een functioneren 
van gecompliceerde bevoorra-
dingsketens. Spelers van het 
spel leren hoe je een biertje zo 
effi  ciënt mogelijk en tegen zo 
laag mogelijke kosten door de 
logistieke keten loodst: van de 
brouwer, via de bottelaar en de 
groothandelaar, naar de retail-
er. Leergierige logistici-in-de-
dop kunnen het spel via de app in hun eentje spelen, maar 
het Bierspel komt het best tot zijn recht als het met meer-
dere spelers wordt gedaan.
Spelers die tijdens het Beer Distribution Game niet ge-
noeg op hun hoede zijn, kunnen te maken krijgen met het 
vervaarlijke Bullwhip-eff ect: uit de hand gelopen vor-
ming van logistieke voorraden. In de nieuwe ‘app’ is het 

spelverloop veel sneller dan in de klassieke papieren ver-
sie van het spel, aldus de makers. Voor je het weet, is het 
‘Game Over’. De app is een initiatief van de internationa-
le consultant A.T. Kearney. | PAUL JUMELET

North’. De mooiste/beste deelneem-
sters uit de noordelijke provincies 
strijden in september met vrouwen 
uit de andere windstreken en met 
Belgische en Luxemburgse deel-
neemsters om de titel ‘Queen of the 
Benelux’. Hoopgevend voor Kort-
huis is, dat de verkiezing vorig jaar 
werd gewonnen door de noordelijke 
schone Desi Dorenbos.

Mocht Korthuis zo 
ver niet komen, 
dan is er geen man 
overboord, liet ze 
blijken in een in-
terview met onze 
collega’s van 
Transport Onli-
ne. Als ze zou 
moeten kiezen 
tussen haar hui-

dige baan als vrachtwagenchauff eur 
en een modellenbestaan, dan zou ze 
toch kiezen voor haar eerste liefde, 
de vrachtwagen.

Wauhop
Maar wie weet waar voor Korthuis 
het schip strandt. De winnares van 
‘Queen of the Benelux’ mag in de 
winter meedoen aan de ‘Queen of 
the World’ verkiezing. Die behoort 
eerlijk gezegd niet tot de grootste 
Miss-verkiezingen, maar dat mag de 
pret niet drukken. Een vrachtwa-
genchauff eur die in de race is om 
‘Miss’ te worden, is hoe dan ook be-
hoorlijk uniek.
Alleen de bikinigodin Renae 
Wauhop ligt wat dat betreft  nog vers 
in het geheugen; de Australische 
schone werd drie jaar geleden num-
mer twee bij de Australische voor-
ronde van de wél hoog aangeschre-
ven Miss Universe verkiezing. Deze 
Wauhop heeft  haar vrachtwagen 
overigens al lang aan de wilgen ge-
hangen. Ze runt tegenwoordig een 
sportschool.

Trucker in bikini 
bij Miss-verkiezing
 GEERTJE  Het liefst zit Drentse schoonheid gewoon in de vrachtwagen

Oefening baart ook in de bierdistributie kunst. Met een 
nieuwe app kan iedereen nu volop Beer Distribution Gamen.

Klassiek logistiek spel ook op ‘app’

Geertje Korthuis (22) hoopt op 1 juni korte metten te maken met zestien rivalen.

Dat is pas ‘girlpower’: 
Geertje Korthuis door 
de bocht voor haar 
werkgever H.S. Agri.

PAUL JUMELET


