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SHORTSEA  Deel van werknemers krijgt de keuze: emigreren of ontslag

TOBIAS PIEFFERS

Unifeeder gaat zijn klantenser-
vice en operationele afdelingen 
centraliseren. Daarvoor worden 
banen naar het buitenland ver-
huisd. 

Het kantoor in Rotterdam heeft een 
centrale rol in de reorganisatie. In 
de vestiging worden alle operatio-
nele taken voor Noord-Europa ge-
concentreerd. Daarvoor wordt de 
Britse afdeling in Felixstowe het Ka-
naal over gehaald. 
De klantenservice van Unifeeder 
wordt samengevoegd in drie kanto-
ren in Duitsland, Denemarken en 
Polen. Zeker 15 van de 40 werkne-
mers in Rotterdam zien hun functie 
daardoor naar het buitenland ver-

le winst door een daling van 72% op 
8,2 miljoen euro uitkwam. De resul-
taten over vorig jaar zijn nog niet 
gepubliceerd, maar bekend is wel 
dat 2016 zich heeft ontvouwen tot 
een van de slechtste jaren ooit in de 
containervaart.
De rederij, die in 2013 is gekocht 
door de private investeringsclub 
Nordic Capital, heeft de afgelopen 
jaren fl ink uitgebreid. Eerst via een 
fusie met Feederlink in 2014  en kort 
daarna met overnames van United 
Feeder Services en Tschudi Logis-
tics. Mede daardoor is Unifeeder 
een van de grootste intra-Europese 
containerrederijen. Volgens Alpha-
liner telt de vloot 48 schepen met 
een gezamenlijke capaciteit van 
52.452 teu, die overigens stuk voor 
stuk worden gecharterd.

land, Groot-Brittannië, Nederland, 
Noorwegen, Polen en Rusland. 
Geen van deze kantoren wordt vol-
ledig gesloten, zegt Kristensen. ‘We 
geloven nog steeds in de aanwezig-
heid van sterke regionale kantoren, 
maar we moeten een antwoord for-
muleren op uitdagingen in de markt. 
Consolidatie is een wezenlijk on-
derdeel van onze industrie en ook 
wij hebben behoefte aan grotere 
structuren.’

Financiële druk 
Unifeeders prestaties staan onder 
druk door de malaise in de wereld-
wijde containervaart. De omzet en 
opbrengsten lopen al jaren terug, 
maar namen in 2015 een diepe duik. 
De omzet daalde met 16% tot 351 
miljoen euro, terwijl de operatione-

trekken. Volgens werknemers treft 
de reorganisatie in Nederland in to-
taal 17 man, maar dit wordt door 
Unifeeder niet bevestigd. 
CEO Jesper Kristensen benadrukt 
dat de reorganisatie ‘geen ontslag-
oefening’ betreft. ‘Alle werknemers 
wordt aangeboden om met hun 
baan mee te verhuizen’, zegt hij. 
Volgens bronnen zijn er in Neder-
land geen werknemers die dit wil-
len. Te meer omdat zij in Hamburg 
een jaarcontract zouden krijgen, 
terwijl velen van hen nu op vaste ba-
sis werken. Unifeeder heeft dit niet 
bevestigd.
De intra-Europese shortsea- en fee-
derrederij heeft naast het hoofd-
kantoor in het Deense Aarhus
negen regionale kantoren in Dene-
marken, Duitsland, Estland, Fin-

De ‘Vera Rambow’van Unifeeder in Rotterdam. Foto:Unifeeder

Stevige reorganisatie 
bij rederij Unifeeder

KLM Cargo zal op 12 april de 

twee reuzenpanda’s Xing Ya 

en Wu Wen vanuit het Chi-

nese Chengdu naar Nederland 

vervoeren. De reuzenpanda’s, 

die in oktober 2015 tijdens 

het staatsbezoek van koning 

Willem-Alexander aan China 

aan Nederland zijn geschonken, 

hebben als eindbestemming 

Ouwehands Dierenpark in Rhe-

nen. De panda’s worden tijdens 

de vlucht verzorgd door specia-

listen van de KLM en krijgen op 

Schiphol tijdelijk onderdak in 

het KLM Dierenhotel. Hier wor-

den de dieren ingeklaard en is er 

een laatste gezondheidscheck.

KLM Cargo vervoert 
reuzenpanda’s 
LUCHTVRACHT

procent 

loonsverho-

ging bieden de 

werkgevers in 

het wegver-

voer voor de komende drie 

jaar. In ruil daarvoor wordt wel 

de overwerktoeslag geleide-

lijk verlaagd. De werkgevers 

hebben een eindbod op tafel 

gelegd, waarover de vakbonden 

nu hun leden gaan raadplegen. 

De bonden zijn niet enthousiast 

over het bod. 

10
Wegvervoer: laatste
bod werkgevers

Bij Deutsche Bahn is een 

nieuwe topman benoemd 

als opvolger van de met ruzie 

vertrokken Rüdiger Grube. Het 

betreft Richard Lutz (52), die nu 

bij Deutsche Bahn de fi nanciële 

man in de raad van bestuur is. 

Grube stapte onlangs op toen 

de commissarissen zijn contract 

voor een kortere periode wilden 

verlengen dan Grube zelf had 

gewenst. Volgens Die Welt 

krijgt Sigrid Nikutta, die nu de 

leiding heeft over het Berlijnse 

stadsvervoer, bij DB de leiding 

over het goederenvervoer.

Richard Lutz volgt
Grube op bij DB
SPOORVERVOER
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Een dame en vier heren aan tafel en dertien medewerkers 

‘achter de schermen’: vorige week produceerde en presen-

teerde Nieuwsblad Transport, in nauwe samenwerking met 

Havenbedrijf Rotterdam, een webinar. Marilyne van Hoey 

Smith (European Gateway Services), Jan Meyboom (douane), 

Nils Minor (Portbase) en Arne Hesse (Gaston Schul Group) 

discussieerden onder leiding van hoofdredacteur Mels Dees 

over de kracht van de Rotterdamse haven voor partijen in 

Zuid-Duitsland. Thema’s die aan de orde kwamen waren het 

belang van de oost-westverbinding voor de Zuid-Duitse 

regio’s, de positie van Gdansk en Zuid-Europese havens, de 

digitalisering van de logistieke keten en de invloed van 

btw-verlegging op de supply chain.

COMMENTAAR

Zo slecht hebben Nederlandse chauff eurs in het beroeps-
goederenvervoer over de weg het niet, als je hun beloning en 
vooral hun arbeidsomstandigheden vergelijkt met die van hun 
collega’s uit Oost-Europa. Ze verdienen het drie- of viervoudige 
van waar een Pool of Bulgaar mee thuiskomt, hebben in het 
binnenlands vervoer min of meer geregelde werktijden, kunnen 
zich tussen de middag een behoorlijke maaltijd laten voorzet-
ten in een wegrestaurant en zijn ’s avonds meestal weer bij 
vrouw en kinderen.

Kennelijk zien de meeste chauff eurs dat zelf ook zo, getuige 
het opinieonderzoek dat wervings- en selectiebureau Logistic 
Force onder beoefenaren van dit beroep liet uitvoeren. Jonge 
chauff eurs vinden hun vak meer dan aantrekkelijk, roemen 
het contact met hun collega’s en zijn er van overtuigd dat hun 
baan de komende jaren niet op de tocht zal komen te staan. Dat 
laatste klopt ook wel, want de vraag naar chauff eurs neemt als 
gevolg van het huidige economische herstel weer zienderogen 
toe en in de toekomst blijft de arbeidsmarkt er als gevolg van 
de vergrijzing voor deze beroepsgroep gunstig bijliggen.

