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FUSIE  ‘Koning Willem I zou instemmend hebben gereageerd op samengaan havenbedrijven’

MELS DEES

Een jaar na de Nederlands-Vlaam-
se top, toen besloten werd te on-
derzoeken of een fusie tussen de 
havens van Gent en Zeeland mo-
gelijk was, presenteerde het geza-
menlijke havenbedrijf afgelopen 
week de nieuwe naam: North Sea 
Port. 

De plechtige ondertekening van de 
fusieovereenkomst vond plaats op 
partyschip ‘OceanDiva’, dat van 
Gent richting Terneuzen voer. Roelf 
de Boer, voormalig minister van 
Verkeer en Waterstaat (kabinet-
Balkenende I) en lid van de raad van 
commissarissen van Zeeland Sea-
ports, liet daarbij weten dat niet al-
leen alle acht aandeelhouders in-

voegde waarde (13 miljard euro) en 
de nummer tien in goederenover-
slag. Het eigen medewerkersbestand 
bedraagt 250 fte. De directe werkge-
legenheid van beide havens samen 
komt uit op ruim 43.000 medewer-
kers, de indirecte werkgelegenheid 
bedraagt ruim 53.000 banen. 

Groei
De fusiehaven wil fors groeien. Te-
gen 2022 wil North Sea Port dat de 
toegevoegde waarde 10% hoger uit-
komt. De overslag via zeevaart moet 
van 62 miljoen ton groeien naar 70 
miljoen ton, die via binnenvaart van 
55 miljoen ton naar 60 miljoen ton. 
De werkgelegenheid (de directe en 
indirecte samen) moet dan zijn toe-
genomen tot 100.000 arbeidsplaat-
sen.

bedrijven: Zeeland Seaports en 
Havenbedrijf Gent. Deze holding 
wordt gevestigd in het voormalige 
gemeentehuis van Sas van Gent. 
Teams van beide dochterbedrijven 
zullen elkaar daar ontmoeten, maar 
verder blijft het personeel werken 
in de huidige kantoren in Gent en 
Terneuzen. Het nog te bouwen Ha-
venhuis in Gent zal fungeren als in-
ternationaal uithangbord.

Stimulans
De fusiehaven ‘zal een enorme sti-
mulans zijn voor de economie van 
Vlaanderen en Nederland’, was de 
overtuiging van Geert Bourgeois, 
Vlaams minister-president. North 
Sea Port nestelt zich meteen in de 
Europese top van zeehavens. De fu-
siehaven is de nummer drie in toege-

stemden met de fusie, maar dat ook 
het personeel positief reageert. ‘Er 
is een breed draagvlak, ook bij de 
bedrijven in en rond de havens.’ 
Al zeker dertig jaar werd met enige 
regelmaat gesproken over een mo-
gelijke samenwerking, die nu gerea-
liseerd is. Volgens De Boer zou Ko-
ning Willem I ‘instemmend hebben 
gereageerd op de fusie’. Het was im-
mers deze vorst die besloot het ka-
naal tussen Gent en Terneuzen aan 
te leggen – in een tijd overigens dat 
van een landsgrens nog geen sprake 
was. Voor het overbruggen van cul-
tuurverschillen verwacht de direc-
tie van de fusiehaven vijf jaar nodig 
te hebben.
Begin volgend jaar wordt de Euro-
pese naamloze vennootschap opge-
richt als holding met twee dochter-

Topman Daan Schalck van Havenbedrijf Gent (links) en Jan Lagasse van Zeeland Seaports presenteren de ambitieuze plannen voor North Sea Port. Foto:ANP/Belga Photo

Zeeland en Gent verder 
als North Sea Port

AB Transport neemt voor een 

onbekend bedrag de Zeeuwse 

wegvervoerders G. Bosman 

Transport, Minnaard Transport 

en Transportbedrijf van de 

Swaluw over. De drie bedrijven, 

gespecialiseerd in het agrarisch 

transport, worden samenge-

voegd onder de merknaam G. 

Bosman Transport en tellen ruim 

200 medewerkers en 135 trucks. 

De leiding komt in handen van 

Wim Minnaard en Wiebe Bos-

man. Voor AB Transport is het de 

derde overname dit jaar. Eerder 

werden delen van Ecotrans en 

de transportactiviteiten van 

Landjuweel aangekocht.

AB Transport slaat 
slag in Zeeland
WEGVERVOER

% daalde 

vorig jaar 

de goeder-

eninvoer in 

Nederland, 

meldt het CBS. De import kwam 

uit op 590 miljard kilo, waarvan 

185 miljard transito-lading. 

Deze doorvoer kwam voor 

zo’n 85% voor rekening van de 

zeevrachtsector. Tegenover de 

import stond een export van 

547 miljard kilo. Het segment 

fossiele brandstoffen was ook 

in 2016 de belangrijkste pro-

ductsoort bij de in- en uitvoer. 

3,7
Minder import voor 
logistiek Nederland

Schiphol zag over de maand 

november het aantal vracht-

vluchten teruglopen met ruim 

11% door de schaarste aan 

vrachtslots. Het verlies aan 

vrachtvolume was volgens 

de luchthaven met slechts 1% 

marginaal doordat de benut-

tingsgraad op de resterende 

vrachtvluchten steeg en er ook 

nog extra vrachtslots beschik-

baar kwamen in november.  ‘De 

schade valt mee’, meldt Schip-

hol in een eerste reactie. Eerder 

vreesde luchtvrachtkoepel ACN 

voor een afname van 20%. 

‘Schade vrachtstop 
Schiphol valt mee’
VRACHTVLUCHTEN

Andere waarden 
dan alleen winst

Veilig werken
met batterijen 

Informatie delen 
is cruciaal bij
aanpak congestie
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161410

Pieter van Oord 
is Havenman 
van het Jaar 2017
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BINNENVAARTTARIEVEN IN EEN JAAR MET 27% GESTEGEN, DAT IS BUITEN ALLE PROPORTIES 

NIEUWE POLL  Maastricht Aachen Airport heeft de wind in de zeilen 
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Zeker. De tarieven waren al hoog genoeg 

Ja. Een stijging is logisch, maar dit is te veel 

Nee. Dat is gewoon de markt 

Helemaal niet. Tarieven waren veel te laag 
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COMMENTAAR

Uit de vorige week gepubliceerde doorvoercijfers van het CBS 
over 2016 bleek het maar weer eens: fossiele brandstoff en zijn 
in ons land nog altijd van groot belang voor zowel de in- als de 
uitvoer. Qua volume komt geen enkele andere productgroep 
zelfs maar in de buurt. 

Enkele cijfers uit het jaaroverzicht van de Haagse rekenmees-
ters: de inkomende doorvoer bestaat voor 43% uit fossiele 
energie, terwijl de uitgaande doorvoer zelfs voor 49% uit 
oeroude dode planten en dieren bestaat. In de zeevaart bestaat 
meer dan een kwart uit fossiele vracht, bij de binnenvaart is dit 
percentage zelfs 40. In euro’s is de waarde uiteraard een stuk 
minder groot, maar vooral voor de zeevaart nog altijd aan-
zienlijk, met zo’n 10% van de totale waarde van de ingevoerde 
producten.

Nederlandse havens worden aangespoord om zo snel mogelijk 
af te stappen van de ‘grijze brandstoff en’. Zo werd onlangs 
een motie aangenomen in Rotterdam, waarin de haven werd 
opgeroepen om in 2030 volledig steenkolenvrij te zijn. Voor de 
collega’s in Amsterdam geldt ook dat ze daar zo snel mogelijk 
mee moeten stoppen, al is een exacte einddatum niet gegeven. 
Diverse belangengroepen zouden graag zien dat de fossiele 
activiteiten in de havens nog verder aan banden worden gelegd.

Die roep om te stoppen komt ongetwijfeld voort uit de beste 
bedoelingen. Maar het is niet denkbeeldig dat een dergelijke 
oproep en dito beleid vooral zorgen voor verplaatsing van 
omzet naar havens in omringende landen. Want of we tegen die 
tijd met z’n allen fors minder fossiele brandstoff en verbruiken, 
is zeer de vraag.

De twee grootverbruikers in de mobiliteit zijn het wegverkeer 
en de scheepvaart: samen goed voor ruim 80% van het totale 
verbruik in de vervoerssector. Hoewel in beide modaliteiten 
volop stappen worden gezet om te verduurzamen, valt groot-
schalige inzet van uitstootvrije oplossingen in het wegverkeer 
en de scheepvaart niet binnen enkele jaren te verwachten. 

Natuurlijk, hier en daar worden de eerste zero-emissie trucks 
en schepen ingezet en de elektrische auto begint langzaam de 
markt te veroveren. Maar waar komt het merendeel van die 
elektriciteit vandaan? Precies, kolen.

Daarom het verzoek aan politici en activisten: geef iets minder 
gas a.u.b.

TOM VAN GURP
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Minder gas geven a.u.b.
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INTERVIEW  PIETER VAN OORD, HAVENMAN VAN HET JAAR 2017

FRANK DE KRUIJF

Pieter van Oord is benoemd tot 
Havenman van het Jaar 2017. On-
danks een moeilijke markt in de 
off shore-industrie is Van Oord 
ook het afgelopen jaar blijven in-
vesteren in nieuwe activiteiten en 
innovatie. De onderneming be-
vindt zich in de voorhoede die bij-
draagt aan de versnelling van de 
energietransitie.

Verbaasd dat de CEO van Van 
Oord in aanmerking kwam voor de 
titel Havenman van het Jaar?
Een beetje wel. Misschien is Van 
Oord niet echt een aan Rotterdam 
gebonden havenbedrijf, al hebben 
we de Tweede Maasvlakte aange-
legd. We zijn natuurlijk wel een pur 
sang maritiem bedrijf. We zijn de 
grootste reder van Nederland, met 
750 Nederlandse zeevarenden en 
meer dan honderd varende eenhe-
den van groot tot klein, die we niet 
charteren, niet leasen, maar ge-
woon in eigendom hebben.

U voelt zich wel verbonden met 
Rotterdam?
Ik ben ooit mijn werkzame leven be-
gonnen bij een echt Rotterdams ha-
venbedrijf: Van Ommeren. Daar heb 
ik gedurende zes jaar van alles ge-
daan voor de transportdivisie die nu 
binnen Vopak niet meer bestaat: 
zeevracht, luchtvracht, logistiek. Ik 
heb met mijn gezin in de Verenigde 
Staten gewoond. Toen ik in Chicago 
zat, werd ik gevraagd om bij het fa-
miliebedrijf te komen werken. Dat 
doe ik nu alweer 23 jaar, behalve in 
Nederland ook in het Verenigd Ko-
ninkrijk en Dubai.

Was dat vooraf zo uitgestippeld?
Nee, het was geen automatisme. We 
hebben een grote familie met bijna 
honderd aandeelhouders. Zelf heb ik 
vijf broers en geen van hen werkt in 
dit bedrijf. Wij zijn vierde generatie 
na Govert van Oord, die de onderne-
ming in 1868 heeft opgericht. Er lo-
pen inmiddels al weer vijfde genera-
tie familieleden rond in het bedrijf.

Heeft u in uw tijd bij Van Ommeren 
het wel en wee van het familiebe-
drijf gevolgd?

In die periode heeft er een grote 
consolidatie plaatsgevonden in de 
wereld van de Nederlandse bagger-
bedrijven. Er zijn er heel wat ver-
dwenen en het had ook zomaar ge-
kund dat Van Oord het niet had 
gered. Eigenlijk zijn er maar twee 
overgebleven.

Waarom is Van Oord een van die 
twee?
Vaak vallen familiebedrijven uit el-
kaar door onmin, maar onze familie 
is altijd hecht gebleven. Daarnaast 
heeft er in de familie altijd goed on-
dernemerschap gezeten, en de be-
reidheid om risico’s te nemen. Maar 
dat geldt eigenlijk voor de hele or-
ganisatie. We vergelijken ons wel-
eens met een reizend circus: we be-
staan bij de gratie van onze mensen 
die hard werken, maar ook de fl exi-
biliteit hebben om morgen hun kof-
fer te pakken om aan de slag te gaan 
in een land waar ze nog nooit ge-
weest zijn. We hebben net drieën-
half jaar lang een groot project ge-

daan in Kazachstan aan de Kaspische 
Zee. Ik ben er een paar keer ge-
weest, het is het meest afgelegen 
plekje in de wereld dat je je kunt 
voorstellen, een soort woestijn 
waar het ’s winters min 25 is en zo-
mers plus 45. De bereidheid van 
onze mensen om op zulke locaties 
te werken, is ons bestaansrecht. 

Waar blijkt dat ondernemerschap 
uit?
In de jaren zeventig waren we een 
van de eersten die een olie- en gas-
divisie oprichtten en in de off shore 
stapten. Later waren we er vroeg bij 
met onze off shore winddivisie. Daar 
heb ik zelf de aanzet toe gegeven. 
De laatste vijf jaar hebben we die 
fl ink uitgebouwd, met de overname 
van de winddivisies van BallastNe-
dam en Bilfi nger. Daardoor zijn wij 
in Nederland nu marktleider.

Wind wordt belangrijker in de 
energievoorziening. Wordt de divi-
sie wind daardoor ook belangrijker 
binnen Van Oord?
Onze strategie is gebaseerd op 3 pij-
lers: baggeren, olie en gas, en wind. 
Daar zijn we gelukkig mee omdat we 
daardoor niet afhankelijk zijn van 
één activiteit. Onze activiteiten in 
olie en gas zijn tussen 2014 en 2017 
gehalveerd als gevolg van de lage 
olieprijs en de dip in de investerin-
gen door de oliemaatschappijen. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het 
investeringsniveau op enig moment 
ook weer zal toenemen, en ook dat 
olie en gas de komende 25 jaar een 
grote rol blijven spelen in de ener-
giemix. 

Heeft de winddivisie op lange ter-
mijn niet de meeste groeipotentie, 
met al die off shoreparken die op 
stapel staan?
Het is heel onvoorspelbaar. Er is bij-
voorbeeld niemand die echt weet 
wat de stroomprijs gaat doen, hoe 
lang overheden de bouw van wind-
molenparken blijven subsidiëren, 
hoe de fossiele energie zich ontwik-
kelt. Eigenlijk geldt voor alle drie de 
divisies dat de onzekerheid groot is. 
Daarom moeten we een organisatie 
hebben die fl exibel is en snel kan re-
ageren op kansen in de markt, want 
onzekerheid geeft altijd kansen.

‘We vergelijken ons weleens 
met een reizend circus’
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Sneeuwval kostte 
bedrijven 4,2 miljoen 

Europese bijdrage voor 
Nederlandse infra

Celstraf voor topvrouw 
Hanjin Shipping 

Gebrek aan top-logistici 
nu echt nijpend 

WEGVERVOER
De hevige sneeuwval van 

afgelopen maandag heeft 

Nederland 4,2 miljoen euro 

schade toegebracht, heeft TNO 

berekend. Voertuigen stonden 

vast in de fi le en werktijd ging 

verloren. Van de door TNO 

berekende schade viel 40% aan 

het vrachtverkeer toe. Vergele-

ken met een sneeuwdag in 2013 

viel de fi leschade door hevige 

sneeuwval dit jaar mee. TNO 

signaleert dat ‘duidelijk minder 

mensen de weg zijn opgegaan’ 

dan in voorgaande jaren.

BRUSSEL
Nederland ontvangt 82,8 

miljoen euro subsidie uit Brussel 

voor infrastructuurprojecten. Er 

gaat 32 miljoen naar de inbouw 

van ERTMS in goederenlocomo-

tieven op de verbinding 

Rotterdam-Genua. De binnen-

vaart krijgt 11 miljoen euro voor 

het Twentekanaal en de 

binnenhavens van Hengelo en 

Almelo. Om de scheepvaart te 

vergroenen komt er 7 miljoen 

euro beschikbaar.

VOORKENNIS 
De ex-topvrouw van Hanjin 

Shipping Choi Eun-young heeft 

een celstraf gekregen van acht-

tien maanden. Choi leidde Han-

jin Shipping van 2006 tot 2014 

en werd verdacht van handelen 

met voorkennis. Ze verkocht 

haar belang en dat van haar 

twee dochters in Hanjin Ship-

ping enkele dagen voordat een 

uitgebreid herstructurerings-

plan voor het bedrijf werd aan-

gekondigd.

LOGISTIEK
De schaarste aan logistieke 

managers op hbo-niveau neemt 

nog steeds toe. Er is op dit 

moment zelfs een nijpend 

gebrek aan zulk personeel. Dat 

wijst de arbeidsmarktindex uit, 

die uitzendbureau Tempo Team 

en vakblad Logistiek.nl samen 

publiceren. Deze index kwam in 

het derde kwartaal van dit jaar 

uit op 197. Dit duidt op extreme 

schaarste. In het derde kwartaal 

waren er 6.400 hbo-vacatures.

KORT

ritieme Autoriteit, waarbij beleid, 
uitvoering en handhaving weer in 
één overheidsorganisatie worden 
samengebracht. Dit is waar de re-
dersvereniging KVNR al enige tijd 
voor pleit. De tweede is een optima-
lisatie van het huidige model, waar-
in de nadruk ligt op stroomlijning 
van de processen en betere commu-
nicatie tussen de verschillende in-
stanties. De laatste betreft samen-
werking met een private partij, die 
als aanspreekpunt zal dienen en ac-
tief de Nederlandse vlag gaat pro-
moten. 
Uit de brief van Van Nieuwenhuizen 
blijkt dat die laatste vorm de voor-
keur heeft. Die heeft het ‘hoogste 
groeipotentieel en sluit daarmee 
het beste aan bij de ambitie van de 
Maritieme Strategie’, schrijft de mi-
nister. Doel van die Maritieme Stra-
tegie is om Nederland een ‘interna-
tionale, duurzame maritieme 

TOBIAS PIEFFERS

Het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat overweegt het 
scheepsregister gedeeltelijk on-
der te brengen bij een private
partij. 

Dat blijkt uit een brief die minister 
Cora van Nieuwenhuizen naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Het ministerie heeft het afgelopen 
halfjaar onderzocht hoe het Neder-
landse scheepsregister verbeterd 
kan worden. Dat is nodig omdat in 
de huidige vorm beleid, uitvoering 
en handhaving bij verschillende or-
ganisaties zijn ondergebracht, wat 
heeft geleid tot lange certifi catie-
procedures en trage implementatie 
van beleid. 
Uit het onderzoek zijn drie mogelij-
ke smaken naar voren gekomen. De 
eerste is de oprichting van een Ma-

NEDERLANDSE VLAG

Scheepsregister deels in private handen?
toppositie’ te geven. Promotie van 
het scheepsregister is daarvoor cru-
ciaal, maar die taak is binnen het 
huidige register niet belegd. Omdat 
promotie en acquisitie geen over-
heidstaken zijn wordt daarom on-
derzocht of dit aan een  externe par-
tij kan worden uitbesteed. 

Groei
Zo’n private partij moet als Ship Re-
gistration Authority een aantal van 
de publieke taken op zich nemen en 
nauw samenwerken met de ver-
schillende instanties. Drie bedrij-
ven hebben al interesse getoond. 
‘Zij zijn ervan overtuigd dat er groei-
potentie is, in eerste instantie door 
schepen in Nederlandse eigendom 
te overtuigen terug te komen onder 
de Nederlandse vlag’, staat er in het 
onderzoeksrapport geschreven. 
Daarnaast zou de Nederlandse vlag 
aantrekkelijker moeten worden 

voor buitenlandse reders. 
Volgens de onderzoekers biedt deze 
organisatievorm de meeste groei. 
De toevoegde waarde van de zee-
vaart zou met 40% kunnen stijgen 
door toename van schepen en ton-
nage in het register en er kunnen 
5.000 nieuwe maritieme arbeids-
plaatsen ontstaan. 
Er zijn nog wel wat hobbels te ne-
men. De drie geïnteresseerde partij-
en hebben randvoorwaarden ge-
steld op het gebied van fi scaliteit en 
sociale zekerheid, samenwerking 
met de overheidspartijen en de in-
zet van private beveiliging aan 
boord. Dat laatste is in Nederland 
een al jaren slepend dossier. Neder-
land staat als enige land niet de in-
zet van private gewapende beveili-
ging toe, maar biedt rederijen in 
plaats daarvan bescherming van de 
marine. Die bescherming is profes-
sioneel, maar ook een stuk duurder.

Komst Emirates Skycargo staat los 

van recent nieuw luchthavenbesluit.

punten met een volle vrachtjumbo 
te kunnen opstijgen is de 250 meter 
extra lengte een voorwaarde. Eer-
der werd al druk gespeculeerd dat 
MAA door het Amerikaanse Kalitta 
gebruikt zal gaan worden als zijn 

Europese hub voor trans-Atlanti-
sche vrachtvluchten. 

Afhandeling
TCGI wil volgend jaar ook sterk in-
vesteren in aanvullende afhande-
lingscapaciteit op Maastricht. Het 

zou daarbij gaan om een investering 
van 30 miljoen euro in twee vracht-
loodsen van 10.000 en 20.000 vier-
kante meter. Met het oog op de te 
verwachten vrachtgroei naar meer 
dan 250.000 ton per jaar is die extra 
capaciteit al vrij snel nodig. Ook kan 
dan de oude vrachtloods worden 
gesloopt.
Vorige week kreeg MAA groen licht 
voor het gebruik van de volledige 
landingsbaan uit Den Haag. Het be-
sluit was al eerder toegezegd, maar 
door ‘enkele onvolkomenheden’ bij 
de geluidsberekeningen voor Lely-
stad Airport zijn ook nog een keer 
de geluidscontouren voor MAA ge-
controleerd en aangepast. Deze 
aanpassing had geen gevolgen voor 
het totale geluidsplaatje, maar bete-
kende wel dat MAA als alternatief 
voor het volle Schiphol twee maan-
den buitenspel werd gezet. 

JOHN VERSLEIJEN

Emirates Skycargo opent in fe-
bruari met drie vluchten in de 
week een nieuwe vrachtdienst
op Maastricht Aachen Airport 
(MAA).

Dat aantal zal in de loop van maart 
2018 worden uitgebouwd naar ze-
ven vrachtvluchten in de week. 
Daarmee haalt de Limburgse lucht-
haven na SilkWay West, Skygate 
(samen acht vluchten in de week) 
en Saudia Cargo (vier diensten in de 
week) opnieuw een nieuwe grote 
speler in de luchtvrachtmarkt bin-
nen. Daarnaast blijven ook Turkish 
Airlines (tien keer in de week) en 
Royal Jordanian Cargo (vijf vluch-
ten in de week) trouwe vrachtklan-
ten van MAA.    
De komst van Emirates Skycargo 
begin volgend jaar is het resultaat 
van intensieve onderhandelingen 
tussen het Amsterdamse Trade 
Center Global Investments (TCGI), 
de nieuwe uitbater van Maastricht 
Aachen Airport, en de directie van 
Emirates in Dubai, melden bronnen 
rond de Limburgse vrachtluchtha-
ven. De vrachtvluchten hebben als 
eindbestemming Dubai.
Of de nieuwe vrachtvluchten van 
Emirates op MAA gevolgen zullen 
hebben voor de diensten die de 
vrachtvervoerder momenteel uit-
voert op Schiphol en Brussels Air-
port is onduidelijk. Emirates is een 
van de slachtoff ers van de recente 
vrachtstop op Schiphol, waardoor 
het een deel van de vluchten op 
Schiphol heeft overgeheveld naar 
de Belgische hoofdstad.
De totale vrachtoverslag zal met de 
nieuwe vrachtactiviteiten straks 
stijgen van 4.000 ton per maand 
(begin 2017) naar ruim 15.000 ton, 
aldus dezelfde bronnen. Daarbij 
wordt er op gewezen dat de komst 
van Emirates losstaat van het recent 
genomen nieuwe luchthavenbesluit 

door minister Cora van Nieuwen-
huizen (Infrastructuur). Daardoor 
kan de Limburgse luchthaven nu 
beschikken over de volledige baan-
lengte van 2.750 meter in plaats van 
de oude 2.500 meter. ‘Voor bestem-

mingen in het Midden-Oosten vol-
staat nog de oude baanlengte. De 
extra 250 meter is nodig om straks 
te gaan acquireren op de interconti-
nentake bestemmingen als New 
York, Shanghai en Hongkong’, heet 
het. Om op deze grote vrachtknoop-

Op Maastricht Aachen Airport zullen nog twee nieuwe vrachtloodsen worden gebouwd voor de groeiende overslag. Foto: Maarten Dols

LUCHTVRACHT  Uitbater Limburgse luchthaven ziet overslag verdrievoudigen naar 15.000 ton

Emirates kiest voor MAA
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dor Oost. Daarover wil het ministe-
rie van Infrastructuur en Water-
staat later dit jaar afspraken maken 

De terminal zou 

eind 2020 klaar 

moeten zijn.

De BCTN-terminal in Nijmegen vreest het slachtoffer te worden van de nieuwe RTG en kondigt daarom verzet aan. Foto: BCTN

VALBURG  Raadsleden zien verzet als een gepasseerd station

ROB MACKOR

 
Het bedrag van 60 miljoen euro  valt 
af te leiden uit een voorstel van het 
provinciebestuur aan provinciale 
staten, die deze week worden ge-
vraagd in te stemmen met een eer-
ste tranche van 5,1 miljoen euro. 
Daaruit blijkt dat aan de gekozen 
variant een prijskaartje hangt van 43 
miljoen euro, plus of minus 40%. 
Daarmee komen de kosten in het 
gunstigste geval uit op zo’n 26 mil-
joen euro en op ongeveer 60 mil-
joen euro in het ongunstigste geval.
Het bedrag van 43 miljoen euro is 
een schatting, die verder zal worden 
uitgewerkt door spoorbeheerder 
ProRail en de beoogde exploitant 
van de terminal. Het bedrag is ex-
clusief de kosten om omwonenden 
te compenseren voor overlast die 
de terminal veroorzaakt. Daarbij 
wordt gedacht aan zaken als ge-
luidswallen en groenstroken. De 
provincie heeft daarover principe-
afspraken gemaakt met de gemeen-
te Overbetuwe, op wier grondge-
bied de terminal moet worden 
gebouwd, maar de details moeten 
nog worden uitgewerkt.
Het provinciebestuur verwacht dat 

het ministerie een deel van de kos-
ten zal betalen, omdat het project 
onderdeel is van de goederencorri-

met Gelderland en Zuid-Holland en 
met Havenbedrijf Rotterdam. Daar-
naast gaat de provincie proberen 
om in Brussel subsidie los te krij-
gen. De raming is wel inclusief de 
investering in de uitrusting op de 
terminal zelf, die voor rekening 
komt van de exploitant. De hoogte 
van dat bedrag wordt niet bekend-
gemaakt.
De nu gevraagde ruim 5 miljoen 
euro is bestemd voor het inpas-
singsplan, de grondverwerving en 
de inhuur van ProRail. Het is zo 
goed als zeker dat het voorstel 
wordt aangenomen, aangezien de 
regerende collegepartijen (VVD, 
CDA, PvdA en D66) al in een eerder 
stadium hebben laten weten de ont-
wikkeling van de RTG te zullen 
steunen.

Bestrijden
Directeur Joop Mijland van BCTN, 
de grootste inland terminal opera-
tor van Nederland, kondigt aan dat 
hij de ontwikkeling van de RTG te 
vuur en te zwaard wil blijven bestrij-
den. Volgens hem maakt de provin-
cie zich schuldig aan concurrentie-
vervalsing door tientallen miljoenen 
euro’s overheidsgeld in het project 
te stoppen. Hij vreest dat de BCTN-
terminal in Nijmegen, die op een 
steenworp afstand ligt, daarvan het 
slachtoff er wordt. Hij verwerpt ove-
rigens de suggestie dat die terminal 
gesubsidieerd wordt: ‘Wij betalen 
een marktconforme vergoeding 
voor de concessie.’
Mijland staat volledig achter de uit-
komsten van het rapport van het 
Rotterdamse onderzoeksbureau 
Nestra, dat het VTG-plan op zijn 

verzoek doorlichtte. De onderzoe-
kers kwamen tot de conclusie dat de 
terminal niet rendabel te exploite-
ren is en tot concurrentievervalsing 
leidt. Hij is ervan overtuigd ‘dat er 
geen trein bij de terminal gaat stop-
pen, omdat de spooroperators er 
geen brood in zien’.
Gelderse statenleden lijken overi-
gens niet onder de indruk van het 
verzet van BCTN en de waarschu-
wing van het Nestra-rapport omdat 
de nut- en noodzaakdiscussie een 
gepasseerd station zou zijn. Zo zei 
Cees van Baak (CDA) tegen De Gel-
derlander dat het rapport de besluit-
vorming niet meer beïnvloedt: ‘Het 
sein staat op groen. Elke container 
die we van de weg halen, is er een.’ 
Mijland: ‘Zo kun je alles recht pra-
ten. Maar hij slaat de plank mis, 
want de terminal is niet bedoeld om 
containers van de weg te krijgen, 
maar om continentaal spoorver-
voer te ontwikkelen.’

Haast
Een ander onderzoeksbureau rela-
tiveert de uitkomsten van het 
Nestra-rapport overigens. ‘Wat op-
valt is dat alle infrastructuurkosten 
worden doorberekend in een over-

slagtarief. Je kunt je afvragen of het 
logisch is om dat te doen. Dat ge-
beurt in elk geval niet altijd’
Het plan van de provincie Gelder-
land is gebaseerd op de verwachting 
dat de RTG tussen de 70.000 en 
90.000 teu per jaar gaat verwerken. 
Nestra stelde dat de onderbouwing 
daarvan ontbreekt en dat het ge-
schatte volume niet wordt gedragen 
door marktconsultatie. Ook zouden 
intentieverklaringen die deze volu-
mes ondersteunen, ‘niet te herlei-
den zijn’. 
Uit het voorstel blijkt overigens dat 
de provincie haast heeft met het 
project en dat de terminal eind 
2020 opgeleverd zou moeten wor-
den. Dat is voor een project van 
deze aard aan de korte kant, temeer 
omdat de grond nog moet worden 
aangekocht. De provincie houdt er 
wel rekening mee dat de planning 
nog kan uitlopen door een aantal 
‘onzekere factoren’, waaronder een 
noodzakelijke aanpassing van het 
nieuwe treinbeveiligingssysteem 
ERTMS.

De provincie gaat door met de ontwikkeling van de Rail Terminal Gelderland (RTG) bij Valburg, 

waarvan de kosten kunnen oplopen tot 60 miljoen euro. Dit zeer tot ongenoegen van terminal 

operator BCTN, die aankondigt het project te vuur en te zwaard te willen bestrijden.

Provincie zet terminalplan door

“De flexibiliteit van de deepsea terminals op de 
Maasvlakte wordt met het Barge Service Center  

door de Kramer Group gecreëerd.  
Een bewezen oplossing!”

 
Hans van der Arend, DP World Germersheim

bargeservicecenter.nl
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Schade door fi les loopt 
op naar 1,2 miljard 

Euromax krijgt 
Empty Transferium 

Cosco krijgt groen licht 
voor overname OOCL 

Weer uitbreiding voor 
Belgische Jost Group 

WEGVERVOER
De schade die de transportsec-

tor jaarlijks lijdt door de fi les op 

de weg is met 100 miljoen euro 

opgelopen naar een recordbe-

drag van 1,2 miljard. De A4 

tussen het knooppunt Burger-

veen en het Prins Clausplein 

zorgde vorig jaar voor de meeste 

economische schade. Die liep op 

van 9,6 naar 19,3 miljoen euro. 

Files op de A15 en de A12 

zorgden elk voor zo’n 13 miljoen 

aan schade. Dat heeft TNO becij-

ferd in opdracht van Transport 

en Logistiek Nederland (TLN).

CONTAINERS
Containerterminal Euromax van 

ECT op de Maasvlakte krijgt 

volgend jaar de beschikking 

over een ‘Empty Transferium’. 

Hutchison Ports ECT Rotterdam 

(ECT), United Waalhaven 

Terminals (UWT) en Smith 

Holland hebben daarover een 

overeenkomst gesloten. De 

nieuwe voorziening gaat voor 

de zomer open en biedt 

diensten op het gebied van 

gewone en reefercontainers.

BRUSSEL
De Europese Commissie heeft 

toestemming gegeven voor de 

overname van OOCL door Cosco. 

De EC zag geen bezwaren, 

ondanks vrees voor een te groot 

marktaandeel in de trans-Atlan-

tische vaart. Er blijft genoeg 

concurrentie over, is de gedach-

te. Met de beslissing sluit de EU 

zich aan bij de Amerikaanse 

autoriteiten, die in oktober al 

akkoord gingen met de over-

name. 

WEGVERVOER
Jost Group heeft het Luxem-

burgse bedrijf Group Charlier 

overgenomen. Sinds vorige 

week maken de 183 personeels-

leden en 100 voertuigen deel uit 

van het Belgische bedrijf. 

Charlier beschikt ook over 

diverse opslagfaciliteiten, van 

samen meer dan 50.000 

vierkante meter. De Luxembur-

gers hebben een omzet van zo’n 

25 miljoen euro per jaar door 

logistiek, distributie en vracht. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

Maarten van As (47) wordt vanaf 
februari de nieuwe directeur van 
de belangenorganisatie Air Cargo  
Netherlands (ACN) op Schiphol. 

Van As is nu manager communica-
tie van Zeeland Seaports. Daarvoor 
werkte hij voor TNO. In beide posi-
ties heeft hij ervaring in het actief 
behartigen van belangen van orga-
nisaties ‘juist ook op het vlak van lo-
gistiek en infrastructuur’, aldus 
ACN.
Het bestuur van de belangenorgani-
satie, die onder meer de belangen 
van luchtvaartmaatschappijen, af-
handelaars, expediteurs en wegver-
voerders op Schiphol vertegen-
woordigt, wil met Van As de 

vrachtlobby in Den Haag versterken 
nadat de branchevereniging on-
langs zonder veel succes campagne 
voerde voor het behoud van de 
vrachtvluchten op de nationale 
luchthaven. 
Volgens voorzitter Ivo Aris van 
ACN laten recente kwesties als de 
slotschaarste op Schiphol zien dat 
de rol van de organisatie moet wor-
den opgetuigd met een stevigere 
lobby richting de landelijke politiek. 
De huidige directeur Ben Radstaak 
(62) zal zich er de komende jaren op 
gaan richten om de interne lucht-
vrachtprocessen meer ‘eff ectiever 
en meer effi  ciënt’ te maken op 
Schiphol, aldus Aris. Radstaak gaat 
in de nieuwe rolverdeling onder 
meer invulling geven aan het Schip-
hol Cargo Mainport Programma. 