Toch is het nog lang niet gezegd dat hun vakbonden zomaar 
instemmen tegen het op het eerste gezicht heel aardige eind-
bod dat de werkgevers in het cao-overleg hebben gedaan. Niet 
in elke bedrijfstak gaan werknemers er de komende drie jaar in 
totaal 10% op vooruit. Daarop valt overigens wel iets af te din-
gen, want terwijl de basislonen op grond van het eindbod fl ink 
stijgen, worden de overwerktoeslagen stapsgewijs verminderd. 
Nog steeds zijn heel wat chauff eurs aangewezen op overuren 
om hun basisinkomen wat aan te vullen.

Voor de afbouw van de toeslagen, zoals de werkgevers voorstel-
len, is iets te zeggen. Het is eigenlijk niet van deze tijd dat een 
vrachtautobestuurder niet alleen de reguliere honderdzestig 
uur per maand werkt, maar daar bovenop nog eens veertig, 
vijftig, zestig uur. Er zijn ook steeds minder Nederlandse chauf-
feurs die aan zulke lange werktijden komen. Steeds meer chauf-
feurs werken alleen of vrijwel alleen nog in het binnenland, 
waar relatief korte ritten worden gemaakt.

Structureel, en lang, overwerk geldt in de meeste bedrijfstak-
ken als onwenselijk. Het heeft waarschijnlijk een negatief eff ect 
op de gezondheid en op het sociale leven van de werknemer. 
Ook de kwaliteit van het geleverde werk komt erdoor onder 
druk te staan. Daar staat dan wel tegenover dat de werkgever, 
om structureel overwerk te vermijden, zal moeten zorgen voor 
voldoende personeel. Dat laatste is in het Nederlandse weg-
vervoer nu een groot probleem, omdat de chauff eur schaars 
is en bedrijven vechten om de nieuwe instroom van rijdende 
arbeidskrachten.

Over de nieuwe cao, waarvoor van werkgeverszijde nu het 
ultieme bod op tafel is gelegd, is het laatste woord vermoede-
lijk nog niet gezegd. Zelfs ‘acties’ zijn niet uitgesloten om de 
werkgevers nog een stukje verder over de streep te trekken. Dat 
is bij elke nieuwe cao weer het gebruikelijke spel. Beide partijen 
aan de onderhandelingstafel hebben behoefte aan rituelen om 
hun achterban ervan te overtuigen dat ze er werkelijk alles uit 
hebben gesleept.

Hoe dat deze keer uitpakt, moet maar weer blijken. Zeker is wel 
dat de geleidelijke verlaging van de overurentoeslag een stap in 
de goede richting is. Het is vooral te hopen dat de werkgevers 
op dit punt voet bij stuk houden.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

En 10%, en betere waar
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DVZ / MELS DEES

De afgelopen weken bracht bijna elke dag wel een grote internationale logistieke partij haar jaarcijfers naar 
buiten. Doorgaans worden de resultaten gemeld tijdens een persconferentie. Onze zusterpublicatie DVZ 
slaagde erin in de marge van twee persconferenties vragen te stellen aan de CEO van dienst, namelijk
Stefan Karlen, CEO van Panalpina, en Detlef Trefzger, Vorstandchef bij Kuehne + Nagel. De resultaten van 
Panalpina stelden teleur, terwijl Kuehne + Nagel een recordresultaat boekte.

INTERVIEWS  PANALPINA EN KUEHNE + NAGEL

De resultaten over 2016 stellen nog-
al teleur. Hoopte u qua winstge-
vendheid verder te zijn, of was het 
resultaat na de herstructureringen 
in de olie- en gasdivisie te verwach-
ten?
Stefan Karlen, CEO van Panalpina: 
We hoopten natuurlijk op een ster-
ker jaar. Met de noodzakelijke her-
structurering van de olie- en gas-
business tekende zich al in de eerste 
helft van het jaar af dat we het zwaar 
zouden krijgen. In de tweede helft 
kwamen er nog onverwachte ont-
wikkelingen bij. De ondergang van 
Hanjin was wellicht nog niet heel 
verrassend. Wat echter wel opviel, 
was dat de reders er voor het eerst 
in lange tijd in slaagden de gestegen 
vrachttarieven op dat hoge niveau 
vast te houden. In dat ongewone 
scenario, met een sterke druk op 
onze tarieven in het vierde kwar-
taal, moeten we nuchter vaststellen 
dat we de stress-test niet wisten te 
doorstaan. In het segment lucht-
vracht deden we het beter, maar ook 

daar stonden onze marges onder 
druk. 

Is het voor Panalpina lastig om op 
veranderingen in de markt te rea-
geren?
We hebben de gevolgen van de Han-
jin-ondergang onderschat. De com-
plete markt is veranderd, de tarie-
ven ontwikkelden zich ongunstig 
voor ons. We hebben prijsstijgingen 
onvoldoende snel door kunnen be-
rekenen aan onze klanten. 

U wilt het ‘Yield Management’ ver-
beteren. Welke maatregelen wil u 
doorzetten?
We willen vooral de reeds aange-
kondigde maatregelen versneld 
doorvoeren. Zo willen we routine-
activiteiten die gepaard gaan met 
transacties, maar die geen direct 
contact met de klant nodig hebben, 
in centrale Business Services Cen-
ters onderbrengen. 

Hoe tevreden bent u met de ontwik-
kelingen in de logistieke afdelingen, 
afgezien van de herstructurerin-
gen?
Daarmee zijn we in principe tevre-
den, vooral als je je realiseert dat we 
daar drie jaar geleden op Ebit-basis 
nog een verlies van 40 miljoen frank 
noteerden. Uit deze divisie komen 
veel innovatieve impulsen, en nieu-
we zakelijke activiteiten, zoals onze  
Logistics Manufacturing Services. 
Nu gaat het erom het tempo te ver-
snellen en deze activiteiten, waarin 
we een pionier zijn, te laten groeien.

In welke sectoren of landen wilt u 
bedrijven acquireren?
Detlef Trefzger, Vorstandchef bij 
Kuehne + Nagel: We richten ons 
bij acquisities op bedrijven in 
groeimarkten én op bedrijven die ac-
tiviteiten hebben die onze business 
– of klantengroepen – aanvullen.

Zijn overnames of uitbreidingen in 
de Verenigde Staten ook onderdeel 
van de plannen?
Onze organisatie in Amerika is 
sterk in de lokale markt verankerd, 
dekt eigenlijk alle logistieke secto-
ren af en werkt bijzonder effi  ciënt. 
Door de acquisitie van Retrans in 
2015 kregen we toegang tot het 
snelst groeiende logistieke seg-
ment in het land, namelijk het in-
termodale verkeer. Sinds we deze 
services kunnen leveren, en de ac-

tiviteiten goed hebben kunnen in-
tegreren in ons internationale net-
werk, zijn we eigenlijk optimaal 
gepositioneerd in de VS.

Hoe beoordeelt u de uitwerking van 
protectionistische maatregelen 
door de nieuwe Amerikaanse rege-
ring op de logistiek?
Het moge duidelijk zijn dat Kuehne 

+ Nagel voorstander is van vrije 
handel, overal ter wereld. Protecti-
onistische maatregelen schaden 
elke economie. De consumenten 
zijn het slachtoff er van dergelijk be-
leid, doordat producten en diensten 
duurder worden. Als we echter naar 
de daadwerkelijke situatie in de 
markt kijken, dan zien we juist een 
opleving van het consumentenver-
trouwen in alle belangrijke markten 
wereldwijd. 