De Amsterdamse havensector 
moet zich voorbereiden op een 
stevige vertraging bij de opleve-
ring van de nieuwe zeesluis. Hoe 
stevig wordt begin januari duide-
lijk.

De forse fi nanciële en technische 
tegenvallers van bouwconsortium 
OpenIJ (totale extra kosten 138 mil-
joen euro)  betekenen dat de aanne-
mers VolkerWessels en BAM ook 
komen te zitten met een forse uit-
loop van de werkzaamheden. Onder 
meer moet het oorspronkelijke ont-
werp en bouwproces van de deur-
kassen, waarin de sluisdeuren wor-
den geplaatst, ingrijpend worden 
aangepast, wat leidt tot een verlen-
ging van de bouwperiode, aldus de 
twee bouwbedrijven.  

Volgens een woordvoerder van Vol-
kerWessels zal in januari in overleg 
met Rijkswaterstaat een besluit 
worden genomen over de nieuwe 
oplevertermijn voor de sluis. 
Tegenover het Financieele Dagblad 
neemt omgevingsmanager Jan 
Rienstra van Rijkswaterstaat al een 
voorschot op het slechte nieuws en 
vertraging.  ‘Het heeft er alle schijn 
van dat we de planning niet gaan 
redden. Dat is vervelend.’
Amsterdam had eerder bij de fi nan-
ciering van de sluis bedongen dat de 
zeesluis voor 2020 operationeel 
moest zijn nadat een eerdere ter-
mijn al was geschrapt. Die laatste 
toezegging kan nu ook naar de prul-
lenbak. Of dat nog gevolgen heeft 
voor de bijdrage van Amsterdam 
aan de sluis is nog onduidelijk. JV

LUCHTVRACHT AMSTERDAM

Van As wordt nieuw 
boegbeeld van ACN

Zeesluis IJmuiden niet 
voor eind 2019 gereed 

Goed nieuws voor de onderlinge 

handel en het transport.

komst met de Unie moeten zorgen, 
het VK moet ook, als dat niet lukt, 
alle handelsverdragen opnieuw af-
sluiten die de Unie met landen el-
ders in de wereld heeft gesloten. De 
tijdsspanne daarvoor is beperkt: of-
fi cieel is het VK in juni 2019 geen lid 
meer van de Unie en kan het land 
dus ook geen gebruik meer maken 
van afspraken tussen de Unie en 
derde landen in de wereld.
In de praktijk valt dat misschien wel 
mee. Londen gaat nu uit van een 
‘transitieperiode’ van twee jaar om 
met alle handelspartners wereld-
wijd tot zaken te komen. Van een 
enorme schade door de Brexit, zoals 
door de handel en de transportsec-
tor werd gevreesd, hoeft geen spra-
ke te zijn.

FOLKERT NICOLAI

Het Verenigd Koninkrijk verlaat 
zachtjes, zonder dichtknallende 
deuren, de Europese Unie. Het 
liefst blijven de Britten zoveel 
mogelijk bij het continent.
 
De kansen op een ‘harde’ Brexit van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Eu-
ropese Unie zijn sterk afgenomen. 
De Europese Commissie bereikte 
een akkoord met de Britse premier, 
Theresa May, over de betaling van 
rekeningen die de Unie tegoed heeft 
van de Britten en over de grens tus-
sen Ierland – een lid van de Unie – 
en Noord-Ierland.
Deze grens blijft gewoon, zonder 
controles, open voor personen- en 
goederenvervoer. In Brussel is May 
met Jean-Claude Juncker, de voor-
zitter van de Europese Commissie, 
overeengekomen dat het Verenigd 
Koninkrijk de komende jaren nog 
ongeveer 45 miljard euro betaalt 
wegens verplichtingen die uit het 
lidmaatschap van de Unie voort-
vloeien. Ook is overeengekomen 
dat het Europees Hof van Justitie in 
voorkomende gevallen de hoogste 
rechter blijft bij geschillen tussen 
Britse ingezetenen en inwoners van 
de Unie.

Douane-unie
De komende tijd zullen de Unie en 
het Verenigd Koninkrijk gaan on-
derhandelen over de onderlinge 
handelsverhoudingen. Het VK wil 
daarbij het liefst deel blijven uitma-
ken van de douane-unie met de EU 
of met de Europese Economische 
Ruimte (EER), zoals bijvoorbeeld 
ook Noorwegen. Dat is goed nieuws 
voor de onderlinge handel en voor 
het transport tussen het vasteland 
van Europa en de Britse eilanden.
Voor zowel het VK als de Europese 
Commissie is het overleg over 
‘Brexit’ kennelijk ‘Chefsache’ ge-

worden. Tot dusver voerden na-
mens de Unie Michel Barnier en na-
mens de Britten David Davis de 
onderhandelingen in Brussel. Die 
twee hebben vermoedelijk het nu 
bereikte deelakkoord voorgekookt, 
maar het waren dus Juncker en May 

die er samen wisten uit te komen. 
Voor de Britse premier was dit een 
opsteker. Haar positie wankelde, 

maar na de deal in Brussel heeft zij-
in Londen weer iets betere papie-
ren.

Nieuwe verdragen
Het meeste werk ten aanzien van de 
uittreding van het Verenigd Konink-

rijk uit de EU moet nu nog gebeu-
ren. Niet alleen zullen de Britten 
voor een goede handelsovereen-

Terwijl de Britse premier May onderhandelt over een zachte Brexit, demonstreren aanhangers uit het Stay-kamp.  Foto: ANP/AFP

LOGISTIEK  Bedrijfsleven hoeft voor harde Brexit niet te vrezen

Britten drijven rustig weg
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De waarde van de mondiale lucht-
vrachtmarkt zal de komende ze-
ven jaar stijgen naar 130 miljard 
dollar. 

Dat heeft het Amerikaanse advies-
bureau Transparency Market Re-
search (TMR) berekend in zijn laat-
ste marktprognose voor 2025 van de 
luchtvrachtbranche. 
De luchtvrachtconsultant uit New 
York gaat bij zijn inschatting van de 
marktontwikkeleng uit van een 
jaarlijkse groei van bijna 5%. Onder 
meer de vraag naar vrachtruimte uit 
de farmaceutische industrie, pak-
ketmarkt en de gezondheidszorg  
zal de komende jaren sterk toene-
men, voorziet TMR.  
De consultant wijst er verder op in 
het rapport dat de mondiale lucht-
vrachtmarkt nog steeds sterk ver-
snipperd is, met diverse aanbieders 
als passagiersmaatschappijen, char-
teraars en vrachtmaatschappijen. 
Dat zorgt dat effi  ciëntieslagen 
moeilijk te maken zijn. 
TMR verwacht voor de komende ja-
ren een intensieve samenwerking 
tussen webwinkels als Amazon en 
Alibaba en de luchtvrachtindustrie. 
Nu al is Amazon deels aandeelhou-
der in de vrachtmaatschappij Atlas 
Air en heeft het met Prime Air een 
eigen luchtvaartmaatschappij opge-
zet. Daarnaast zullen meer ‘open 
skies’- verdragen in de wereld het 
vliegen van vracht vergemakkelij-
ken en het meer winstgevend ma-
ken. 
De jaarlijkse groeiprognose sluit in 
ieder geval voor het volgend jaar 
aan op de recente voorspelling van 
luchtvaartorganisatie IATA op volu-
megebied. De belangenhartiger van 
de luchtvaartmaatschappijen ver-
wacht dat na het succesvolle jaar 
2017 het luchtvrachtvolume in 2018 
verder zal toenemen. Het enige 
minpuntje daarbij is wel dat het 
minder hard zal gaan dan dit jaar. 

De analisten van de IATA gaan uit 
van een groei van 4,5% van 59,9 mil-
joen ton naar 62,5 miljoen ton. De 
‘omzetbijdrage’ uit de luchtvracht-
activiteiten schat de IATA in de 
prognose voor 2018 op 38,4 miljard 
dollar, een stijging van bijna 4 mil-
jard dollar. Indien wordt uitgegaan 
van die omzet zal de luchtvracht-
markt volgens TMR in zeven jaar 
meer dan verdrievoudigen.
Hoewel de vrachtgroei volgend jaar 
aanzienlijk lager ligt dan de stijging 
van 9% over 2017, klagen de analis-
ten van de IATA niet over de  min-
dere groei in 2018. Zij wijzen erop 
dat de vraag naar luchtvrachtcapa-
citeit de laatste acht jaar nog nooit 
zo hoog is geweest. 
Uitdagingen zijn er volgend jaar ook 
voor de luchtvrachtbranche, zegt 
topman Alexandre de Juniac van de 
IATA. Hij wijst daarbij onder meer 
op de langzaam stijgende kosten 
voor brandstof. Ook de lasten voor 
de infrastructuur en personeel blij-
ven toenemen.

Freightos 
De digitale luchtvrachtbeurs Freigh-
tos voorziet intussen dat de lucht-
vrachttarieven voor de komende 
weken in Europa hoog blijven. Het 
tekort aan capaciteit op de Europe-
se luchthavens gekoppeld aan volle 
vliegtuigen zorgt voor situaties 
waarbij verladers elkaar overbieden 
om nog ruimte te krijgen. In sommi-
ge situaties worden al prijzen van 13 
dollar per kilo op trans-Atlantische 
routes betaald, aldus Freightos. 
Normaliter zakken de tarieven na 
de Kerstdagen in de luchtvrachtsec-
tor om vervolgens in de aanloop 
naar het Chinese Nieuwjaar, dat in 
2018 in het midden van februari  
valt, weer te stijgen. Freightos ver-
wacht dat die prijsdaling mee zal 
vallen. De reden is het pakketaan-
bod  uit de e-commerce-markt. ‘Dat 
verandert alles’, zegt hij. JV

MARKTPROGNOSE

Luchtvrachtmarkt in 
2025 naar 130 miljard

De laatste van negentien schepen zijn nu ook verkocht. Foto: NT

ruim vier keer zo lang onderweg. 
Vale wilde dat concurrentienadeel 
verkleinen door middel van schaal-
vergroting. Het bedrijf bestelde 
daartoe een nieuwe generatie bulk-
carriers die 400.000 ton erts per 
reis kunnen vervoeren. Deze zoge-
noemde Valemax-schepen zijn de 
grootste in hun soort en moesten 
kostenbesparingen van 25% opleve-
ren. 

Blokkade
Hoewel de bouw van de schepen 
voor een groot deel werd gefi nan-
cierd door Chinese banken, besloot 
Beijing in 2012 de schepen toegang 
tot China te weigeren. Offi  cieel om 
veiligheidsredenen, maar een breed 
gedeelde opvatting in de markt is 
dat de regering gehoor gaf aan 

TOBIAS PIEFFERS

Het redersavontuur van Vale is 
defi nitief beëindigd met de ver-
koop van de laatste twee Vale-
max-schepen.

De schepen zijn voor 178 miljoen 
dollar verkocht aan de Chinese 
Bank of Communications. Het wa-
ren de laatste van negentien sche-
pen die Vale in bezit heeft gehad.
Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf 
begon zijn loopbaan als rederij in 
2008, toen het een antwoord zocht 
op de harde concurrentie uit Aus-
tralië. Mijnbouwers BHP Billiton en 
Rio Tinto genieten een enorm af-
standvoordeel tot ’s werelds groot-
ste ijzerertsconsument China. Een 
lading ijzererts is vanuit Brazilië 

noodkreten van grote Chinese rede-
rijen als Cosco, die vreesden voor 
de concurrentie van Vale’s megacar-
riers.
Om de schepen toch in te kunnen 
zetten besloot Vale overslaghubs te 
bouwen in Maleisië en de Filipijnen. 
Daar werd het erts in kleinere sche-
pen overgeslagen en naar China ge-
transporteerd.
Voor Vale verslechterde de situatie 
door de afzwakking van de Chinese 
economie, waardoor de vraag en 
prijs van erts daalden. Uit geldnood 
verkocht Vale in 2014 een groot deel 
van de vloot aan Cosco en China 
Merchants Energy Shipping, die de 
schepen voor lange termijn aan Vale 
terugverhuurden. Kort daarna be-
sloot Beijing om de blokkade voor 
Valemaxes op te heff en. 

IJZERERTSMARKT

Na jaren van Chinese weerstand 
is mijnbouwbedrijf Vale rederij af 

KLM opende dit jaar al een nieuw sorteercentrum op Schiphol voor de nieuwe pakketambitie.          

AF-KLM gaat ervan uit dat een ver-
gelijkbaar beloningsysteem ook in 
de koeriersmarkt zal werken.
Shipping Blue is al getest bij 3000 
mkb-bedrijven in Nederland, stelt 
de luchtvaartmaatschappij verder. 
Vanaf de eerste week van december 
staat de dienst al open voor de 
29.000 BlueBiz-klanten van de 
KLM in Nederland. De internatio-
nale klanten van Air France-KLM 
moeten nog even wachten.

Parcel International
KLM zet steeds meer in op het in-
ternationaal pakketvervoer. Dit 
voorjaar werd al onder de naam 

JOHN VERSLEIJEN

AF-KLM Cargo is afgelopen week 
begonnen met een mondiale pak-
ketdienst voor zijn BlueBiz klan-
ten. Volgens de vrachtdirectie 
gaat het om verdere invulling van 
de nieuwe strategie om de belly-
ruimte van de passagiersvlieg-
vliegtuigen beter gevuld te krij-
gen, ofwel winstmaximalisatie 
per route. 

Onder de naam Shipping Blue wil de 
Frans-Nederlandse luchtvrachtver-
voerder een nieuwe mondiale be-
zorgservice voor het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) aanbieden tegen 
concurrerende prijzen. Verdere de-
tails over die concurrerende tarie-
ven worden in het persbericht niet 
gegeven.
Leden die zijn aangesloten bij het 
BlueBiz loyaliteitsprogramma van 
Air France-KLM kunnen voortaan 
pakketten tot dertig kilo over de 
hele wereld versturen via de nieuwe 
koeriersdienst. De zendingen wor-
den van deur naar deur gebracht 
binnen drie tot vijf werkdagen, be-
looft de luchtvaartmaatschappij. 
Daarbij wordt ingehaakt op het 
snelgroeiende transport van kleine 
pakketten voor de uitdijende e-
commercemarkt. 

Digitale spaarzegels
Shipping Blue wordt mogelijk ge-
maakt door het uitgebreide interna-
tionale netwerk van KLM. Daarbij 
wordt het voor- en natransport in-
gehuurd bij onderaannemers. De 
zending wordt na de boeking opge-
haald door een koerier. Air France 
of KLM vliegt het pakket vervolgens 
naar de dichtstbijzijnde luchthaven, 
waar een koerier de colli oppikt en 
op het eindadres afl evert. Klanten 
kunnen de status van de zendingen 
via een speciale  track & trace facili-
teit te allen tijde controleren. Ook is 

er verder digitale ondersteuning in 
het verzend- en leveringsproces.
Shipping Blue levert niet alleen een 
nuttige service aan het midden- en 
kleinbedrijf, vindt Air France-KLM, 
maar biedt ook Blue Credits. Deze 
digitale spaarzegels kunnen worden 
ingewisseld voor reisboekingen, 
waardoor reiskosten voor het mkb 
worden verlaagd, aldus de KLM. 
In de luchtvrachtsector wordt een 
vergelijkbaar loyaliteitsprogramma 
al jaren met succes gehanteerd bij 
het boeken van lading door  expedi-
teurs in de vorm van gratis tickets. 
Zo worden ladingsaanbieders be-
loond voor de aangeleverde kilo’s. 

WINSTMAXIMALISATIE  Na 12send mikt luchtvrachtvervoerder met Shipping   

AF-KLM Cargo zet ve
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TOBIAS PIEFFERS

’s Werelds grootste, volledig ge-
automatiseerde containertermi-
nal is begonnen met proefdraai-
en. Eenmaal volledig klaar kan de 
Shanghai Yangshan Deep Water 
Port jaarlijks 6,3 miljoen teu be-
handelen.

Zover is de terminal overigens nog 
niet. De eerste fase die nu klaar is 
voorziet in een jaarlijkse capciteit 
van 4 miljoen teu, die in de komen-
de twee jaar verder wordt opge-
schaald. 
Als de terminal klaar is zullen er 26 
scheepskranen, 120 portaalkranen 
en 130 automatisch gestuurde con-
tainervoertuigen (AGV) op de 223 
hectare grote terminal rondbewe-
gen. 
De terminal is daarmee qua oppper-
vlakte meer dan twee maal zo groot 
als zijn Rotterdamse evenknieën 
Rotterdam World Gateway (RWG) 
en APMT MV2, die respectievelijk 
108 en 86 hectare groot zijn. Ook de  
capaciteit van de Chinese terminal 
is fl ink groter. RWG en APMT MV2 
kunnen  jaarlijks 2,4 en 2,7 miljoen 
teu behandelen, hoewel beide ter-

minals dit in de toekomst nog kun-
nen uitbreiden tot zo’n 4 miljoen 
teu. 
De ECT Delta Terminal is met een 
oppervlakte van 265 hectare en een 
capaciteit van 5 miljoen teu overi-
gens wel een slag groter dan de 
Shanghai Yangshan Deep Water 
Port. ECT’s Delta Terminal was de 
eerste geautomatiseerde terminal 
ter wereld, maar is niet zoals de 
nieuwe geautomatiseerde terminals 
als RWG, APMT MV2 en nu dus ook 
Shanghai Yangshan Deep Water 
Port, grotendeels onbemand. De 
kleinere Euromax terminal is dat 
wel. 

CO2
Volgens directeur Chen Wuyuan 
van de Shanghai International Port 
Group zal de geautomatiseerde ter-
minal ‘niet alleen de effi  ciëntie van 
de haven verbeteren, maar ook de 
uitstoot van broeikasgassen met 
10% terugdringen’. Dat is in de door 
smog geplaagde stad hard nodig. 
Met de nieuwe terminal wil de ha-
ven van Shanghai zijn positie als 
grootste haven ter wereld verder 
verstevigen. In 2016 behandelde de 
haven maar liefst 37 miljoen teu.

AUTOMATISERING

China opent grootste 
onbemande terminal

  Foto: KLM

benutte bellycapaciteit binnen het 
eigen Europese passagiersnetwerk. 
Daarbij kunnen volgens de KLM 
voor de pakketklanten korte door-
looptijden worden gegarandeerd: 
een zending die voor twaalf uur ’s 
middag wordt aangeleverd kan nog 
dezelfde avond voor elf uur bij de 
ontvanger in Europa zijn. Dat zijn 
transporttijden waarmee de lucht-
vaartmaatschappij kan concurreren 
met de grote spelers in de expres-
markt, aldus de KLM. Er zijn wel en-
kele restricties. Zo moeten de pro-
ducten vallen onder het vrije 
verkeer van goederen en mogen de 
pakketten geen gevaarlijke goede-
ren, levende dieren of planten, ta-
bak, alcohol, medicijnen, elektroni-
ca of lithiumbatterijen bevatten. De 
artikelen moeten verder passen in 
een doos van 60x40x35 centimeter. 
Behalve een besteldienst dezelfde 
dag biedt 12send ook bezorging de 
volgende dag (voor 9:00 uur, 12:00 
uur of 18:00 uur) en een economy 
dienst aan. 
Topman Marcel de Nooijer van Air 
France-KLM Cargo hoopt dat 
12send uiteindelijk een ‘nieuwe 
standaard’ wordt in de snel groeien-
de Europese e-commercemarkt.   

12send een eigen pakketdienst uit-
getest met exprespartner Parcel In-
ternational. Daarnaast opende de 
luchtvaartmaatschappij nog niet zo 
lang geleden een nieuw expresde-
pot in de oude afhandelingsloods 
op Schiphol-Centrum. Onder meer 
werd ruim 10 miljoen euro gestoken 
in een nieuwe geautomatiseerde 
sorteerinstallatie. Het nieuwe pak-
ketcentrum heeft een capaciteit van 
2.000 tot 2.500 pakketten per uur.
12send, dat in september op de 
markt werd gebracht, biedt een zo-
geheten sameday-dienst waarbij de 
pakketten nog dezelfde dag worden 
afgeleverd in geheel Europa vanuit 
Schiphol. Daarbij wordt gebruikge-
maakt van het fi jnmazig passagiers-
netwerk van de KLM in Europa, ter-
wijl Partner Parcel International  de 
aanlevering verzorgt naar de lucht-
haven en de afl evering van de pak-
ketten bij de eindontvanger. Ook 
Schiphol is aandeelhouder van 
12send en staat via de bagageafhan-
deling op de luchthaven voor een 
stuk operationele ondersteuning. 

Restricties
Via 12send hoopt de KLM geld te 
kunnen verdienen aan de vaak on-

  Blue op internationaal pakketvervoer voor het midden- en kleinbedrijf 

erder in op pakjes
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BLOG  De pakketmarkt bekeken door een digitale bril
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Slimmer 
pieken 
met Kerst

HANS MOONEN

VICE PRESIDENT CONSULTING TRANS-
PORT EN LOGISTIEK BIJ CGI

December is de ultieme feest-
maand. En dus ook de ultieme 
pakketbezorgingsmaand. Deze 
Kerst verwachten we een nieuwe 
piek. Van piek naar piek: kan dat 
niet veel slimmer – kijkend door 
een digitale bril? 

De NRC kopte midden in de zomer-
se komkommertijd dat pakketbe-
zorging harder groeit dan de regu-
liere postbezorging daalt. Het 
aantal bezorgde pakjes in Neder-
land nam in 2016 ten opzichte van 
2015 met 12% toe naar 350 miljoen – 
wat zich laat onderverdelen in 234 
miljoen binnenlandse en 116 mil-
joen grensoverschrijdende pakket-
ten. Aldus een analyse van de Auto-
riteit Consument en Markt (ACM).
Komkommertijd ligt inmiddels al 
weer lang en breed achter ons. We 
zijn bezig aan de ultieme feest-
maand: december. Voor pakketver-
voerders de drukste tijd van het jaar. 
Het is inmiddels traditie dat we met 
de Kerst een nieuwe piek krijgen, 
die daarmee meteen weer een 
‘nieuw normaal’ zet. Zie daar het 
succes/probleem van Black Friday. 

30 pakketjes per huishouden
De binnenlandse pakketmarkt laat 
zich verdelen in drie segmenten: 
B2B, B2C en C2X. Het Business-to-
Business (B2B) segment was in 2016 
goed voor zo’n 69 miljoen pakjes 
(van bedrijven, voor bedrijven). Het 
Business-to-Consumer (B2C) ver-
keer, waaronder de aankopen bij 
webshops en e-tailers vallen, telde 
op tot zo’n 152 miljoen pakjes. Hek-
kensluiter is de Consumer-to-Busi-
ness/Consumer (C2X – feitelijk dus 

tiek. Bekijk maar eens het werk dat 
Walther Ploos van Amstel vanuit 
zijn lectoraat aan de Hogeschool 
van Amsterdam rond dit thema ver-
richt. Zo deed hij met studenten on-
derzoek naar vervoersbewegingen 
in de Amsterdamse Pijp. Dit leverde 
schokkende cijfers op. Dit zo schrij-
vende, realiseer ik me dat hier echt 
wel een uitdaging ligt: te veel dichte 
deuren, onnodige kosten, ongeba-
lanceerde processen. En fysiek ko-
men de grenzen in zicht. Het moet 
dus slimmer.

Het kan slimmer
Laten we eens fi losoferen – bijvoor-

C2B en C2C) markt, waar het om 7 
miljoen pakjes ging. En dan hebben 
we de grensoverschrijdende pakjes-
stromen nog niet eens meegeno-
men – denk bijvoorbeeld aan inter-
nationale aankopen bij AliExpress 
of een van de Amazon-fi lialen over 
de grens. Uitgaande van 300 lever-
dagen per jaar, gaat het in totaal om 
zo’n 800.000 pakjes die iedere dag 
bij Nederlandse voordeuren be-
zorgd moeten worden. Anders ge-
zegd: gemiddeld ontvangt een Ne-
derlands huishouden 30 pakketjes 
per jaar.

Overdag
Dit onderscheid laat zien dat er niet 
één soort pakjesstroom is. In de 
B2B-markt vindt bezorging hoofd-
zakelijk overdag en op werkdagen 
plaats. Het B2C-segment is veel di-
verser. Consumenten krijgen steeds 
meer verschillende bezorgopties 
aangeboden – levering per specifi e-

ke modaliteit (drone/bike), parcel-
stations en crowd delivery bijvoor-
beeld. Voor C2X (en voor 
retourstromen uit het B2C-verkeer) 
is het belangrijk om een fi jnmazig 
netwerk van servicepunten te heb-
ben.

De helft gaat goed
Iets meer dan de helft (51%) van de 
B2C-pakjes komt direct op de juiste 
bestemming terecht, een cijfer dat 
ik eerlijk gezegd nog hoog vind. Dit 
blijkt uit de recente bachelorscrip-
tie van Lisette Knijn. Zij laat zien 
dat daarnaast 10% van het volume 
direct naar een parcelpoint gaat; 
14% wordt bij het ‘niet thuis zijn’ 
van de geadresseerde bij een van de 
buren afgegeven. Het restant, 25%, 
gaat op voor een tweede afl everpo-
ging of dient opgehaald te worden – 
het vervelende briefje in de bus. 
Knijn rapporteert tevens de tijd die 
gemiddeld aan een levering besteed 

wordt. Het is geen verrassing, maar 
je kunt het maar beter de eerste keer 
direct goed doen!
Ook laat de B2C-markt behoorlijke 
volumeverschillen door de week 
zien. Op zaterdag en zondag draai-
en webwinkeliers zo’n 40% van hun 
weekomzet; de logistiek hobbelt 
daar achteraan met een grote piek 
op maandag. En laten die eerste da-
gen van de werkweek nou net weer 
dagen zijn dat er relatief weinig 
mensen thuis zijn. 
De genoemde groeipercentages – 
inmiddels met recht een meerjarige 
trend – zorgen voor verergering van 
de stedelijke distributieproblema-
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Groot zijn bood traditioneel voordeel, 

maar het draait nu om slim zijn.
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beeld vanuit het ‘move smarter’-
denkraam – hoe je in de huidige di-
gitale tijd op een blanco vel een 
pakketdienst zou ontwerpen. Ik stel 
me zo voor dat je dan alles van je 
klant wilt weten. Maar wie is nu ei-
genlijk je klant? De versturende par-
tij? De ontvangende? Of allebei? Je 
wilt dus inzicht in de te verwachten 
(capaciteits)vraag, maar ook in de 
kans op fi rst time right. Als je jaar-
lijks dertig keer bij een voordeur 

komt, moet je toch goed kunnen in-
schatten wanneer je bij die specifi e-
ke voordeur de meeste kans op afl e-
versucces hebt. 
Ook wil je vermoedelijk alles over je 
vervoersmiddelen en capaciteiten 
in je netwerk weten. Je vervoersaan-
bod, zogezegd. Waar zijn je busjes? 
En wat kun je dat busje (last minu-
te) nog (extra) laten doen? Hoe ver-

loopt je sorteerproces? Kom je ca-
paciteit tekort, of heb je nog ruimte? 
Waar zijn vertragingen te verwach-
ten?
Hoe ontwerp je het fysieke proces?
En dan je fysieke proces: welke ont-
werpkeuze maak je daar? Een rigide 
proces, waar vooraf vaststaat dat 
iets wat er nu in gaat, er gegaran-
deerd na zoveel uur weer uitkomt? 

ring). Zet de ontvanger aan het 
stuur en geef hem de keuze: eerder 
(wellicht tegen aanvullende beta-
ling), later, geconsolideerd laten le-
veren op een moment dat hij wel 
thuis is, of juist direct elders laten 
leveren. Dan gaat de klanttevreden-
heid omhoog, terwijl het aantal fou-
ten en de kosten omlaag gaan. 

Busje komt zo
Als het busje daadwerkelijk onder-
weg is, houd dan de ontvanger goed 
op de hoogte. Informeer wanneer 
geleverd gaat worden, zodat de ont-
vanger klaar staat als de bezorger 
uit zijn wagen stapt (‘Uber-style’). 
Bied de mogelijkheid om last minu-
te aan te kunnen geven dat ont-
vangst toch niet uitkomt. Of laat 
consumenten hun retourzendingen 
melden, zodat die effi  ciënt meege-
nomen kunnen worden.
Tegelijk met dit alles, regel je ook 
nog een mooie feedback cycle in, 
waarbij ontvangers en chauff eurs 
gericht feedback geven op plan en 
uitvoering. Wat ging goed, wat kan 
nog beter? 

Niet alleen voor blanco vellen
Het goede nieuws is dat je voor het 
hierboven geschetste scenario niet 
vanaf een blanco vel hoeft te begin-
nen. Ook bestaande pakketvervoer-
ders kunnen deze route wel degelijk 
inslaan. Groot zijn bood traditio-
neel schaalvoordelen. Maar de com-
petitie draait nu om slim zijn. Zet 
dan wel een strategie neer als ware 
je een digital native bedrijf, waarbij 
je de last van het verleden – die te 
vaak resulteert in puntoplossingen 
waarvan de pakketmarkt er genoeg 
kent – van je afschudt. Ga radicaal 
anders werken, bespaar dramatisch 
op de kosten en krijg nog tevrede-
ner verzenders en ontvangers door 
het premium product dat geleverd 
wordt!
De volgende piek kan, kortom, een 
stuk slimmer als je begint vanuit 
een integrale digitale strategie: 
move smarter! 

(En dus een grote last op je capaci-
teitsinzet trekt op het moment dat 
volumes niet gelijkmatig verdeeld 
zijn over de week). Of een proces 
waarin je kunt diff erentiëren en ie-
der pakketje zijn eigen unieke keten 
kunt bieden: snel als het moet, traag 
als het kan en wellicht zelfs gecon-
solideerd met andere zendingen?
Ook zou je de partijen waar jouw 
proces van afhangt – de verzenders 
en de ontvangers dus – onderdeel 
van je proces willen maken. Door 
voorinformatie van (grote) e-tailers 
weet je eerder wat er wanneer te 
verwachten is. Maar ook wil je, zo-
dra je een adres langs ziet komen, 
actief contact zoeken met de ont-
vanger dat er een pakje aankomt (en 
dus niet pas na de eerste misleve-
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Veilig werken 
met batterijen; 
is het personeel 
wel goed 
opgeleid?

Ondertussen worstelen verladers en 
vervoerders in de praktijk nog steeds 
met de huidige regelgeving, die me-
dio dit jaar van kracht is geworden. 
Voor de vervoerders die zich hebben 
gespecialiseerd in het transport van 

gevaarlijke goederen is het werken met de nieuwe re-
gels inmiddels dagelijkse kost, vertelt Martin Greschek, 
manager gevaarlijke goederen bij Dachser. Deze bedrij-
ven hebben hun werknemers opgeleid, zowel intern als 
extern.
De vraag is echter of alle bedrijven die met de nieuwe 
regels te maken hebben, hun personeel goed hebben 
opgeleid. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer appara-
ten uitgerust met lithium-ionbatterijen. Daardoor krij-
gen diverse verladers en transporteurs ineens ook te 
maken met de regels voor het vervoer van gevaarlijke 
goederen, terwijl ze daar in het verleden niets mee van 
doen hadden. Een van de markten die daar de afgelopen 
jaren steeds vaker mee te maken hebben gekregen, is de 
markt voor de opslag en het transport van elektrisch ge-
reedschap. 
‘Ongeveer de helft van de verkochte apparaten heeft te-
genwoordig een batterij’, zegt Christian Eckert. Hij is 
CEO van de Duitse belangenvereniging voor de elektri-

TOM VAN GURP / DVZ

De volgende ronde van regelwijzigingen voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen is in zicht. De twintigste editie van 
de VN-modelverordeningen – ook wel de ‘moeder van alle 
voorschriften voor gevaarlijke goederen’ genoemd – is 
opgesteld. Die bevat nadere regels voor het vervoer van 
lithiumbatterijen. Deze voorschriften worden verwerkt in 
de 2019-versies van de aanvullende reglementen zoals het 
ADR, RID en ADN.

sche industrie Zvei en secretaris-generaal van de Euro-
pean Power Tool Association (Epta). Volgens hem heb-
ben fabrikanten veel aandacht besteed aan de veiligheid 
van de apparaten, met daaraan gekoppeld informatie 
voor verzender en gebruiker, zodat ze weten hoe ze op 
een juiste manier moeten omgaan met deze producten.
Niet alleen fabrikanten, maar ook professionals in de 
logistieke sector en dealers worden geconfronteerd 
met de strenge veiligheidseisen. Steeds vaker kiezen ei-
genaren en gebruikers van vorkheftrucks ervoor om
om te schakelen naar lithium-ion-aandrijving van hun 
voertuigen of van hun pallettrucks. Dit betekent dat ze 
ook te maken krijgen met gevaarlijkegoederenproble-
matiek, bijvoorbeeld bij het retourneren van defecte 
batterijen.

Verpakkingswijze
En er is nog een derde groep mensen bij wie het twijfel-
achtig is of alles juist verloopt bij het verzenden van de 
batterijen. ‘Hoe goed is eigenlijk het personeel getraind 
van retailers die in hun winkels ook een pakketservice 
erbij hebben’, vraagt Michaela Buchenthal zich af. Zij is 
manager en trainer bij opleidingsinstituut BLT.
Bij elektrische apparaten die via internet worden ver-
zonden of juist door de online koper worden terugge-

Regels voor het omgaan 

met gevaarlijke stoffen 

worden voor steeds meer 

bedrijven van belang. Zo 

bevatten producten steeds 

vaker batterijen. Denk aan 

gereedschap of elektrische 

pallettrucks. Daarnaast 

gaat volgend jaar de 

drempel waarboven je 

gevaarlijke stoffen moet 

registreren, fl ink naar 

beneden. Bedrijven die 

voorheen nooit met deze 

problematiek te maken 

hadden, moeten de regels 

nu kennen en toepassen. 