Hoe staat het bij Kuehne + Nagel 
met de digitalisering?
Een kleine twee jaar geleden intro-
duceerden we KN Freight Net, 
waarop klanten kunnen boeken en 
waarop ze hun zending kunnen vol-
gen. Deels ontwikkelen we onze di-
gitale oplossingen zelf, deels met 
externe partijen, zoals start-ups.

Zwitsers in de spotlight

‘We zijn niet geslaagd voor de stress-test’

‘Groei door acquisitie’
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‘Somalische rovers 
weer op zee actief’ 

Antwerpen: grootste 
LPG-tank van Europa 

ABC ziet chartervervoer 
sterk groeien 

Agro Merchants neemt
bedrijf over in Portugal

PIRATERIJ
Somalische zeerovers zijn voor 

het eerst sinds jaren weer actief, 

meldden waarnemers van de 

groep Oceans Beyond Piracy 

vanuit Oost-Afrika, nadat maan-

dag een tanker noodsignalen 

had uitgezonden voor de Soma-

lische kust. De onder de vlag van 

Sri Lanka varende tanker, de ‘Aris 

13’, is naar het zich laat aanzien 

door piraten overvallen en naar 

de kust van de Somalische regio 

Puntland gesleept. Daar beves-

tigden functionarissen anoniem 

dat er een schip was gekaapt.

INEOS
Het Britse chemieconcern Ineos 

gaat in Antwerpen de grootste 

LPG-opslagtank ooit in Europa 

bouwen. De tank moet instaan 

voor de bevoorrading van de Ine-

os-fabriek in Keulen. Ineos heeft 

een overeenkomst gesloten met 

Oiltanking Antwerp Gas Termi-

nal (Otagt). De tank krijgt een 

capaciteit van 135.000 m3 en 

komt op de Otagt-terminal in de 

Waaslandhaven. In 2019 moet de 

opslagtank gebruiksklaar zijn. 

LUCHTVRACHT
De Russische vrachtmaatschap-

pij AirBridgeCargo (ABC) zag vo-

rig jaar het chartervervoer met 

47% groeien, een teken dat ook 

de huurmarkt van ad hoc vracht-

vluchten fl ink heeft geprofi teerd 

van de aantrekkende vraag naar 

vrachtcapaciteit. De vrachtmaat-

schappij geeft verder geen aan-

tallen of tonnages voor 2016, 

maar zegt dat recent ook voor 

DHL vrachtcharters zijn uitge-

voerd tussen Duitsland en China.

KOELOPSLAG
Koelopslagbedrijf Agro Mer-

chants Group heeft zijn positie 

op het Iberisch Schiereiland ver-

stevigd met de overname van 

Coldland in Portugal. Dat is, met 

dochterbedrijven Frissul en Fri-

gomato, de grootste aanbieder 

van gekoelde opslag in Portugal. 

Het heeft een capaciteit van 

ruim 300.000 kubieke meter. Vo-

rig jaar nam Agro Merchants het 

koelopslagbedrijf APC in Barce-

lona over.

KORT

Ook is overeenstemming bereikt 
over de bluswatervoorziening. Er 
komen vier mobiele pompen die 
water onder hoge druk kunnen ver-
spreiden. Die moeten binnen een 
half uur op elke plaats aan de route 
aanwezig kunnen zijn.
Tegen het oorspronkelijke bouw-
plan van de verlengde Betuweroute 
was bezwaar ingediend door de ge-
meente Oberhausen, omdat de vei-
ligheidsmaatregelen niet ver ge-
noeg zouden gaan.
De zeven gemeenten aan de spoor-
baan verwachten dat er veel treinen 
met gevaarlijke lading zullen passe-
ren en in het oorspronkelijke plan 
was niet voorzien in de aanvoer van 
de grote hoeveelheden bluswater 
die bij rampen nodig zouden kun-
nen zijn.

FOLKERT NICOLAI

Er is een akkoord bereikt over de 
veiligheidsmaatregelen langs het 
derde spoor in Duitsland in het 
verlengde van de Betuweroute.

Deutsche Bahn is het met de ge-
meenten langs de route, tussen Em-
merich en Oberhausen, eens gewor-
den over de bluswatervoorziening 
en de toegankelijkheid van het 
spoor voor de brandweer. In de ge-
luidsafscherming langs de spoor-
baan komen om de 250 meter toe-
gangen voor brandweerwagens.
De oorspronkelijke planning voor-
zag in toegangen om de kilometer, 
maar dat zou volgens de gemeenten 
de brandweer bij calamiteiten veel 
te lang ophouden.

den verhoogd, ook die voor de 
schoonste categorie trucks, om het 
tekort voor de staatskas te compen-
seren.
De organisatie vindt dat de tol, die 
nu alleen voor het zware vrachtver-
keer geldt, ook moet worden inge-
voerd voor personenwagens. Alleen 
dan kan de heffi  ng er voor zorgen 
dat de doorstroming op de wegen 
beter wordt. Dat was, zegt TLV, im-
mers het doel van de tol.
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) is het met de Belgische zus-
terorganisatie eens dat de achter-
blijvende inkomsten geen reden 
mogen zijn om de toltarieven ver-
der te verhogen. De organisatie wil 
wel dat de heffi  ng, die nu alleen 
voor vrachtauto’s geldt, wordt uit-
gebreid naar personenauto’s. FN

De opbrengst van de Belgische ki-
lometerheffi  ng voor vrachtver-
keer valt tegen. Voor dit jaar 
wordt gerekend op 400 miljoen 
euro. Eerder was de verwachting 
een half miljard euro.

Volgens minister Ben Weyts van 
Mobiliteit levert de tol minder in-
komsten op, doordat het wegver-
voer sneller dan verwacht is overge-
schakeld op Euro VI-vrachtauto’s, 
waarvoor het toltarief lager is.
Verder worden, zegt Weyts, meer 
bestelauto’s de weg op gestuurd in 
plaats van vrachtauto’s en worden 
minder kilometers gereden.
Transport en Logistiek Vlaanderen 
(TLV) vreest dat bij de nieuwe vast-
stelling van de toltarieven, op 1 juli 
aanstaande, alle tarieven fl ink wor-

SPOORVERVOER WEGVERVOER

Akkoord bereikt over
veiligheid Betuwelijn

Opbrengst Belgische
tol lager dan geraamd

KLM heeft oude voorziening voor 

kartelboete in boeken aangehouden. 

toen een bedrag van 310 miljoen 
euro ophoesten. Lufthansa Cargo 
had op eenzelfde bedrag kunnen re-
kenen, maar ging vrijuit doordat het 
in de zaak als klokkenluider waarde-
volle bewijzen had geleverd tegen 
het vrachtkartel. British Airways 

moest een boete van 104 miljoen 
euro betalen. De overige maat-
schappijen in het vrachtcomplot 
waren JAL, LATAM, Singapore Air-
lines, Cathay Pacifi c en Cargolux. 
Voor het luchtvrachtkartel is het 

mislukken van een schikking met de 
Europese Commissie slecht nieuws. 
Veel luchtvaartmaatschappijen 
hadden gehoopt op een vergelijk 
met Brussel om zo voor de toe-
komst af te zijn van kostbare civiele 
claimzaken van gedupeerde verla-
ders. Die hebben onder meer in Ne-
derland compensatiezaken aange-
spannen tegen Air France-KLM. 
De claimspecialisten wachten na de 
vernietiging van de eerste beschik-
king met spanning op de tweede 
veroordeling van de Europese Com-
missie. 
De nieuwe geldboete voor Air Fran-
ce-KLM heeft geen onverwachte fi -
nanciële gevolgen voor de lucht-
vaartgroep. Deze heeft ondanks de 
eerdere vernietiging van het EU-
kartelbesluit de reservering van 310 
miljoen euro aangehouden in de 
boeken.