Daarom besteedt 

Nieuwsblad Transport in 

deze editie aandacht aan 

gevaarlijke stoffen.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 13-19 DECEMBER 2017



11Gevaarlijke stoffen

stuurd, is het maar de vraag of de verzender de voorge-
schreven verpakkingswijze hanteert. En zelfs als dat 
gebeurt, is het volgens Buchenthal twijfelachtig of het 
personeel op de verzamelcentra wel belangstelling 
heeft voor deze problematiek.
Dit wordt bevestigd door politiecommissaris Frank 
Rex. Hij werkt bij de politie-afdeling in Hannover en is 
gespecialiseerd in gevaarlijke goederen. Rex richt zijn 
aandacht momenteel vooral op afvalverwerkers. ‘Het 
onderwerp is zo belangrijk dat we momenteel een spe-
ciale werkgroep vormen’, legt hij uit. 

Gassen en dampen
Belangrijke reden hiervoor is dat defecte batterijen snel 
kunnen breken, zelfs onder normale vervoersomstan-
digheden. Vlamvorming, warmteontwikkeling of uit-
stoot van giftige, bijtende of brandbare gassen of dam-
pen kunnen het gevolg zijn. Rex adviseert daarom 
bedrijven om een verantwoordelijke aan te stellen voor 
het verzamelen en verwerken van batterijen. ‘Met de 
zich ontwikkelende technologie verandert ook de regel-
geving mee. Daarom is het van belang dat er iemand is 
binnen je organisatie die deze veranderingen bijhoudt.’
Omdat de regels voor gevaarlijke goederen voor elke 
vervoerswijze speciale voorschriften bevatten, evenals 

uitzonderingen en vrijstellingen, is het voor verladers 
van kleine hoeveelheden vaak moeilijk om een over-
zicht te krijgen. Er is een handige compilatie van Epta- 
en Zvei-voorschriften, specifi ek voor het vervoer van 
lithium-ionbatterijen in elektrisch gereedschap en 

tuingereedschap. In dat overzicht worden de voor-
schriften voor de verschillende vervoerswijzen op een 
duidelijke manier samengevat.
‘Bedrijven uit andere sectoren kunnen daardoor over-
zicht krijgen, maar het blijft noodzakelijk steeds op pro-
ductniveau te toetsen’, legt Eckert uit. Thomas Dit-
trich, batterijexpert bij Tadiran Batteries, die aan de 
compilatie meewerkte, voegt eraan toe: ‘Informeer bij 

degene die namens jouw bedrijf belast is met gevaarlij-
ke goederen. Alle bedrijven die bepaalde hoeveelheden 
gevaarlijke goederen verzenden, moeten een dergelijke 
expert hebben.’
En zelfs bedrijven die beneden de maximale hoeveel-
heid gevaarlijke goederen blijven, moeten werknemers 
opleiden als ze aan deze producten worden blootge-
steld. In zo’n geval is het zinvol om de hulp in te scha-
kelen van externe consultants.

Verzekeraars
Verder advies komt van verzekeraars. FM Global, een 
wereldwijde commerciële vastgoedverzekeraar, heeft 
bijvoorbeeld grootschalige brandtests uitgevoerd. 
Daaruit bleek dat golfkarton en verpakkingsonderdelen 
die gemaakt zijn van kunststof eerder in brand vliegen 
dan de in karton verpakte batterijen zelf.
Tevens is het zo dat grote batterijen, die bijvoorbeeld 
worden gebruikt in elektrische voertuigen, bij een ma-
gazijnbrand meestal eerder vlam vatten dan kleinere 
batterijen voor smartphones en laptops. Tip van de ver-
zekeraars: sprinklerinstallaties die op een goede manier 
zijn geconfi gureerd, kunnen het vuur onderdrukken, 
ongeacht of de ontsteking afkomstig is van een ontplof-
te batterij of een externe bron.

Illustratie: Shutterstock
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iemand in je organisatie de 

veranderingen bijhoudt.



Nieuwe modern ingerichte leslokalen gesitueerd op 
een centraal gelegen locatie met 26 eigen parkeer-
plaatsen. Dat is een beknopte omschrijving van de 
nieuwe locatie die de trainings- en consultancytak 
van SCS per 1 januari op Schiphol-Rijk in gebruik 
neemt. Trainer- en veiligheidsadviseur Hans van der 
Maat vertelt dat de klassikale trainingen en cursussen 
van SCS tot nu toe in samenwerking met een ande-
re cursusprovider plaatsvonden.  Deze samenwerking 
stopt echter per 1 januari 2018, vandaar dat we zoch-
ten naar een nieuwe geschikte locatie en die hebben 
we op Schiphol-Rijk gevonden. Ik ben er erg blij mee. 
De faciliteiten zijn er erg goed en we zitten nu op een 
gedeelte van Schiphol waar veel van onze cursisten 
werkzaam zijn. We beschikken binnenkort over twee 
leslokalen, één ruimte voor het verrichten van admi-
nistratieve werkzaamheden en één recreatief vertrek 
om bijvoorbeeld de pauzes in door te brengen of een 
lunch te nuttigen. Alle benodigdheden voor het geven 
van trainingen en cursussen zijn op onze nieuwe loca-
tie aanwezig. Ik verwacht dat we op Schiphol-Rijk de 
komende jaren goed uit de voeten kunnen.”

Erkend opleidingsinstituut
SCS werd in de jaren negentig opgericht door Hans 
van der Maat en Huib den Dikken. Het bedrijf groei-
de in de loop der jaren uit tot een full-service bedrijf 
in gevaarlijke stoffen en partner van bedrijven die 
wereldwijd actief zijn in de olie- en gasindustrie. Te-
genwoordig beschikt SCS over eigen vestigingen en 
opslagfaciliteiten in onder andere Oude Meer, IJmui-
den, Rotterdam en op luchthaven Schiphol. In totaal 
telt het bedrijf 40 werknemers. De activiteiten van SCS 
kunnen worden onderverdeeld in de categorieën: ver-
pakken en documenteren van gevaarlijke goederen 
(om ze bijvoorbeeld geschikt te maken voor lucht- of 
wegtransport), het bieden van logistieke ondersteu-
ning voor dit soort producten (zoals tijdelijke opslag 
en transport over de weg) en het geven van cursussen, 
trainingen en advies aan bedrijven die met gevaarlijke 
goederen werken. Van der Maat: “SCS Training & Con-
sultancy is een door de IATA (International Air Trans-
port Association) en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat erkend opleidingsinstituut. Wij verzor-
gen een breed aanbod aan cursussen en trainingen op 
het gebied van cargo security en gevaarlijke stoffen. 

We geven onze cursussen zowel klassikaal in eigen 
huis als  in-company en, indien gewenst, zelfs volle-
dig afgestemd op de activiteiten van een bedrijf en op 
maat gemaakt. Ook is het mogelijk om bepaalde cur-
sussen via e-learning te volgen.” Daarnaast verricht 
SCS Training & Consultancy advieswerkzaamheden: 
“Dat betekent dat bedrijven ons bijvoorbeeld inhu-
ren als externe veiligheidsadviseur vervoer gevaarlij-
ke stoffen, externe beveiligingsadviseur luchtvracht 
(BAL) of als stralingsdeskundige. Ook geven we advies 
over het toepassen van wet- en regelgeving en vragen 
we ontheffingen en erkenningen voor bedrijven aan.  
SCS beschikt over de zogenoemde E-erkenning status, 
waardoor we de wettelijke aansprakelijkheid van der-
den kunnen overnemen voor het verpakken en ver-
zenden van luchtvracht.”

Dagelijkse praktijk
De docenten van SCS Training & Consultancy beschik-
ken over een gedegen vakkennis en zijn tegelijkertijd 
zowel trainer als veiligheidsadviseur. Ze hebben hier-
door veel praktijkervaring en benaderen de stof niet 
alleen vanuit de theorie, maar juist ook vanuit de 
dagelijkse praktijk. “Dat is één van de zaken waarop 
we ons onderscheiden van veel andere trainingsin-
stituten”, zegt Van der Maat. “Onze trainingen sluiten 
nauwgezet aan bij de dagelijkse werkzaamheden van 
onze cursisten en dat vinden we erg belangrijk.” Het 
cursusaanbod van SCS Training & Consultancy is zeer 
divers. Wel is de rode draad altijd het veilig verpak-
ken, transporteren, opslaan en werken met gevaarlijke 
goederen, zodat wordt voldaan aan alle wettelijke ei-
sen. Enkele voorbeelden van populaire cursussen zijn: 
luchtvervoer gevaarlijke stoffen, luchtvervoer radio-
actieve stoffen, luchtvervoer lithiumbatterijen, mede-
werker luchtvracht, beveiligingsadviseur luchtvracht 
en controleur luchtvracht. “Van een aantal van deze 
cursussen bestaan zowel uitgebreide versies van en-
kele dagen als een samengevatte versies die ongeveer 
een halve dag in beslag neemt”, zegt Van der Maat. 
“De uitgebreide versie is dan bestemd voor leiding-
gevend personeel, zoals logistieke managers en voor 
exportmedewerkers, terwijl de ingekorte versie vooral 
een soort bewustwordingscursus is, bedoeld voor ma-
gazijnpersoneel als orderpickers, heftruckchauffeurs 
en inpakkers. Op deze manier leveren we een soort 

maatwerk dat aansluit bij de benodigde kennis van de 
cursist.”

Competency based training
Voor de meeste logistieke medewerkers die met ge-
vaarlijke goederen werken is het wettelijk verplicht 
dat ze een cursus over werken met gevaarlijke goe-
deren hebben gevolgd en beschikken over een geldig 
certificaat op dat gebied. De opleidingen van SCS Trai-
ning & Consultancy worden afgerond met een toets. 
Cursisten die hiervoor slagen krijgen een erkend cer-
tificaat dat twee jaar geldig is. Alleen houders van een 
geldig certificaat mogen bepaalde werkzaamheden op 
het gebied van transport door de lucht van gevaarlij-
ke goederen uitvoeren. “Certificaathouders moeten 
periodiek een herhalingscursus volgen waarin wordt 
ingegaan op nieuwe wet- en regelgeving en techni-
sche kennis”, legt Van der Maat uit. “Ook dit soort her-
halingscursussen verzorgen wij voor onze klanten.”  
De komende jaren gaat er veel veranderen op het ge-
bied van cursussen en trainingen op het gebied van 
het door de lucht vervoeren van gevaarlijke stoffen. 
Momenteel wordt er veel algemene lesstof in de cur-
sussen en trainingen behandeld, maar dat gaat ICAO 
(in de praktijk IATA) in 2019 wijzigen. Dan wordt er 
een trainingssysteem ingevoerd dat is gebaseerd op 
de daadwerkelijke  werkzaamheden die een cursist 
uitvoert, oftewel competency based training. Van der 
Maat: “Iemand die bijvoorbeeld alleen maar lithium-
batterijen vervoert, moet nu nog een volledige training 
volgen. Dat is dan niet meer nodig. Zo iemand hoeft 
alleen getraind te worden in het veilig vervoeren van 
dergelijke batterijen. Dat is efficiënter en gemakkelij-
ker voor de cursisten. Ik vind deze verandering daar-
om een goede zaak. Voor ons betekent het dat we alle 
cursussen opnieuw gaan inrichten en dat een aantal 
ervan worden ingekort. Vanaf 2019 gaan we de nieuwe 
trainingen geven.”

SCS opent nieuwe training- en 
cursuslocatie op Schiphol-Rijk

ADVERTORIAL

Op 1 januari opent  
SCS Training & Consultancy 
een nieuw trainings- 
en cursuscentrum op 
Schiphol-Rijk. Trainer/
veiligheidsadviseur Hans 
van der Maat gaat in op de 
verhuizing en de cursussen 
en trainingen die SCS 
Training & Consultancy 
verzorgt.

www.specialcargo.nl
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De positieve trend in de naleving is het 
sterkst zichtbaar op het gebied van de 
informatieplicht voor gevaarlijke stof-
fen. Dat was ook het domein waar ver-
betering het hardste nodig was. In ver-
gelijking met de vorige jaarrapportage 

(uit 2013) werden de regels voor chemische stoff en in 
2016 duidelijk beter nageleefd. De controle-instanties 
schrijven dit vooral toe aan de inzet van brancheorgani-
saties, het toezicht van de diverse inspectiediensten en 
de inzet van bedrijven zelf. In totaal werden vorig jaar 
zo’n negenhonderd controles uitgevoerd door de ILT, 
de NVWA, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (ISZW) en de douane. Zij kijken daarbij naar Euro-
pese voorschriften voor chemische stoff en, de zogehe-
ten Reach- en CLP-verordeningen.
De verbetering was het duidelijkst zichtbaar bij de na-
leefpercentages van de belangrijkste rubrieken van de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Op een dergelijk 
blad staat informatie over de mogelijke gevaren van een 
bepaalde risicovolle stof en staan aanbevelingen voor 
het veilig gebruik ervan. 
Deze VIB’s worden opgesteld door importeurs en pro-
ducenten van gevaarlijke stoff en. Zij moeten deze bla-
den doorgeven aan hun afnemers. Vier jaar geleden 
werd dat in 25 tot 40% van de gevallen juist gedaan. Vo-
rig jaar was dat percentage gestegen naar 60. Ondanks 
de forse stijging blijft het resultaat ver achter bij de 
door de inspectiediensten gewenste 90%.
De ILT zou daarom graag een verdere verbetering zien. 
‘De toename bij de veiligheidsinformatiebladen moet 
nog wel worden versterkt om het gewenste naleefper-
centage te bereiken. Een te groot deel van de VIB’s be-
vat nog steeds ernstige fouten en omissies’, aldus de in-
spectiedienst. Die verdere stijging moet dan komen van 
onder andere specifi eke voorlichting door branchever-
enigingen en inspectiediensten over vaak gemaakte 
fouten. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om het dragen van 
de juiste soort veiligheidshandschoenen bij gebruik van 
gevaarlijke stoff en.’ Naast specifi eke voorlichting gaan 

Te veel VIB’s bevatten nog 

ernstige fouten en omissies.

Naleving van regels voor 
chemische stoffen verbeterd

1 ton per jaar). Hierdoor vallen meer mkb-bedrijven 
vanaf juni onder de registratieplicht. De samenwerken-
de inspectiediensten gaan vanaf medio 2018 hun con-
troles tevens op deze groep richten, om te zien of de be-
drijven die met kleinere hoeveelheden werken hun 
zaakjes ook op orde hebben.

Gezond en veilig werken
De naleving van de verplichtingen voor gezond en vei-
lig werken met gevaarlijke stoff en was in 2016 nog on-
voldoende. De Inspectie SZW heeft verspreid over ver-
schillende sectoren in totaal 126 bedrijven onderzocht. 
Bij precies de helft van de gevallen (63) moest worden 
opgetreden.
Deze 63 bedrijven begingen in totaal 96 overtredingen. 
De oorzaken van deze overtredingen waren divers: 
sommige bedrijven hadden geen actueel veiligheidsin-
formatieblad voor een bepaalde stof, terwijl andere be-
drijven zich onvoldoende hebben ingezet om het risico 
dat personeel zou worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoff en te inventariseren en te voorkomen. Ook waren 
er diverse andere bedrijven die onvoldoende bescher-
mende maatregelen namen. 
Daarnaast bleek dat de gecontroleerde bedrijven soms 
moeite hadden om de verplichtingen voor gezond en vei-
lig werken na te leven, omdat de veiligheidsinformatie-
bladen die zij van leveranciers ontvingen onvoldoende 
informatie bevatten. Daarom is vorig jaar de VIB-check 
gelanceerd. Hiermee kunnen eindgebruikers zelf op een 
snelle en gemakkelijke wijze de informatiebladen con-
troleren die zij van de leverancier hebben ontvangen. 
Voldoet de informatie niet aan de gestelde eisen, dan 
kunnen zij de leverancier om juiste informatie vragen.
Het aantal bedrijven dat moet worden gecontroleerd, is 
erg groot. Daarom hebben de controlerende autoritei-
ten prioriteiten gesteld. In 2016 is prioriteit gegeven 
aan producenten en importeurs, omdat zij aan het be-
gin van de keten en dus als eerste verantwoordelijk zijn 
om de benodigde kennis over de stof of het mengsel te 
verzamelen en te analyseren.

de diverse controle-instanties uiteraard door met 
handhaving.
Waar het bij de informatiebladen nog vaak misging, is 
onder meer dat niet alle relevante informatie over de 
leverancier van de gevaarlijke stof of mengsel werd ver-
meld. Ook kwamen er regelmatig fouten voor bij de ge-
varenindeling van de stoff en en werden in veel gevallen 
de persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals hand-
schoenen) niet gespecifi ceerd. Tevens ontbrak soms de 
vermelding over welke nationale regelgeving van toe-
passing was.

Registratieplicht
Over de naleving van de registratieplicht waren de in-
spectiediensten ook positief. Deze plicht bestaat uit het 
verzamelen en rapporteren van gegevens over de ge-
vaarsaspecten en de te nemen beschermingsmaatrege-
len  Bij de vorige rapportage uit 2013 was al in 93% van 

de gevallen alles in orde. Dat percentage is bij de laat-
ste meting uit 2016 op hetzelfde niveau gebleven. ‘De 
gecontroleerde stoff en waren bijna allemaal geregis-
treerd of hoefden (nog) niet geregistreerd te worden. 
Dit komt overeen met het beeld uit de afgelopen jaren’, 
schrijft de ILT.
Op dit moment is het zo dat de registratieplicht alleen 
geldt voor bedrijven die hoeveelheden van meer dan 
100 ton per jaar fabriceren of invoeren. Die grens gaat 
echter veranderen. Vanaf 1 juni 2018 geldt de registra-
tieplicht ook voor bedrijven die risicovolle stoff en in 
kleinere hoeveelheden maken of importeren (boven de 

In totaal werden 

vorig jaar zo’n 

negenhonderd 

controles 

uitgevoerd door 

de ILT, de NVWA, 

de Inspectie 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

(ISZW) en de 

douane.

Foto: 

Shutterstock

TOM VAN GURP

Bedrijven die met chemische stoffen werken, 
houden zich steeds beter aan de regels. Dat blijkt 

uit cijfers van de samenwerkende inspectie-
diensten, waaronder de ILT, over 2016. 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 13-19 DECEMBER- 2017



14 Feature

HAVENDEBAT  ‘Als schaalvergroting de oorzaak is, waarom hadden we er twintig jaar geleden dan ook last van?’

Dick Gilhuis, BCTN. Foto’s: Marijke Klos Steven Lak, Deltalinqs. Matthijs van Doorn, Havenbedrijf Rotterdam.

‘Informatie én de rekening delen he

ROB MACKOR

Dé oplossing werd niet gevonden, 
maar over één ding waren de 
deelnemers aan het NT Havende-
bat het eens: informatie uitwisse-
len is cruciaal om congestie in de 
haven te bestrijden.

Tijdens het levendige debat met 
zo’n 180 deelnemers in het Rotter-
damse fi lm- en muziekcentrum 
LantarenVenster werd ook duide-

lijk dat velen de wachttijden bij de 
haventerminals als structureel zijn 
gaan beschouwen, omdat het feno-
meen zich al jarenlang voordoet. 
Dat informatie uitwisselen cruciaal 
is om het probleem te tackelen, 
daarover was men het wel eens. 
Maar hoe dat nu in actie moet wor-
den omgezet, werd minder duide-
lijk. 
Robin van Leijen van expediteurs-
vereniging Fenex had de mooiste 
formulering bedacht: ‘wederkerige 

ketenafspraken’. Als voorbeeld 
noemde hij de relatie tussen de con-
tainerterminals en de binnenvaart: 
‘De terminals zouden afhandelings-
capaciteit moeten garanderen en de 
binnenvaart zou de garantie af moe-
ten geven dat die dan ook benut 
wordt.’ Dat zou volgens hem zowel 
bilateraal als op sectorniveau moe-
ten gebeuren.
Over de oorzaken van het con-
gestieprobleem liepen de meningen 
nogal uiteen. De schaalvergroting in 

de containervaart werd door velen 
als een van de belangrijkste facto-
ren gezien, maar niet door iedereen. 
Hester Duursema van Binnenvaart 
en Logistiek Nederland formuleer-
de dat scherp: ‘Als schaalvergroting 
de belangrijkste oorzaak is, waarom 
hadden we er twintig jaar geleden 
dan ook last van?’
Rob Bagchus van ECT riposteerde 
dat schaalvergroting toen ook al aan 
de orde was en voegde eraan toe dat 
de ontwikkeling naar steeds grotere 

schepen de laatste jaren veel sneller 
is gegaan dan iedereen had gedacht. 
Hij stelde dat ECT er alles aan doet 
om de schaalvergroting bij te benen 
en speelde de bal deels terug met 
zijn oproep ‘aan de rest van de sec-
tor om ook in te spelen op de schaal-
vergroting’.
Maar volgens een spreekster uit het 
publiek moeten de terminals wel 
degelijk de hand in eigen boezem 
steken omdat ze ‘onder- gedimensi-
oneerd’ zijn op het punt van  de bin-
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Tobias Pieffers, NT. Rob Bagchus, ECT.

elpt tegen congestie’

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Transportbedrijf Vos uit Deventer 

heeft met trots de tweede Lean 

and Green Star in ontvangst 

genomen. Vos heeft de award 

mede behaald door te blijven 

investeren en door te innoveren

in een tot voor kort economisch 

zware tijd. Ook moest Vos een 

uitgebreid rapport indienen met 

gerealiseerde zaken en duurzaam-

heidsinitiatieven die men de 

komende jaren zal gaan verder 

ontwikkelen. 

Schenker Logistics Nederland is 

onderdeel van een van de 

grootste wereldwijde logistiek 

dienstverleners. In Nederland 

wordt het landtransport georga-

niseerd vanuit Tilburg, Ede en 

Oldenzaal. Onlangs werden in 

Tilburg zes nieuwe MAN TGS 

trekkers in gebruik genomen. De 

order maakt deel uit van een 

verjonging en verduurzaming van 

de DB Schenker-vloot voor 

distributie en internationaal 

transport. Het gaat dit keer om 

zes MAN-trekkers van het type 

TGS 18.420 BLS Effi cientline met 

een LX slaapcabine met hoog dak. 

De trucks worden vanuit Tilburg 

vooral ingezet voor distributie-

ritten binnen de Benelux. DB 

Schenker vervoert onder meer 

temperatuur-kritische goederen 

zoals medicamenten.

 

Logistiek dienstverlener Van Zaal 
bouwt een bedrijvencomplex aan 

de Bedrijvenweg in De Kwakel. 

Het pand is bestemd voor verhuur. 

Het toekomstige bedrijven-

complex, waaraan momenteel 

hard wordt gewerkt, wordt 

7.100 vierkante meter groot en 

zal bestaan uit vijf hallen. Deze 

hallen worden straks afzonderlijk 

of als geheel verhuurd als 

productie-, logistieke of opslag-

ruimten. De locatie ligt nabij 

hoofdwegen, bloemenveiling 

Aalsmeer en luchthaven 

Schiphol. 

Het mondiale zeecontainerver-

voersbedrijf Ocean Network 
Express (ONE) heeft een nieuw 

onderkomen in het centrum van 

Rotterdam. ONE, waarvan het 

operationele hoofdkantoor in 

Singapore is gevestigd, zal met 

zijn Nederlandse organisatie 

vanaf de Blaak opereren.

Tijdens de uitreiking van ‘The 

European Transport Award for 

Sustainability’ (ETPN), ontving 

Dachser dit jaar de ‘Special Award 

for Corporate Social Responsa-

bilty’. De logistiek dienstverlener 

werd eerste in de categorie 

‘Transportation and Forwarding 

Companies’. De ‘Special Award’, 

toegekend door de in München 

gevestigde logistieke uitgeverij 

Huss-Verlag, erkent een organisa-

tie om haar inzet voor duurzaam-

heid. 

Sleepvaart- en bergingsbedrijf 

Multraship laat een nieuwe loods 

en werkplaats bouwen in 

Terneuzen. De nieuwbouw is 

onderdeel van een uitgebreider 

plan voor de herhuisvesting van 

Multraship rondom de nieuwe 

sluis. Het nieuwe pand wordt 200 

vierkante meter groot, met 2.000 

vierkante meter buitenterrein 

eromheen. Het gebouw biedt 

straks een prachtig uitzicht over 

de Schelde en de sluizen. 

De GLS Group is voor de komende 

drie jaar opnieuw ISO-gecertifi -

ceerd voor haar kwaliteits- en 

milieumanagement. De pakket-

dienst, actief in heel Europa, 

ontving bovendien in twee 

nieuwe landen de GDP-certifi ce-

ring voor het vervoer van genees-

middelen. Vestigingen in achttien 

landen zijn nu gecertifi ceerd. In 

2016/17 vervoerde GLS 508 

miljoen pakketten en behaalde 

een omzet van 2,5 miljard euro. 

Coolblue heeft een nieuwe 

pakketjesmachine in zijn maga-

zijn in Tilburg. Deze machine past 

de dozen automatisch aan op de 

grootte van een bestelling. Dat 

scheelt lucht, dus ruimte in de 

busjes. Dat scheelt dan weer een 

aantal ritten. De pakketjesma-

chine vouwt de dozen op de juiste 

hoogte van de producten, 

waardoor er tot 90% minder 

opvulmateriaal nodig is. De 

nieuwe pakketjesmachine kan tot 

maar liefst 20.000 pakketjes per 

dag aan. 90% van alle bestellin-

gen kan ingepakt worden door 

deze machine. 

Bij logistiek dienstverlener 

Sanders|Fritom in Uden rijden de 

voertuigen tot dik 200.000 

kilometer per jaar. Dan zijn 

betrouwbaarheid en een laag 

verbruik belangrijk om de kosten in 

de hand te houden. Van de 52 

trucks zijn er nu 44 van DAF, zowel 

trekkers als bakwagens. Binnenkort 

volgt nummer 45: een nieuwe CF.

BEDRIJFSNIEUWS

nenvaart. ‘Binnenschepen behan-
delen met bijna honderd meter 
hoge super-Postpanamaxkranen 
werkt nu eenmaal niet. Dat kun je 
veel beter met speciale, kleine lich-
terkranen doen. Misschien niet zo 
sexy, maar wel eff ectief.’
In de wandelgangen, tijdens de kof-
fi e, werd een andere analyse veel-
vuldig gedeeld: ‘Dure systemen be-
denken om data te delen is leuk, 
maar het is niet de oplossing. Uit-
eindelijk draait het gewoon om 

geld. Je kunt nu eenmaal niet ver-
wachten dat je voor de laagste prijs 
de beste service krijgt. Als alle par-
tijen behalve informatie ook de re-
kening delen, is het hele probleem 
zó uit de wereld’.
Ook het tweede thema, versterking 
van Rotterdam als breakbulkhaven, 
zorgde voor de nodige reuring. Dan-
ny Levenswaard van het Havenbe-
drijf stelde dat Rotterdam ook op 
dat gebied de grootste wilde wor-
den, vóór de nieuwe combinatie 

North Sea Port van Gent en Zeeland 
Seaports, die nu op papier lijstaan-
voerder is: ‘Misschien hebben we 
ons in het verleden wel iets te veel 
op de container gericht, maar we 
zetten nu ook vol in op groei in de 
breakbulksector. Dus zullen  we la-
ding uit andere havens moeten af-
pakken’. Een vertegenwoordiger 
van Havenbedrijf Antwerpen nam 
die handschoen op: ‘Wij hebben een 
sterke traditie in de breakbulk en 
zitten zeker niet stil.’ 

Directeur Fer Penders van “K” 

Line kreeg tijdens het NT 

Havendebat de Container Liner 

Shipping Award van evofenedex 

uit handen van voorzitter Steven 

Lak.

Zo’n 150 verladers verkozen de 

Japanse onderneming als best 

presterende rederij uit een groep 

van bijna dertig kandidaten. Die 

werden beoordeeld aan de hand 

van 26 criteria. Prioriteiten voor 

verladers waren daarbij beschik-

baarheid, betrouwbaarheid, 

prijs-kwaliteitverhouding en de 

nauwkeurigheid van nota’s.

Penders toonde zich zeer 

ingenomen met de erkenning, 

vooral omdat het al de tweede 

keer was in het zesjarig bestaan 

van de award; ook in 2014 was 

“K” Line de winnaar. Hij tekende 

daarbij aan dat het ook de 

laatste keer zal zijn dat ‘’K’’ Line 

kan winnen. Per 1 april worden 

alle containeractiviteiten 

samengevoegd met die van NYK 

Line en Mitsui OSK Lines (MOL) in 

Ocean Network Express, afgekort 

ONE. 

‘‘K’’ wint Container Liner 
Shipping Award evofenedex
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stellen van specialisten nodig ma-
ken. ‘Denk aan automatisering, of 
fi nanciële rapportages. Je moet 
voorkomen dat informatie te laat 
beschikbaar is of onvolledig.’
Wat Geerts in feite schetst is dat de 
groei van een onderneming vanuit 
een eenmansbedrijf naar een multi-
national in veel gevallen geïnitieerd 
wordt door het inspelen op kansen, 
en pas in een latere fase het gevolg 
is van een strakke strategie. Ook 
Mikhael Paulus, van Verbrugge Ter-
minals, herkent dit. ‘De familie is 
ook in dit geval met één truck be-
gonnen. Daar komt een tweede bij 
en een derde wagen, maar je bereikt 
op een bepaald moment een pla-
fond. De systemen moeten kloppen, 
je hebt behoefte aan management 
informatie.’ Dit gold vooral bij het 
openen van de eerste terminal in 
Vlissingen. ‘Nadien is ook een ex-
terne aandeelhouder ingestapt die 
onder andere ondersteunt bij ver-
dere professionalisering.’ 
De vader van Arjan Maat (Maat 
Transport) zag zelf de noodzaak de 
bedrijfsvoering aan te passen. ‘Mijn 
opa begon met een vrachtwagen, 
mijn vader nam het bedrijf over en 
maakte enkele economische crisis-
sen mee. Hij besloot de activiteiten 
te verbreden en het risico te sprei-
den.’ Zo stapte Maat Transport in 
de verhuur van heftrucks. ‘Hoewel 
ik moet toegeven dat die beslissing 
spontaan tot stand kwam. We had-
den een heftruck en die leenden we 
wel heel vaak uit.’ Maat geeft aan 
dat in eerste instantie de activitei-
ten van de onderneming heel divers 
lijken, ‘maar eigenlijk vullen de 
meeste activiteiten elkaar aan en 
passen ze in onze strategie een rol 
te spelen als regisseur in de trans-
portketen, het voeren van ketenre-
gie door verschillende entiteiten te 

MELS DEES

Eind november hield Nieuwsblad 
Transport, in nauwe samenwer-
king met Mazars Accountants & 
Adviseurs, een rondetafeldiscus-
sie met als thema ‘Het familiebe-
drijf ’. Met specialisten uit de 
markt werd de strategie van fami-
liebedrijven besproken. Hoe is 
het fi nancieel beleid ingericht? 
Hoe wordt omgegaan met het op-
volgingsvraagstuk? Hoe kijkt de 
markt aan tegen familiebedrij-
ven? ‘Familiebedrijven kennen 
andere waarden dan onderne-
mingen met externe aandeelhou-
ders.’

Om de discussie op gang te helpen 
presenteert Remco Schoonder-
woerd (Mazars) de resultaten van 
een enquête, uitgevoerd door com-
municatiebureau Edelman. In deze 
enquête werd het beeld dat in de 
markt bestaat over familiebedrijven 
vergeleken met de perceptie over 
niet-familiebedrijven. Uit de resul-
taten blijkt dat familiebedrijven 
veel vertrouwen genieten. 75% van 
de respondenten heeft vertrouwen 
in familieondernemingen, tegen 
59% voor de niet-familiebedrijven. 
‘Dat vertrouwen wordt zonder twij-
fel gevoed door de getoonde weer-
baarheid van familiebedrijven tij-
dens een economische crisis. Aan 
de andere kant, als het gaat om for-
mele waarden, liggen de verhoudin-
gen blijkens de enquête anders’, legt 
Schoonderwoerd uit. ‘Als het gaat 
om langetermijndenken, fi nancieel 
succes en vernieuwing scoort het 
niet-familiebedrijf beter onder de 
respondenten.’
Schoonderwoerd presenteert niet 
alleen de Edelman-enquête, want 
Mazars voerde ook zelf Europa-
breed onderzoek uit onder het mid-
denbedrijf, waaronder veel familie-
bedrijven. Daaruit blijkt dat 20% van 
die bedrijven, als het gaat om het 
Ebitda, minder dan 2% scoren. Nog 
eens 20% scoort meer dan 12% Ebit-
da, wat heel goed is, de rest zit ertus-
sen in. Schoonderwoerd: ‘Het bij-
zondere is dat er jaar op jaar weinig 
promoties of degradaties vanuit 
deze drie groepen zijn, om maar eens 
een voetbalterm te gebruiken. Wie 
laag scoorde blijft dat doen, en wie 
goed draait hetzelfde.’ Dit brengt de 
Mazars partner tot de openingsstel-
ling van de discussie: ‘Familiebedrij-
ven zijn succesvol, maar zouden nog 
succesvoller kunnen zijn, door een 
langetermijnstrategie en meer focus 
op waardecreatie.’ 
 