JOHN VERSLEIJEN

Air France-KLM kan binnenkort 
een nieuwe en aangepaste geld-
boete tegemoet zien van Brussel 
over oude prijsafspraken in de 
luchtvrachtsector.
 
Het gaat daarbij om een strafbedrag 
van rond de 300 miljoen euro, meldt 
persbureau Bloomberg. Lufthansa 
Cargo heeft intussen bevestigd dat 
een nieuwe Europese beschikking 
tegen het luchtvrachtkartel binnen-
kort valt te verwachten.
Eind 2015 werd de oorspronkelijke 
boete vernietigd door het Europees 
Gerecht wegens ‘tegenstrijdighe-
den’ in de formulering van het be-
sluit van de Europese Commissie. 
De mededingingsautoriteit in Brus-
sel tekende destijds geen beroep 
aan tegen de beslissing, maar wees 
erop de administratieve fouten in 
een nieuwe beschikking te corrige-
ren. De Europese rechters hadden 
namelijk geen vraagtekens gezet bij 
de prijsafspraken van de frauderen-
de luchtvaartmaatschappijen. 
Het afgelopen jaar is in afwachting 
van een nieuwe beschikking uit   
Brussel nog druk onderhandeld tus-
sen advocaten van de luchtvaart-
maatschappijen en topambtenaren 
van de Europese Commissie over 
een mogelijke schikking rond het 
vrachtkartel. 
Volgens Bloomberg, dat zich ba-
seert op ‘bronnen bekend met de 
zaak’, zijn die onderhandelingen 
mislukt en kunnen de luchtvaart-
maatschappijen binnenkort een 
nieuwe veroordeling in de brieven-
bus verwachten uit Brussel waarbij 
er rekening is gehouden met de be-
zwaren van het Europees Gerecht.
De totale hoogte van de geldboete 
zou daarbij met een bedrag van 800 
miljoen euro nauwelijks afwijken 
van de 790,5 miljoen euro die de 
maatschappijen bij de eerdere ver-
oordeling uit 2010 kregen opgelegd. 

In totaal gaat het om zo’n tien inter-
nationale vrachtmaatschappijen die 
tussen 2000 en 2006 via het afstem-
men van luchtvrachttoeslagen de 
verladers voor miljarden euro’s aan 
extra vrachtpenningen hebben op-
gelegd. In dit vrachtkartel speelden 

Air France-KLM en Lufthansa Car-
go gelet op de hoogte van de afzon-
derlijke geldboetes in de oude be-
schikking van 2010 een hoofdrol. 
Air Franc-KLM moest samen met 
dochtermaatschappij Martinair 

Air France-KLM vervulde samen met Lufthansa de hoofdrol in het luchtvrachtkartel. Foto: Air France-KLM

BRUSSEL  Vrachtdivisie van Air France-KLM en Martinair moet rond de 300 miljoen euro betalen

Alsnog kartelboete KLM 
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bonden overeenkwamen om de be-
drijfstak van voldoende nieuwe 
chauff eurs te voorzien, hebben 
goed geholpen. Sinds 2014, toen het 
eerste plan in werking trad, is het 
aantal werkenden in het wegver-
voer met ruim 5% toegenomen. 
Chauff eurs die tijdens de crisis hun 
werk dreigden te verliezen, zijn bin-
nenboord gebleven en er is een fl in-
ke instroom tot stand gebracht van 
jongeren en ‘zij-instromers’. Eind 
vorige week werd de 1.250ste zij-in-

stromer ingehaald, een chauff eur 
die bij Ploeger Logistics aan de slag 
kan met een baangarantie op zak.
Het wegvervoer kampt aan de ene 
kant met vergrijzing en aan de an-
dere met ‘ontgroening’. Veel chauf-
feurs zijn op leeftijd en gaan de ko-
mende jaren met pensioen. Tegelijk 
lukte het de afgelopen jaren maar 
niet genoeg jongeren voor het 
chauff eursberoep te interesseren. 

Jonge chauffeur

enthousiast over

zijn beroep.

Illustratie: Edward Ouwerkerk

CHAUFFEURS  Verdwijnen van voordelen uit oude KNV-cao houdt werkgevers en vakbonden verdeeld

FOLKERT NICOLAI

Het is nog volstrekt onzeker of het 
eindbod dat de werkgevers in het 
beroepsgoederenvervoer over de 
weg bij de vakbonden hebben inge-
diend, door de leden van de bonden 
zal worden geaccepteerd. De werk-
gevers hebben in hun laatste voor-
stel een loonsverhoging van telkens 
2% per jaar aangeboden in de ko-
mende drie jaar en een verhoging 
van de loonschalen met extra perio-
dieken in 2019. Daarmee komt het 
loonbod op bij elkaar 10%.
Maar daar staat een stapsgewijze 
verlaging tegenover van de over-
werktoeslag van 30% naar 15%. Dat 
betekent dat veel chauff eurs die het 
voor hun inkomen deels van hun 
overuren moeten hebben, er per 
saldo minder op vooruitgaan. Dit 
kan zeker voor FNV Transport en 
Logistiek een belangrijk struikel-
blok worden. Moeilijk te verteren is 
voor beide bonden ook de onder-
brenging van de KNV-cao in die van 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) en de Vereniging Verticaal 
Transport (VVT). De ‘KNV-chauf-
feurs’ raken daardoor een aantal 
voordelen kwijt.
Eind vorige week legden de werkge-
vers na een dag onderhandelen te-
gen middernacht hun eindbod op 
tafel. De lonen van chauff eurs en 
andere logistieke medewerkers 
worden op grond daarvan per 1 juli 
dit jaar, 1 januari volgend jaar en 1 
januari 2019 telkens met 2% ver-
hoogd. Eerder boden de werkgevers 
per die data loonsverhogingen van 
1,75%. Daar is dus een kwart procent 
per keer, in totaal 0,75%, bij geko-
men.
CNV Vakmensen liet bij monde van 
onderhandelaar Tjitze van Rijssel in 
een eerste reactie weten niet onte-
vreden te zijn met de loonparagraaf. 
‘Wat salaris betreft maken we een 
goede slag.’ Maar hij voegde er di-
rect aan toe dat hiermee ‘de achter-
stand die de werknemers de afgelo-
pen jaren hebben opgelopen’ niet 
wordt ingehaald. Ook FNV Trans-
port en Logistiek omarmde het 
loonvoorstel niet. Een probleem is 
voor deze bond ook het voorstel om 
de toeslag voor overuren te verla-
gen.