Klein begin
Marc Geerts, van Corneel Geerts 
Transport, reageert als eerste. ‘Per-
soonlijk kan ik mij wel vinden in de 
schets. Veel familiebedrijven zijn 
klein begonnen, met één onderne-
mer. Mijn vader had een vrachtwa-
gen. Overdag reed mijn moeder, hij 
reed zelf ’s nachts. Heel praktisch, 
geen plan of strategie. Pas toen we 
groeiden kwam de behoefte aan 
overzicht, strategie en sturing.’ In-
middels echter heeft Geerts vesti-
gingen in Oost-Europese landen en 
deed overnames. ‘Om dat te laten 
slagen moet je open staan voor pro-
fessionals van buiten’, maar Geerts 
geeft meteen aan dat hij zelf een be-
langrijke stem zal houden. ‘Ik ben 
geboren in het bedrijf en doe veel op 
gevoel. Je hoeft geen Einstein te zijn 
voor een logische beslissing.’ Er 
zijn, stelt Geerts, wel specifi eke on-
derwerpen die het inhuren of aan-

Aan tafel

REMCO SCHOONDERWOERD, partner en 

accountant bij Mazars. Hij treedt als 

adviseur op van middelgrote en grote 

ondernemingen, veelal familiebedrijven 

in de sector Transport & Logistiek en 

internationaal georiënteerd. 

GERT-JAN VAN DEN BOGERD, werkt voor 

TLN, maar heeft ook een achtergrond in 

het transportbedrijf van de familie, dat 

in 2012 werd verkocht.

MARC KOENDERS, directeur bij Nouwens 

Transport, als onderneming twintig jaar 

jong. Dennis Nouwens zocht voor 

visieontwikkeling expertise van buiten.

ARJAN MAAT, algemeen directeur van 

Maat Transport, nam op 1 januari 2008 

het stokje over. Derde generatie.

MARC GEERTS, directeur/eigenaar 

Corneel Geerts Transport, Antwerpen. 

Activiteiten gaan al meer dan honderd 

jaar terug.

PIETER TRA, partner en belastingadvi-

seur bij Mazars. Tra richt zich onder 

andere op ondernemers die actief zijn in 

de sector Transport & Logistiek. Daar-

naast is hij ook kennispartner bij 

Stichting Familiegilde in Gelderland. 

MIKHAEL PAULUS, werkt voor Verbrugge 

Terminals, familiebedrijf in de derde 

generatie, is aangetrouwde familie.

MELS DEES, hoofdredacteur van Nieuws-

blad Transport en discussieleider.
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Werken in de transport, met 

dit weer, zorgt voor een 

verdomd rare dag. #sneeuw 

#vroegstoppen @BartR82

Nou mijnheer Rotmans, ik 

ben toevallig trots op de 

haven van Rotterdam. De 

ontwikkelingen op de 

energiemarkt leiden op den 

duur tot minder kolen, eerst 

in Europa en daarna elders. 

Maar het afknijpen van 

transport leidt niet tot 

minder kolen, dat is 

kletskoek. @henkbak 

Ook met het winterse weer 

gaan wij voor jou de weg op. 

#transport #logistiek 

#ZonderTransportStaatAl-

lesStil @vztransport 

The Silk Road’s Impact on 

Europe’s Trucking Industry 

-  https://buff.ly/2B0PQcE  | 

#transport #logistics

@InstaFreight_en 

Resultaat 1e fase Brexit 

onderhandelingen zijn 

positief voor de transport en 

logistieke sector. Komende 

twee jaar rust en duidelijk-

heid op de markt. Echte 

ontvlechting blijft natuurlijk 

nog steeds een uitdaging. 

@ArthVanDijk 

Wijzigingen ligplaatsnamen 

Waalhaven  

http://bit.ly/2y849He

@De_Havenmeester

CLdN just announced an 

extra sailing between 

Zeebrugge and Gothenburg, 

starting January 2018. 

@Port_Zeebrugge 

 Pieter van Oord Haven-

man van het Jaar 2017 

 Ruzie binnen FNV om 

ECT-cao 

 North Sea Port nieuwe 

naam van Haven Gent en 

Zeeland Seaports 

 Invoer goederen daalt 

met 3,7% naar 590 miljard 

kilo 

 Plan Rail Terminal 

Gelderland gekraakt 

 “K” Line wint Evofenedex 

Container Liner Shipping 

Award

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Je wilt elkaar op verjaardagen

nog wel kunnen ontmoeten.

overdracht van het bedrijf.’ Schoon-
derwoerd benadrukt dat je nooit van 
tevoren kunt weten hoe dergelijke 
processen verlopen ‘maar een doel-
stelling kan er wel bij helpen’.
Arjan Maat reageert bevestigend. 
‘Het klopt helemaal. Maar als je te-
rugkijkt op beslissingen blijft het on-
dernemerschap, het spontane, toch 
vaak een belangrijk item. Zoals bij 
ons de heftrucks, of het besluit in 
truckparkings te gaan. We konden 
een stuk grond kopen in Alblasser-
dam, maar op een deel van het ter-
rein mochten we niet bouwen. De 
gemeente had echter te weinig par-
keerplaatsen voor trucks, zo is het 
balletje gaan rollen. Dat het zo’n suc-
cesvolle operatie zou worden, kon-
den we toen nog niet bevroeden. Dat 
was toen geen stip op de horizon, 
maar wel een mooie aanvulling.’
Maat geeft echter ook aan dat de fi r-
ma een aantal jaar geleden wel een 
collega-transportbedrijf overnam. 
‘Dat onderwerp bespreek je natuur-
lijk met de aandeelhouders, maar 
met name gaat het uit van de direc-
tie. Wat zijn de kansen en bedreigin-
gen, hoe passen de bedrijven bij el-
kaar, hoe stellen we ons de integratie 
voor.’ Maat besprak het onderwerp 
ook intensief met de accountant. 
‘Als je alles op een rij hebt neem je 
een besluit.’ Voor het bepalen van 
en vasthouden aan de strategie is er 
bij Maat Transport wekelijks direc-
tie-overleg.
Marc Geerts vraagt hoe strikt daar-
aan vastgehouden wordt. ‘Heel 
strikt’, antwoordt Arjan Maat. ‘Elke 
maandagmiddag van vier tot zes is 
er directie-overleg. En dan moeten 
ze er ook zijn, mijn mededirecteur, 
de fi nanciële man en de human re-
sources specialist.’

koppelen.’ Toch is Arjan Maat nuch-
ter als het gaat om businessplannen 
en het benoemen van een stip aan 
de horizon. ‘We weten waar we naar 
toe willen, we weten dat we daar bij-
voorbeeld automatisering voor no-
dig hebben. Maar een heel concreet 
plan wordt toch vaak achterhaald 
door externe factoren, de economi-
sche ontwikkelingen of wet- en re-
gelgeving.’
Dennis Nouwens schakelde na-
drukkelijk een externe specialist in 
toen het besluit genomen was het 
bedrijf niet te verkopen, maar juist 
verder te groeien in de eigen niche. 

Dat was het moment waarop Marc 
Koenders bij de fi rma betrokken 
raakte. ‘Nouwens is ooit met één 
bus begonnen en wist de onderne-
ming uit te bouwen tot een heel 
winstgevend bedrijf. Hij zocht naar 
de balans tussen het inspelen op op-
portuniteiten en juist het strak ma-
nagen. Een combinatie van beleving 

en strategie, waarbij goed manage-
ment voor ons essentieel is voor de 
toekomst.’ Waar Nouwens een ex-
terne manager voor het uitwerken 
van de strategie aanstelt, daar koos 
Arjan Maat er juist voor heel kri-
tisch naar het bestaande personeel 
te kijken. ‘We zitten met de onder-
neming in een transitiefase naar een 
echte 4PL dienstverlener. Daar is 
heel veel kennis voor nodig. Ik zag 
dat een aantal mensen aan hun pla-
fond zaten, en dat is een lastige si-
tuatie in een familiebedrijf, want je 
wilt elkaar op verjaardagen nog wel 
kunnen ontmoeten. Dus we pakken 

het zorgvuldig op, maar we zijn wel 
degelijk bezig met wat in voetbal-
termen heet ‘doorselecteren’.’ Maat 
kan bij het bepalen en uitvoeren van 
de strategie terugvallen op een di-
rectie met een fi nancieel specialist 
en een HR-professional. ‘Die men-
sen zijn geen familie.’
Gert-Jan van den Bogerd, werkzaam 

bij TLN, refl ecteert op dat wat de 
eerdere sprekers naar voren brach-
ten. ‘De eerste generatie in een fami-
liebedrijf werkt puur om inkomen te 
hebben. Daarna groeit de onderne-
ming uit, er komen mensen bij, wel-
licht worden de activiteiten diver-
ser.’ Van den Bogerd refereert aan 
zijn eigen familie, die een transport-
onderneming had. ‘Je loopt op een 
gegeven moment tegen de grenzen 
aan, dat leidt dan tot stagnatie.’ TLN 
krijgt veel vragen uit de markt over 
het instappen van een nieuwe gene-
ratie in het bedrijf, en het vaststellen 
van een strategie. Samen met het 
Landelijk Expertisecentrum Fami-
liebedrijven van Hogeschool Win-
desheim  heeft TLN de Masterclass 
‘Opvolging familiebedrijven’ opge-
zet. Binnen het curriculum wordt 
aandacht besteed aan onder meer 
leiderschap en communicatie.

Stip op de horizon
Remco Schoonderwoerd van Mazars 
vraagt op welke manier binnen de 
verschillende bedrijven de stip op de 
horizon bepaald wordt. ‘Wellicht 
niet zozeer door een strak plan voor 
de komende vier jaar. Die stip kan 
een stip blijven, maar fungeert wel 
als kompas. Een richtsnoer bij be-
langrijke beslissingen, zoals bij fu-
sies of overnames, investeringen of LEES VERDER OP PAGINA 18 
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‘De onderneming 
goed overdragen 
aan de volgende 
generatie’
RONDETAFELDISCUSSIE  Kenmerken van het familiebedrijf
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MEGA TRUCKS FESTIVAL 
16 EN 17 DECEMBER
Zo’n 400 vrachtwagens verzamelen 

zich net voor de Kerst weer in de Bra-

banthallen in Den Bosch voor het 

Mega Trucks Festival. De grootste in-

door truckshow van de Benelux is 

een uitje voor het hele gezin.  

• megatrucksfestival.nl

FRUIT LOGISTICA
7 T/M 9 FEBRUARI 2018
’s Werelds meest toonaangevende 

beurs voor de agf-handel vindt ko-

mend jaar plaats in Berlijn. De beurs 

biedt talloze impulsen voor ieder-

een die in de handel in vers fruit en 

groenten zit.

• fruitlogistica.de

MARITIME & OFFSHORE 
CAREER EVENT
28 MAART 2018
De twaalfde editie van deze carrière-

beurs. Vorige keer bezochten ruim 

3.500 (young) professionals en stu-

denten het event. Naast de beurs-

vloer is een conferentieprogramma. 

• moce.biz

DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE  
10 APRIL 2018
Tijdens de Duits-Nederlandse Logis-

tiek Conferentie worden actuele on-

derwerpen besproken en ontmoet u 

meer dan 150 Nederlandse en Duit-

se logistiekprofessionals. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

INFRA EXPO 
16 EN 17 MEI 2018
Congres over de infrastructurele 

verbeteringen die moeten leiden tot 

een duurzaam en effi ciënt bereik 

van de havens en industrieën in het 

gebied Noord-Frankrijk, België en 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• informatie.binnenvaart.nl 

AGENDA

Feature

Overdragen

We zijn niet beursgenoteerd, er is 

geen heilige winstdoelstelling.

Gevoelige onderwerpen
Naar aanleiding van de reactie van 
Arjan Maat gaat Remco Schoonder-
woerd (Mazars) verder in op de rol 
van een adviseur bij het bepalen van 
de toekomstplannen. ‘Het begint 
ermee dat je het vertrouwen van de 
ondernemer moet hebben om over 
dit soort onderwerpen te kunnen 
spreken. En daar is soms ook wat lef 
voor nodig. Je moet op een bepaald 
moment toch gevoelige onderwer-
pen ter sprake brengen, als je dat 
nodig vindt, en langetermijndoel-
stellingen zijn zo’n onderwerp.’
Marc Geerts reageert direct: ‘Wij 
hebben op dit moment de discussie 
of we een interne directeur aanstel-
len, of juist een externe adviseur, zo-
als Mazars.’ Marc Koenders geeft het 
antwoord: ‘Je hebt ze beide nodig.’ 
‘Dat was de eerste actie die ik on-
dernam toen ik het bedrijf overnam 
van mijn vader’, herinnert Maat 
zich. ‘We hadden een duidelijke 
achterstand op het gebied van fi -
nanciële controle en rapportage. 
Nu hebben we een fi nancieel direc-
teur, naast het contact met de ac-
countant. Dat heeft bijzonder goed 
uitgepakt.’
De vraag wordt gesteld hoe een on-
derneming dan van de eerste divisie 
naar de eredivisie kan promoveren. 
Schoonderwoerd (Mazars) ant-
woordt dat alleen al het praten over 
strategische onderwerpen de onder-
nemer aan het denken zet. ‘Veel on-
dernemers in familiebedrijven zitten 
zelf volledig in die onderneming, dat 
is ook hun kracht. Maar er moet met 
enige regelmaat ook een helikopter-
moment zijn. Daarin spelen wij als 
adviseurs een rol, door dat moment 
te creëren. Even met zijn allen sa-
men, de deur dicht en eventueel naar 
een externe locatie. Met een paar 
mensen praten over de business.’
Dat is de opgave die Marc Koenders 
heeft bij Nouwens Transport. ‘De 
afweging ‘groeien of verkopen?’ had 
Nouwens al gemaakt. Vervolgens 
ging het erom een plan te maken, 
hoe te groeien in de nichemarkt, 
wat is onze toegevoegde waarde 
voor onze klanten? Daar moet je de 
tijd voor nemen.’

Strategie
Pieter Tra (Mazars) geeft in zekere 
zin de kern van het probleem aan. 
‘Vaak zit de strategie, de visie, in het 
hoofd van de ondernemer. Het is 
belangrijk duidelijkheid te geven 
aan de rest van de organisatie en 
ook zorgen dat plannen opgevolgd 
worden.’ Het begint, kortom, met 
een helder plan. Gert-Jan van den 
Bogerd (TLN) onderschrijft dit. 
‘Het gaat daarbij vooral om de 
‘waarom’-vraag. Waar willen we 

heen met de onderneming. Laat de 
stip aan de horizon geen stip blij-
ven, spreek je uit als ondernemer en 
zorg dat iedereen dezelfde kant op 
beweegt.’
Marc Geerts herinnert zich zijn ei-
gen start als directeur. ‘Toen ik het 
bedrijf overnam heb ik zes maanden 
nagedacht over wat mijn visie was. 
Maar die staat nu op papier en hangt 
bij de receptie. Iedereen kent de vi-
sie en kan die delen.’
Arjan Maat: ‘Hoe is die visie tot 
stand gekomen? Hield je met colle-
ga’s een heisessie?’
Geerts: ‘Het is een kwestie van lo-
gisch nadenken. Waar voel ik mij ge-
lukkig bij, hoe realiseer ik toege-
voegde waarde voor de klanten?’
Net als Maat Transport kent ook 
Verbrugge Terminals wekelijks 
overleg. ‘Natuurlijk gaat het daarbij 
om de stip op de horizon, om de 
strategie. Maar eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat je niet alles kunt plan-
nen’, legt Mikhael Paulus uit. ‘Onze 
expansie in off shore wind was ei-
genlijk puur toeval. We kregen een 
mailtje met de vraag of we zestig 
monopiles op de kade konden leg-
gen. Zo is het begonnen.’
‘Voila’, roept Geerts, ‘je pakt een op-
portuniteit’.
Gert-Jan van den Bogerd (TLN) 
concludeert dat er geen regels zijn 
voor zo’n besluit. Het gaat om het 
combineren van ondernemerschap 
én goede bedrijfsvoering.’
Geerts: ‘We zijn niet beursgeno-
teerd, er is geen heilige winstdoel-
stelling. Natuurlijk, je wilt zwarte cij-
fers presenteren aan de bank, maar 
met het ebitda van volgend jaar, nee, 
daar ben ik niet zo mee bezig.’
Pieter Tra (Mazars) reageert hierop: 
‘Familiebedrijven hebben andere 
waarden dan ondernemingen met 
externe aandeelhouders. Het gaat bij 
hen vooral ook om het voortbestaan 
naar de volgende generaties toe.’

Bedrijfsopvolging
Met het onderwerp bedrijfsover-
dracht naar de volgende generatie in 
de familie raakt Tra een belangrijk 
onderwerp. Geerts: ‘Dat is natuurlijk 
ook een vorm van strategie, en in ze-
kere zin een heel concrete stip aan de 
horizon.’ Geerts geeft aan dat hij de 
overdracht anders wil organiseren 
dan eerder in de familie. ‘Mijn vader 
was de eerste generatie van dit be-
drijf, omdat zijn vader de onderne-
ming niet goed achterliet. Elke gene-
ratie moest vanaf nul beginnen. Zo 
was het niet toen ik het bedrijf over-
nam, maar ook dat ging niet goed. 
Van de ene op de andere dag stopte 
mijn vader ermee. Ik begon welis-
waar niet vanaf niets, maar ideaal 
was het niet. Mijn plan is dat ik die 

fout niet wil maken, ik wil het op een 
goede manier doorgeven.’ Geerts 
geeft aan drie zonen te hebben. Een 
werkt, zoals past bij de interesse, in 
de automatisering van het bedrijf, de 
tweede zette de activiteiten in Oost-
Europa op en de jongste is net in het 
bedrijf begonnen. ‘Als vader kan ik 
sturen, maar je ziet ook zwakke pun-
ten. Daarom zijn er ook externe spe-
cialisten in de fi rma actief, opdat we 
sterker de toekomst ingaan.’
Bij Nouwens Transport speelt de 
opvolgingsvraag nog niet. ‘De zoon 

VERVOLG VAN PAGINA 17 

Marc Geerts: ‘Bij 

de vraag hoe het 

bedrijf verder 

moet speelt niet 

het eigen belang, 

maar dat van de 

kinderen.’