Pijnpunt
Een ander pijnpunt is de overgang 
van werknemers die onder de cao 
van Koninklijk Nederlands Vervoer 
(KNV) vallen naar de TLN-cao. Die 
overgang is niet onlogisch nu KNV 
zich als organisatie feitelijk uit het 
wegvervoer heeft teruggetrokken. 
Het probleem is voor de bonden dat 
‘KNV’ers’ een aantal voordelen 
kwijtraken ten opzichte van chauf-
feurs die werken op basis van de 

TLN-cao. Zo komen onregelmatig-
heidstoeslagen te vervallen. De 
FNV maakt hier een afzonderlijk 
punt van en legt om die reden het 
eindbod van de werkgevers op 1 
april afzonderlijk voor aan leden die 
nu nog onder de KNV-cao vallen.
Daarna gaat de bond het eindbod 
aan alle leden voorleggen. Dat ge-
beurt zonder stemadvies, maar wel 
met een reeks kritische aantekenin-
gen. Stemt een meerderheid tegen 
het laatste voorstel, dan komen er 
actievergaderingen.
FNV-vakbondslid Erik van Geelen 
rekent op de website van zijn bond 
aan collega’s voor dat de aangebo-
den 10% loonsverhoging door de 
verlaging van de overurentoeslag 
voor de gemiddelde chauff eur 
wordt teruggebracht tot 6%, dus 2% 
per jaar. Heel wat chauff eurs moe-
ten het juist van overuren hebben 
om aan een voor hen aanvaardbaar 
inkomen te komen. Zijn bond ging, 
evenals het CNV, de cao-onderhan-
delingen in met een looneis van 3% 
in een éénjarige cao.

Sectorplan
Zal er aan het cao-front dus nog een 
aantal weken onzekerheid heersen, 
op andere terreinen kunnen de so-
ciale partners in het wegvervoer het 
goed met elkaar vinden. De zoge-
noemde ‘sectorplannen’ van de af-
gelopen jaren, die werkgevers en 

In dat laatste lijkt nu verandering te 
komen. Dat is er ook aan te danken 
dat het Nederlandse wegvervoer 
zich, onder invloed van de interna-
tionale concurrentie van met name 
bedrijven die werken met goedkope 
Oost-Europese chauff eurs, steeds 
meer is gaan terugtrekken op de 
binnenlandse markt en op kortere 
internationale trajecten. Veel jonge-
ren lijken geen lange ritten meer te 
willen maken waarbij ze vele dagen 
van huis zijn. In het nationale ver-
voer zijn de werktijden veel geregel-
der en is de chauff eur dus ook veel 
vaker thuis.

Uitkering
Sinds 2014 zijn twee sectorplannen 
uitgevoerd door werkgevers en 
werknemers, in samenwerking met 
het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De plannen wor-
den uitgevoerd door het Sectorin-
stituut Transport en Logistiek. Ze 
moeten werkloosheid voorkomen, 
de mobiliteit van chauff eurs vergro-
ten en voorzien in de groeiende be-
hoefte aan rijdend personeel. Daar-
bij is ook het Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds voor de sector, 
de SOOB, betrokken.
In de laatste drie jaar zijn, volgens 
FNV-bestuurder Egon Groen, dui-
zenden vakbekwame chauff eurs 
voor de branche behouden, die an-
ders als gevolg van economische te-

genwind misschien hun werk zou-
den hebben verloren. Er zijn ook 
mensen ingestroomd met, zoals het 
eufemistisch heet, een ‘afstand tot 
de arbeidsmarkt’. Heel wat zij-in-
stromers die de laatste jaren kon-
den worden begroet, leefden bij-
voorbeeld van een uitkering. Ze 
konden worden binnengehaald met 
een fl inke opleidingssubsidie. De 
werkgever en de op te leiden chauf-
feur betalen elk namelijk maar 10% 
van de opleidingskosten; de overige 
80% wordt op tafel gelegd door 
SOOB en Sociale Zaken.

Tevreden
Het is eigenlijk verwonderlijk dat 
het zoveel moeite kost om aan nieu-
we instroom te komen. Jonge be-
roepschauff eurs blijken, eenmaal 
aan het werk, zeer te spreken over 
hun vak. Deze groep in de leeftijd 
van 18 tot 35 jaar geeft het chauf-
feursbestaan het rapportcijfer 8, zo 
bleek onlangs uit het Nationaal 
Chauff eurs Onderzoek. De enquête 
werd uitgevoerd in opdracht van 
het wervings- en selectiebureau Lo-
gistic Force.
De zelfstandigheid van het beroep 
spreekt deze groep jongeren zeer 
aan, getuige de 8,5 die ze aan dit as-
pect toekennen. De baanzekerheid 
op de lange termijn krijgt zelfs het 
cijfer 9. Ook oudere chauff eurs ver-
wachten dat er de komende jaren 
ruim voldoende vraag naar chauf-
feurs zal zijn. Van alle ondervraagde 
chauff eurs samen denkt driekwart 
dat er over tien jaar evenveel of zelfs 
meer chauff eurs nodig zullen zijn. 
Over de snelle technologische ont-
wikkeling, die bijvoorbeeld het au-
tonome rijden van vrachtauto’s mo-
gelijk maakt, maakt de meerderheid 
zich klaarblijkelijk weinig zorgen.

Imagoprobleem
‘Het beroep vrachtwagenchauff eur 
is een aantrekkelijk beroep, maar 
kampt met een imagoprobleem’, 
zegt directeur Paul Houweling van 
Logistic Force. ‘Jongeren hebben nu 
eenmaal veel te kiezen. Dat juist de 
jonge chauff eurs uitermate enthou-
siast zijn over het beroep biedt per-
spectief. Nu is het aan de branche 
om in beweging te komen.’
Verscheidene bedrijven hebben de 
afgelopen tijd met succes eigen 
wervingsacties gehouden om aan 
voldoende nieuwe chauff eurs te ko-
men. Een voorbeeld is Simon Loos, 
dat een campagne begon om binnen 
honderd dagen honderd chauff eurs 
binnen te halen. Het werden er 
tweehonderd.
Zo slecht staat het chauff eursvak er 
dus niet op. En over de beloning, zo 
mag je aannemen, worden de soci-
ale partners het dit voorjaar ook nog 
wel eens eens.

De nieuwe cao voor het wegvervoer is nog niet in kannen en kruiken. De sociale partners zijn het 

nog lang niet eens over de beloning van chauffeurs; zelfs acties zijn niet uitgesloten. Intussen 

gaat het prima met de aanwerving van nieuwe chauffeurs en zijn jonge vrachtautobestuurders 

zelfs uiterst tevreden met hun broodwinning.

TLN-cao is zeker nog niet rond
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Schiphol bouwt 
farma-alarm

Schuldsanering 
voor Bourbon

Maersk tanker gaat 
varen op windenergie

Stockholm krijgt 
nieuwe haven 

LUCHTVRACHT
Schiphol gaat met partners in de 

vrachtsector een waarschu-

wingssysteem onderzoeken en 

ontwikkelen dat temperatuur-

schommelingen bij farmaceuti-

sche goederen meet en direct 

doorgeeft aan de verladers. Dat 

maakte de luchthaven samen 

met wegvervoerder Jan de Rijk 

en Air France-KLM Cargo dins-

dag bekend tijdens de interna-

tionale vrachtcongres van de 

IATA in Dubai. Het geld, 1 miljoen 

euro, komt onder meer van logis-

tiek topinstituut Dinalog. 

OFFSHORE
De Franse offshore groep Bour-

bon heeft voorlopig weer lucht, 

dankzij een schuldsanering van 

bijna een miljard euro. Van een 

kleine 700 miljoen euro aan lan-

ge en middellange schulden 

wordt bijna 300 miljoen kwijt-

gescholden. Van de rest zijn de 

looptijden verlengd tot tussen 

2019 en 2025. Bourbon groeide 

het afgelopen decennium snel-

ler dan welke andere speler in de 

offshoremarkt dan ook.  

SCHEEPVAART
Maersk en Norsepower gaan de 

eerste tanker ter wereld uitrus-

ten met rotorzeilen die wind-

energie kunnen opwekken aan 

boord van een schip. Die rotor-

zeilen zijn ontworpen door het 

Finse bedrijf Norsepower, dat 

met de zogenoemde Flettner-

rotors gebruikmaakt van het 

Magnus-effect om windenergie 

te oogsten en om te zetten 

in aandrijvingskracht voor 

schepen. 

CONTAINERTERMINAL 
De haven van Stockholm heeft 

een overeenkomst gesloten met 

Hutchison Ports voor de exploi-

tatie van de nieuwe container-

haven Norvik zestig kilometer 

ten zuiden van de Zweedse 

hoofdstad. Die krijgt een 450 

meter lange kade aan 16,5 meter 

diep water met een capaciteit 

van 450.000 teu per jaar, vol-

doende voor de ontvangst van 

de grootste containerschepen. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

Zo’n 150 uitzendkrachten bij af-
handelaar Menzies World Cargo 
en expediteur DHL Global For-
warding op Schiphol ontvangen 
een fl inke nabetaling op hun 
bankrekening.

Uit onderzoek van het Bureau 
Handhaving en Naleving van vak-
bond FNV Bondgenoten bleek dat 
deze groep geen ploegen- of onre-
gelmatigheidstoeslagen kreeg uit-
betaald tussen september 2015 en 
het voorjaar van 2016. Daardoor lie-
pen ze in sommige gevallen 40 tot 
50% van hun eigenlijke loon mis. 
Los van de nabetaling hebben de 
bond en de twee bedrijven afge-
sproken dat de uitzendkrachten 

met terugwerkende kracht vanaf 
begin 2016 volgens de geldende cao 
van DHL Global Forwarding en 
Menzies World Cargo worden uit-
betaald, meldt de vakbond.
De tijdelijke krachten waren via uit-
zendbureau Flexcargo werkzaam in 
de afhandelingsloods van de twee 
bedrijven op Schiphol. De uitzend-
krachten verdienden via Flexcargo 
bij DHL 8,23 euro bruto per uur on-
geacht of de medewerker nieuw was 
of al enkele jaren werkzaam was ge-
weest voor het bedrijf. Ook nacht- 
of weekenddiensten werden niet 
apart vergoed. Vakbond FNV wijst 
er op dat een uitzendkracht en een 
vaste medewerker die in dezelfde 
loods hetzelfde werk naast elkaar 
verrichten, hetzelfde betaald beho-
ren te krijgen.

FOLKERT NICOLAI 

Het Rotterdamse Allround Cargo 
Handling heeft het familiebedrijf 
Vabix Holding overgenomen voor 
een onbekende koopsom. 

De aandeelhouders van het familie-
bedrijf Vabix (Expeditie, Shipping 
en Document Services) in Rotter-
dam  hadden een opvolgingspro-
bleem, dat nu door de overname  
door Allround is opgelost.
Vabix beschikt over een loods in 
Rotterdam en is verder actief op 
Schiphol (Share Vabix SSL Air-
freight). Het expeditiebedrijf heeft 
zich verder toegelegd op de opslag 
van chemicaliën, in het bijzonder 
gevaarlijke stoff en.
Allround Cargo is gevestigd in Rid-

derkerk en een specialist in de op- 
en overslag van voedingsmiddelen, 
waaronder noten en gedroogd fruit. 
Daarnaast is het ook een logistiek 
dienstverlener in de opslag en het 
transport van chemicaliën. Door de 
overname van Vabix krijgt het be-
drijf 6.500 vierkante meter meer 
loodsruimte ter beschikking.

Automatisering
Bij Vabix speelde niet alleen de op-
volgingskwestie een rol bij de over-
name, maar ook de noodzaak om te 
investeren in de automatisering.  
Het expeditiebedrijf was toe aan 
een grondige modernisering van 
zijn IT-systemen. Door zich bij All-
round Cargo aan te sluiten kan het 
gebruik gaan maken van de syste-
men van de nieuwe eigenaar.

SCHIPHOL EXPEDITIE

Forse nabetaling 
loodsmedewerkers

Allround Cargo koopt 
branchegenoot Vabix

We waren fi nancieel gezien

op onze limiet gekomen.

waarvan een derde in 2016 werd ge-
daan, die telkens minimaal 40 kilo-
meter besparen. ‘Vanaf die afstand 
wordt het gebruik van onze produc-
ten qua verdienmodel interessant’, 
zegt De Clerck. Gebruikers van 
Avantida’s producten storten een 
bepaald bedrag op hun account en 
rekenen per succesvolle transactie 
af. 
Inttra-CEO John Fay zegt dat de 
producten en de klantenbasis van 
Avantida ‘uiterst completerend’ 
zijn en verwacht dat de overname 
Inttra’s strategie om ‘verder in de 
intermodale waardeketen te reiken’ 
zal versnellen. Tot de klanten van 
Avantida behoren de grote carriers 
zoals Maersk Line, Cosco en UASC.  
Het bedrijf wordt onder zijn eigen 
naam voortgezet. Hoeveel Inttra 
voor de overname betaalt is niet be-
kendgemaakt.

TOBIAS PIEFFERS

Inttra koopt Avantida, het Belgi-
sche IT-bedrijf dat met cloud-
technologie de afhandeling van 
lege containers slimmer inricht. 
 
Het in 2012 in Antwerpen opgerich-
te bedrijf Avantida helpt container-
rederijen met de effi  ciëntere afwik-
keling van hun lege containers. Het 
bedrijf heeft twee cloudoplossingen 
ontwikkeld die transporten van lege 
containers zoveel mogelijk inper-
ken en zo tijd, geld en CO2 te bespa-
ren en tegelijkertijd congestie bij 
terminals tegengaan. Het ene pro-
gramma vertelt transporteurs of zij 
hun zojuist geleegde importcontai-
ner direct naar de exporteur kun-
nen brengen, het andere maakt het 
gemakkelijker om van depot te wis-
selen en zo de beste ophaal- of afl e-
verkeuze te maken. Sinds 2013 is het 
bedrijf ook in Nederland actief. 
CEO Luc de Clerck van Avantida is 
blij met de overname door Inttra. 
‘We zijn de afgelopen vijf jaar op ei-
gen kracht gegroeid tot aanwezig-
heid in zeven landen (België, Ne-
derland, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, Italië en Portugal), maar 
waren fi nancieel gezien op onze
limiet gekomen. Daarom zijn wij 
midden 2016 op zoek naar inves-
teerders gegaan’, zegt hij. Het be-
drijf sprak zowel met industriële als 
venture capital bedrijven, maar 
koos uiteindelijk voor Inttra omdat 
alle klanten van Avantida ook op 
Inttra zijn aangsloten en het Ameri-
kaanse bedrijf een goede opstap 
naar andere delen van de wereld 
biedt.
‘Ons doel is nu om zo snel mogelijk  
ook buiten Europa te lanceren’, zegt 
De Clerck. ‘We hopen in het tweede 
kwartaal in de Verenigde Staten aan 
de slag te gaan, daarvoor zijn we al 
enige tijd in gesprek. Daarna willen 
we naar Azië en verder uitbreiden in 

Europa in landen als Polen en 
Groot-Brittannië.’