Arjan Maat: 

‘Cruciaal is dat 

een zoon of 

dochter zich niet 

verplicht voelt 

het bedrijf in te 

gaan.’

Marc Koenders: 

‘Mensen moeten 

ook door kunnen 

groeien.’

van Dennis Nouwens is 11 jaar. Maar 
ook nu al is de strategie duidelijk: 
we verkopen niet maar willen het 
bedrijf houden en groeien’, legt 
Marc Koenders uit. De manager 

heeft vaker bij familiebedrijven ge-
werkt en kent de opvolgingsdyna-
miek. ‘Het gaat niet alleen om het in 
dienst hebben van goede mensen, 
ze moeten ook ontwikkelbaar zijn. 
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Door kunnen groeien. Én onderne-
merschap hebben. Dat is een fors 
pakket aan eisen. Vervolgens is het 
goed in alle rust een overdrachts-
plan op te stellen.’
Volgens Arjan Maat slaat Koenders 
daarmee de spijker op zijn kop. 
‘Cruciaal is het, en daar gaat het 
vaak fout, dat de zoon of dochter 
niet de verplichting voelt het bedrijf 
in te gaan. En dat de verhoudingen 
helder zijn.’ Maat legt uit dat zijn 
jongere broer uiteraard dezelfde 
rechten had als hij zelf. ‘Al snel werd 

duidelijk dat mijn broer geen ambi-
tie had om het bedrijf aan te sturen. 
Ik geloofde zelf ook niet in twee ka-
piteins op één schip.’ Maat geeft een 
duidelijk advies: ‘neem er samen 
tien jaar de tijd voor.’
Gert-Jan van den Bogerd kan er zo-
wel als zoon van een transporton-
dernemer, áls vanuit zijn rol bij TLN 
op reageren. ‘Vaak zijn de kinderen 
best in staat het bedrijf te laten 
draaien, maar daarmee zijn het nog 
geen ondernemers. Daarnaast moet 
je vaak opboksen tegen het oordeel 

van de vorige generatie, die welis-
waar de fi rma overdroeg, maar daar-
mee in een familiebedrijf niet van 
het toneel is verdwenen. Dat kan 
frictie geven.’

Extern management
De vraag wordt gesteld of het vaak 
voorkomt dat familiebedrijven door 
een externe directeur gemanaged 
worden. Koenders (Nouwens 
Transport): ‘Nog niet zo heel vaak, 
maar het komt steeds vaker voor. Er 
is in dat opzicht sprake van bewust-

wording.’ Hij brengt vervolgens de 
eerdere onderwerpen, de fi nanciële 
en bedrijfsmatige strategie, samen 
met het familiekarakter. ‘Je hoort 
dan: we hoeven niet per se heel veel 
winst te maken met een pitbull van 
een manager. Zo hebben we het 
nooit gedaan en we zijn toch maar 
een mooi bedrijf geworden.’
Pieter Tra (Mazars) herkent dit: 
‘Het gaat om de balans en om emo-
tie. Ik heb ook bij andere bedrijven 
gezien dat familieondernemingen 
hun rol in de regio fundamenteel 
zien. Zoals de onderneming van va-
der op zoon gaat, zo staan ze ook in 
een gemeenschap voor een vorm 
van continuïteit.’ 
‘Die andere waarden zijn juist heel 
mooi’, beaamt Marc Koenders. ‘Dan 
heb je het over maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, de rol als 
werkgever. Die maatschappelijke 
waarde is belangrijk voor veel fami-
liebedrijven.’ Dat is een positie die in 
het bewustzijn van Verbrugge Ter-
minals is verankerd, benadrukt Mik-
hael Paulus. ‘Er werken 1200 mensen 
bij ons, dat is veel voor een niet al te 
dicht bevolkte provincie als Zeeland. 
Voor die mensen moet je goed zor-
gen, die moeten elke dag weer veilig 
naar huis.’ Koenders kent de situatie 
bij Verbrugge. ‘Anton Verbrugge 
heeft de zaken goed op de rails, hij 
loopt veel in zijn bedrijf en is actief 
aanwezig, hoe groot de club ook is.’ 
Dat beaamt Paulus. ‘Het leidt tot 
goodwill bij personeel en omgeving.’

Familiebedrijf als werkgever
Als uit de rapportage die aan het be-
gin van de bijeenkomst werd gepre-
senteerd, blijkt dat familiebedrijven 
zich in een groot maatschappelijk 
vertrouwen mogen verheugen, be-
tekent dit dan ook dat ondernemin-
gen het familiekarakter actief ge-
bruiken en ervan profi teren bij de 
werving van nieuw personeel? Kie-
zen mensen bewust voor het wer-
ken bij een familiebedrijf?
Mikhael Paulus meent dat dit het 
geval is. ‘In een corporate ben je eer-
der een nummer, een radartje in het 
geheel, waar de Pyramide-structuur 
sterk heerst. Een familiebedrijf is 
hechter. De baas vraagt bijvoor-
beeld eens hoe het me je gaat. Dat 
geeft een relatie. Mensen die bij ons 
werken blijven lang, ook vanwege 
de cultuur, dat zal bij een grote cor-
porate toch anders zijn.’
´Maar is Verbrugge in feite niet een 
soort corporate in de provincie?’ wil 
Koenders (Nouwens Transport) we-
ten. Dat zou  kunnen, reageert Pau-
lus, ‘maar mensen willen ook echt 
wel een bepaalde afstand reizen om 
bij ons te werken. Dan gaat het toch 
ook om de cultuur.’ Tra (Mazars) 
herkent dit. ‘Ik denk dat de mens, de 
ondernemer, heel belangrijk is. De 
drive van de ondernemer in combi-
natie met echte aandacht voor het 
personeel. Dat trekt ook personeel. 
Aan de andere kant: ambtenaar ben 
je voor het leven, dat geeft zeker-

heid.’ Marc Geerts bekent dat hij als 
werkzoekende liever naar een grote-
re onderneming zou gaan, ‘zaken 
zijn dan toch beter geregeld.’
Gert-Jan van den Bogerd zit op de 
lijn van Pieter Tra; ‘Als de onderne-
mer in familiebedrijf echt aandacht 
heeft dan is dat een grote voor-
sprong op bedrijven met een andere 
structuur. Het zorgt voor een per-
soonlijk contact. De ondernemer 
heeft passie, dat straalt op iedereen 
af.’ Dat beaamt Marc Geerts, terwijl 
Paulus aanvult: ‘In een familiebe-
drijf zijn werknemers sneller deel-
genoot van ontwikkelingen.’
Marc Koenders trekt een conclusie: 
‘Nouwens staat lokaal bekend als 
een bedrijf dat heel goed voor zijn 
personeel zorgt. Men wil graag bij 
ons werken. Deels komt dat, omdat 
Dennis persoonlijk alle chauff eurs 
aanneemt, er zit niemand die hij 
niet kent.’
Arjan Maat: ‘Personeel is de belang-
rijkste factor in een bedrijf. Zij moe-
ten doen wat jij als ondernemer ver-
zint. Van snuff elstagiair, tot mogelijk 
directeur, ik wil iedereen spreken en 
weten wie er in mijn bedrijf loopt. 
Dat zorgt er meteen voor dat het 
contact tussen de werknemers en 
mij laagdrempelig is.’

Uitdaging
Aan het eind van de bijeenkomst 
stelt Remco Schoonderwoerd (Ma-
zars) de vraag waar de deelnemers 
wakker van liggen, in fi guurlijke zin 
dan. ‘Wat is de grootste uitdaging?’
Voor Marc Geerts is dat de vraag 
hoe de onderneming als familiebe-
drijf in de toekomst onafhankelijk 
kan blijven. ‘Moeten we verder 
gaan, sterk groeien of verkopen? 
Daar ben ik mee bezig. Niet uit ei-
genbelang maar voor de kinderen. 
Omdat die verder willen gaan. Ik 
gun hen een toekomst, vandaar.’
Mikhael Paulus vult dit vanuit zijn 
perspectief aan. ‘Onze generatie 
moet het bedrijf verder laten be-
staan. Zijn de bestaande markten 
wel toekomstvast en wat zullen de 
succesvolle en nieuwe combinaties 
van de toekomst zijn?’
Marc Koenders (Nouwens Trans-
port), benoemt een kans en uitda-
ging in één. ‘De sterke groei in het ge-
bruik van technologie. Hebben we 
straks nog chauff eurs nodig? Hoe 
gaan onze verladers ermee om?’
‘Niet alleen bij ICT staat er veel te 
gebeuren’, weet Gert-Jan van den 
Bogerd (TLN), ‘vergeet ook de 
krapte op de arbeidsmarkt niet, de 
fi ledruk. Al met al komen er veel 
keuzes op de ondernemers af.’
Pieter Tra herkent dit. ‘Samen op-
trekken binnen het familiebedrijf 
helpt bij het maken van de juiste 
keuzes.’
Arjan Maat sluit de bijeenkomst af. 
‘De grilligheid van de economie, de 
krapte op de arbeidsmarkt, fi les, het 
zijn dingen die je overkomen. Je 
moet meebewegen met de kansen, 
dat is de kern.’

Pieter Tra: 

‘Het gaat bij 

familiebedrijven 

ook om het 

voortbestaan 

voor de volgende 

generaties.’

Mikhael Paulus: 

‘In een corporate 

ben je eerder een 

nummer, een 

familiebedrijf is 

hechter.’

Remco 

Schoonderwoerd: 

‘Er moet met 

enige regelmaat 

een helikopter-

moment zijn.’ 
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20 De Marge

Hendrik Wüst, minister 
van Verkeer in Nordrhein-
Westfalen, in DVZ.

Onze infrastructuur 
is op veel plekken 
vervallen.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Naast Stientje van Veldhoven-Van der Meer zat een vreselijke 
man. Hij leek me ambtelijk – op zich geen bezwaar –, maar 
terwijl Stientje de kabinetsplannen voor de toekomst in het 
verkeer en vervoer toelichtte, zat de man naast de staatssecre-
taris van Infrastructuur en Rijkswaterstaat, zich vervelend, in 
het openbaar te niezen, zijn neus te snuiten en, god betere het, 
zijn brilleglazen af te likken. Ik keek naar het commissieoverleg 
van de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor de mobili-
teit in de komende vijftien jaar.

De man rommelde wat in papieren en, onder de tafel, op z’n 
smartphone. Hij smachtte naar de hutspot waarvan zijn vrouw 
vast nog wel een kliekje over zou hebben gehouden als hij, laat 
die avond, zou thuiskomen. Van Veldhoven werkte zich intus-
sen braaf door alle vragen heen over regionale spoorproblema-
tiek. Eerder had haar minister, Cora van Nieuwenhuizen, zich 
kranig geweerd in het debat over het te voeren beleid op het 
mobiliteitsgebied.

Jaren geleden volgde ik echte debatten in de Tweede Kamer, 
met welsprekende tenoren als, inderdaad, Marcus Bakker, Joop 
den Uyl, Hans Wiegel en, wat later, Ina Brouwer en Femke 
Halsema. Mijn hemel, wat een verschil met het commissieover-
leg in de Thorbecke-zaal. Er moeten tegenwoordig ‘afwegings-
slagen’ worden gevoerd. Er is een ‘inzet op de spits’ nodig. 
‘Duurzaamheid is ook nu al integraal onderdeel’ van het beleid, 
en de ‘CO2-ladder’ heeft volop de aandacht.

Er is verder sprake van het ‘volop verankeren’ van dit of dat, er 
zijn ‘projecten X of Y’, er doen zich ‘randvoorwaardelijke eisen’ 
voor bij regionale projecten inzake cofi nanciering van het we-
gennet en – wat mij betreft de droevigste – er is een ‘optelsom 
nodig van twee dingen samen’. Heb je geen twee dingen, laat 
staan samen, dan lijkt een som me hoegenaamd onmogelijk.

Wilt u nog wat platitudes uit de Thorbecke-zaal? Goed, de 
minister dan maar: ‘Het fi lemonster komt op ons toe.’ Het is 
‘alle hens aan dek om mobiel te blijven’. ‘De fi ets ligt bij de 
staatssecretaris.’ Iemand anders, vraag me niet wie, denkt dat 
de minister ‘daar alleen in staat’. Verder worden ons ‘robuust-
heidskaarten’ voorgeschoteld en hebben we te maken met ‘ge-
luidsproductieplafonds’. Van Nieuwenhuizen had een mooie: 
‘Ik ben zeker niet de mening toegedaan dat de wereld ophoudt 
bij Zwolle.’ Kijk, dat is een zin waar je van houdt. 

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Stien en Cora, zet ’m op

Het wagenpark van de 10.810 be-
roepsvervoerders die eind 1996 bij 
de NIWO stonden ingeschreven, be-
stond uit iets meer dan 76.000 een-
heden: veertigduizend vrachtwagens 
en 36.000 trekkers. Negen Neder-
landse bedrijven hebben honderd of 
meer vrachtwagens, elf onderne-
mingen honderd of meer trekkers. 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Noord-Brabant blijkt de belangrijk-
ste provincie in het land voor de 
vestiging van grote transportbedrij-
ven: 32 Brabantse vervoerders heb-
ben meer dan vijftig trekkende een-
heden.
Uit het overzicht van het CBS blijkt 
eens te meer dat het aantal bestel-
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Wagenpark nu 76.000 trucks
9 december 1997

wagens in Nederland het aantal 
vrachtwagens ruim overtreft. Per 
oktober 1997 waren er 586.000 be-
stelwagens in Nederland te vinden 
tegenover 86.000 vrachtwagens en 
vijftigduizend trekkers.
In de categorie bestelwagens is 
Volkswagen het best verkopende 
merk. Van iedere zeven bestelwa-
gens is er gemiddeld één een Volks-
wagen (marktaandeel 15,1%). Sinds 
1993 zit Volkswagen in de lift. Ook 
de nummer twee, Mercedes Benz, 
breidt zijn marktaandeel uit. De niet 
met name genoemde bestelwagens 
zijn in de gegevens van het CBS  
goed voor 14,4% van de markt. Daar-
onder bevindt zich ook het populai-
re Hyundai.

uctuur 
kken
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kinderen een veilige plaats hebben 
om te spelen. Ook wordt er onder-
wijs gegeven en getracht de kinde-
ren, die veel meemaakten, een ze-
kere regelmaat in hun leven te 
geven.
Katrina Hanson, de area manager 
Europe en US van Kenya Airways 
Cargo, hoopt ‘dat beer Precious en 
de 700 andere helden een aangena-
me vlucht met ons hadden’. Volgens 
Paul Sitnam, directeur bij World Vi-
sion, was dat zeker het geval, en, be-
langrijker nog, ‘de kinderen in onze 
centra waren heel blij toen ze Preci-
ous en de andere beren mochten be-
groeten’.

MELS DEES

Kenya Airways Cargo vervoerde 
onlangs een wel heel bijzondere 
lading: 700 teddyberen voor kin-
deren in een vluchtelingenkamp 
in Oeganda.
 
De knuff els werden bij elkaar ge-
bracht tijdens een fl ashmob die 
plaatsvond voor de deuren van de 
beroemde St. Paul’s Cathedral in 
Londen. World Vision UK, een inter-
nationale liefdadigheidsorganisatie 
voor kinderen, organiseerde deze 
sitdown om aandacht te vragen voor 
de toestand van kinderen die het 
confl ict in Zuid-Soedan ontvlucht-
ten. Massaal stroomden mensen toe 
om hun (oude) knuff els te doneren.
De keuze voor een teddybeer is be-
slist niet zonder reden, want World 
Vision UK gebruikt een teddy met 
als naam Precious als held in alle 
campagnes. Deze sympathieke 
knuff el arriveerde in het Imvepi-

vluchtelingenkamp in het noorden 
van Oeganda om de 700 beren ster-
ke berenploeg af te leveren na een 
reis van meer dan 6.000 mijl.

Kerstgevoel
Daar, in de ellende van het opvang-
kamp, moeten de speelgoedberen 
voor wat kerstgevoel zorgen bij 
kinderen die hun land ontvlucht-
ten zonder bagage en zelfs vaak 
zonder hun ouders. De teddy’s 
worden overigens niet zomaar uit-
gedeeld, maar ondergebracht in de 
31 zogenoemde kindvriendelijke 
‘omgevingen’ die World Vision in 
het kamp heeft ingericht, opdat 

VLUCHTELINGEN  Kinderen in Oeganda krijgen knuffels uit Engeland

Knuffelberenvlucht

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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In het kielzog 

van mascotte 

Precious 

vlogen 700 

teddyberen 

naar Oeganda. 
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