20 miljard
Inttra maakt met de overname de 
stap naar de landzijde van de con-
tainerlogistiek. ‘Dat zal extra waar-

de toevoegen voor onze klanten’, 
stelt het bedrijf, dat elektronische 
oplossingen voor het boeken van 
containers bij rederijen aanbiedt. 
‘Avantida’s kernactiviteit pakt een 
enorme uitdaging voor rederijen, 

transportbedrijven, terminals, de-
pots en andere belanghebbenden 
beet. Deskundigen schatten dat het 
herpositioneren van lege contai-
ners de scheepvaart jaarlijks zo’n 20 
miljard dollar kost. Dat is gelijk aan 
zo’n 40% van alle afhandelingskos-

ten.’
Sinds zijn oprichting in 2012 heeft  
Avantida naar schatting 18 miljoen 
lege transportkilometers uitge-
spaard. Dat getal is gebaseerd op 
een totaal van 450.000 transacties,  

Luc de Clerck: ‘Ons doel is nu om zo snel mogelijk ook buiten Europa te lanceren.’ Foto: Avantida

CLOUD  Slimme afhandelaar van lege containers zocht partner om verder uit te breiden  

Inttra koopt Avantida
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ROB MACKOR

De eerder aangekondigde mega-
afwaardering op de boekwaarde 
van de Boskalisvloot heeft de net-
towinst van de maritieme aanne-
mer 564 miljoen euro in het rood 
geduwd.

Dat heeft de groep uit Papendrecht 
vorige week woensdag bekendge-
maakt. Het aandeel verloor die dag 
zo’n 4% van zijn waarde, na in de 
twee voorgaande weken met onge-
veer hetzelfde percentage gestegen 
te zijn. Waarschijnlijk waren beleg-
gers toch enigszins teleurgesteld 
door de verwachting dat ook 2017 
een moeilijk jaar wordt.
De maritieme aannemer rekent op 
een lagere orderontvangst en aan-
houdende druk op de bezettings-
graad van het materieel en de
marges door de crisis in de off shore-
sector. Het afgelopen jaar werd
overigens afgesloten met een fl ink 
gegroeide orderportefeuille ten op-
zichte van 2015: 2,9 in plaats van 2,5 
miljard euro.
Topman Peter Berdowski om-
schrijft 2016 in het jaarbericht als 
‘een jaar van extreme overgang’. ‘Na 
de twee beste jaren in de geschiede-
nis van Boskalis zijn we geconfron-
teerd met de realiteit van de huidige 
marktomstandigheden, met name 
in de off shoremarkt. De analyses le-
ren ons dat wij geen spoedig herstel 
van die markt hoeven te verwach-
ten’, zegt hij.

Schuldenvrij
‘Maar’, voegt hij eraan toe, ‘we kij-
ken ook nadrukkelijk naar mogelijk-
heden die juist deze markt biedt 
voor het versterken van het bedrijf 
op de middellange termijn, wanneer 
de off shore markt weer zal aantrek-
ken. Zo biedt de voorliggende peri-
ode een boeiende, uitdagende mix 
van aanscherpen en uitbouwen. 

Met onze ervaring en slagkracht zijn 
we daar uitstekend voor toege-
rust.’
De ambitieuze Boskalis-topman 
doelt daarmee op de sterke fi nanci-
ele positie van de groep: het bedrijf 
was eind vorig jaar schuldenvrij en 
had ruim 200 miljoen euro netto in 
kas. Daar komt bij dat de onderne-
ming het megaverlies over 2016 fi s-
caal met komende winsten mag ver-
rekenen en dus de komende jaren 
weinig of geen belasting hoeft te be-
talen. Eerder zei Berdowski in deze 
krant met gerichte aankopen van 
gespecialiseerde schepen in te wil-
len spelen op de waardedaling in de 
markt.
In het vorige week eveneens gepu-
bliceerde strategisch plan voor de 
periode tot en met 2019 wordt dat 
meer geconcretiseerd. Daaruit 
blijkt dat Boskalis de komende drie 
jaar 750 miljoen in activa denkt te 
investeren, waarvan een (onbe-
kend) deel in de ombouw van be-
staande schepen. Het eerste project 
daarvan is al in gang gezet. Twee be-
staande schepen worden uitgerust 
met kranen, die 3.000 ton kunnen 
tillen. Ze kunnen ingezet worden op 
verschillende soorten projecten,  
waaronder de bouw van windpar-
ken, het installeren  en ontmantelen 
van off shore platformen en het ver-
wijderen van scheepswrakken.
Verder laat het concern twee nieu-
we grote snijkopzuigers bouwen, 
waarvan de eerste eind dit jaar al in 
de vaart komt. Deze ‘Helios’ krijgt 
een geïnstalleerd vermogen van 
23.700 kilowatt en kost naar schat-
ting 170 miljoen euro. De nieuwe 
schepen moeten Boskalis helpen 
nieuwe projecten binnen te halen 
op een markt, die door het bedrijf 
voor de komende vijf jaar op ruim 
50 miljard euro geschat wordt. Door 
klimaatverandering komt daar 
waarschijnlijk nog eens bijna de 
helft van dat bedrag bij.

AANNEMER

Boskalis investeert 
fors na ‘extreem jaar’

het rood genomen. Waar de rederij 
vorig jaar nog 284 miljoen dollar 
winst noteerde, valt nu een verlies 
van 219 miljoen te lezen. ‘Afgelopen 
jaar was één van de moeilijkste ja-
ren uit onze geschiedenis’, zegt 
CEO C.C. Tung. Volgens Tung zorg-
de een combinatie van lage groei, 
aanhoudende overcapaciteit en stij-
gende brandstofprijzen ervoor dat 
‘de vrachttarieven regelmatig zak-
ten tot onder de niveaus van 2009’ 
– het enige andere jaar in het afge-
lopen decennium waarin de Singa-
porese rederij verlies noteerde.
Eerder maakte Maersk Line ook al 
bekend een zwaar verlies van 376 
miljoen dollar te hebben geleden, 
ten opzichte van een winst van 1,3 
miljard dollar in het jaar ervoor.
De enige rederij die tot dusver is 

TOBIAS PIEFFERS

Steeds meer rederijen maken hun 
jaarcijfers over 2016 bekend en 
die zijn, met uitzondering van 
Hapag-Lloyd, donkerrood. 

Het grootste verlies is tot nu toe 
voorbehouden aan CMA CGM, dat 
een nettoverlies van 452 miljoen 
dollar heeft geboekt. Dat bedrag is 
inclusief de bijdrage van APL die 
per juni volledig in de Franse rederij 
geïntegreerd is. Exclusief APL komt  
CMA CGM uit op een verlies van 
325 miljoen dollar. Dat is een ver-
schil van bijna 900 miljoen dollar 
ten opzichte van 2015, toen de num-
mer drie van de wereld een winst 
van 567 miljoen dollar boekte.
Ook OOCL heeft een diepe duik in 

ontsnapt aan een verlies is Hapag-
Lloyd. De Hamburgse rederij wist 
een operationele winst (ebit) van 
126 miljoen euro te realiseren. Dat 
is een fl inke daling ten opzichte van 
de 366 miljoen euro winst (ebit) die 
in 2015 werd geboekt, maar gezien 
de marktomstandigheden afgelo-
pen jaar ook een bijzonder sterk re-
sultaat. Hapag-Lloyd dankt dat aan 
de overname van CSAV en kosten-
besparingen. 
De verwachtingen voor 2017 zijn 
een stuk positiever. CMA CGM wist 
in het vierde kwartaal weer winst te 
genereren. Ook OOCL toont zich 
positief, maar Tung blijft wel voor-
zichtig: ‘De verwachtingen voor 
2017 zijn beter, maar er is mogelijk 
meer tijd nodig om de overcapaci-
teit in de markt echt te absorberen.’

ZEECONTAINERS

OOCL: vrachttarieven daalden 
regelmatig onder niveau 2009
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respectievelijk 4,3% en 10% groeien.  
In absolute zin heeft DHL dan ook 
tegenover de naaste concurrentie 
terrein verloren in de internationa-
le luchtvrachtmarkt, hoewel het 
qua volume bijna twee keer zo groot 
is als de nummer 2.
Zorgelijker dan het volumeverlies 
in de luchtvracht, dat DHL deels 
toeschrijft aan het schrappen van 
verliesgevende contracten, was de 
dalende luchtvrachtomzet van 12% 
naar 4,4 miljard euro. Deze afname 
wijt de Duitse netwerkexpediteur 
aan prijsdruk, lagere brandstoftoe-
slagen, negatieve wisselkoersen en 
het eerder aangehaalde afscheid 
van slecht betalende klanten. Op 
het brutoresultaat (875 miljoen 

JOHN VERSLEIJEN

Deutsche Post DHL zag de netto-
winst vorig jaar onder meer door 
een lagere belastingaanslag stij-
gen van 1,5 miljard euro naar 2,6 
miljard euro, maar de mindere 
cijfers van expeditiedochter DHL 
Global Forwarding (DGF) laten 
toch een bittere nasmaak achter 
bij analisten.

Het logistiek vlaggeschip van de 
Duitse posterijen is met een totale 
omzet van 13,7 miljard euro nog 
steeds een van de grootste expedi-
teurs van de wereld, maar moest 
vergeleken met 2015 een omzetaf-
name van 1,5 miljard euro (8,2%) in-
casseren. Weliswaar leverde dat 
omzetverlies met een positief be-
drijfsresultaat van 287 miljoen euro 
weer winst op na het pijnlijke ver-
lies van 181 miljoen euro uit 2015, 
maar dat lichtpuntje in het jaarver-
slag kan de vrachtanalisten niet 
echt overtuigen. 
Onder meer wordt er door de fi -
nanciële specialisten op gewezen 
dat het bedrijfsresultaat van DGF 
de afgelopen jaren fl ink op z’n re-
tour is. Zo lag de operationele 
winst in 2014 op 293 miljoen euro 
en de jaren daarvoor met 478 mil-
joen euro (2013), 514 miljoen euro 
(2012) en 440 miljoen euro in 2011 
op een veel hoger niveau. Zonder 
een kapitale afschrijving op een 
compleet mislukt IT-project van 
336 miljoen zou DGF ook in 2015 
nog zwarte cijfers hebben geschre-
ven, maar met  155 miljoen euro is 
dat wel het slechtste resultaat van 
de afgelopen zes jaar. 
De winstmachine DHL Global For-
warding, onder meer ontstaan door 
de acquisities van AEI, Danzas en 
Exel, hapert dan ook al enkele jaren, 
luidt de conclusie. De vraag rijst dan 
ook binnen de beurswereld of Deut-
sche Post via een grote acquisitie - 

de naam Expeditors valt daarbij - de 
winstmachine weer aan de praat 
krijgt.

Luchtvracht
DGF verloor vorig jaar op de meeste 
terreinen omzet. Bij de luchtvracht-
expeditie, een marktsegment waar 
het mondiaal marktleider is, daalde 
het exportvolume met 1,3% naar  2,1 
miljoen ton. DGF wist daarbij on-
danks een forse groei in het laatste 
kwartaal van 2016 (+5,7% naar 
578.000 ton) het verlies uit het 
voorjaar niet goed te maken. Con-
currenten als K+N (1,3 miljoen ton) 
en Panalpina (920.000 ton) lieten 
betere vervoersresultaten zien vo-
rig jaar en zagen het volume met 

EXPEDITIE  De bedrijfsresultaten van DHL Global Forwarding zijn ondanks wins

Haarscheurtjes in de 
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Ceva Logistic zag het nettoverlies 
vorig jaar afnemen met bijna 20% 
naar 159 miljoen dollar (150 mil-
joen euro).

De lichte verbetering in het fi scale 
jaar 2016 was toe te schrijven aan 
een eenmalig boekverlies (45 mil-
joen dollar) op het afstoten van de 
Italiaanse logistieke dochter SIT-
TAM in het boekjaar 2015. Daar-
naast bleven negatieve valuta-eff ec-
ten (de dure dollar) en de hoge 
fi nancieringslasten het resultaat 
rood kleuren. Die hoge rentelasten 
zijn een direct gevolg van de hoge 
schuldenberg die het bedrijf heeft 
opgebouwd in het verleden en die 
vorig jaar weer in omvang toenam 
(4,5%) en nu bijna het oude niveau 
van 2 miljard dollar nadert. De daar-
aan gekoppelde rentelasten stegen 
van 148 miljoen dollar naar 155 mil-
joen dollar.
De Nederlands-Amerikaanse logis-
tiek dienstverlener uit Hoofddorp 
zag verder de omzet dalen met 4,7% 
naar 6,6 miljard dollar (6,25 miljard 
euro). Die krimp wijt het bedrijf 
hoofdzakelijk aan de prijsdruk in de 
lucht- en zeevrachtexpeditie en de 
logistiek, de twee kernactiviteiten.
Daardoor nam ondanks een goed 
vierde kwartaal het geschoond be-

drijfsresultaat over 2016 met een 
fractie (19 miljoen dollar) af naar 
254 miljoen dollar, 
De omzet bij het onderdeel Freight 
Management (expeditie) daalde vo-
rig jaar met 5,7% naar 3 miljard dol-
lar onder druk van lagere lucht- en 
zeevrachttarieven en negatieve va-
luta-eff ecten, aldus Ceva. Het be-
drijfsresultaat verbeterde margi-
naal met 1 miljoen dollar naar 65 
miljoen dollar. Uit de cijfers blijkt 
verder dat het luchtvrachtvolume 
vorig jaar met een opmerkelijke 
6,7% steeg bij een gemiddelde groei 
van de markt van 1 tot 2%. Daarmee 
groeide het bedrijf in dit segment 
sterker dan bijvoorbeeld marktlei-
der K+N, die het luchtvrachtvolume 
met 4,3% verbeterde in 2016  

Logistiek
De divisie contractlogistiek (hoofd-
markt automotive) zag de omzet 
vorig jaar met 3,5% afnemen naar 
3,6 miljard dollar, terwijl de be-
drijfswinst (147 miljoen dollar) 
ruim 13,5% inleverde. 
Volgens topman Xavier Urbain van 
Ceva is de uitgangspositie van het 
bedrijf in 2017 aanzienlijk ‘sterker’ 
dan begin 2016 en hij verwacht voor 
dit jaar verdere kostenbesparingen 
in het logistiek netwerk. JV

EXPEDITIE

Foto: CEVA

Ceva knabbelt iets af 
van chronisch verlies

FOLKERT NICOLAI

Het Oostenrijkse Gebrüder Weiss 
vergrootte de omzet vorig jaar 
met 6,4% tot 1,36 miljard euro. In 
het landvervoer kwam de omzet-
stijging uit op 5%, tot 900 miljoen 
euro.
 
Een kleine teruggang (-2,9%) was er 
voor de Duitse logistiek dienstver-
lener in de zee- en luchtvrachtexpe-
ditie met een totaal van 286 miljoen 
euro. Daar stond een groei van 4% 
tegenover in het pakketvervoer en 
zelfs een groei van 31,8% in de divi-
sie ‘New Business’.
Het afgelopen jaar maakte Gebrü-
der Weiss werk van ‘Zwei-Mann-
Handling’ bij de bezorging en instal-
latie van artikelen zoals witgoed 

(ijskasten, wasmachines, afwas-
apparaten). Daarbij worden goede-
ren steevast bij de consument thuis 
afgeleverd door twee chauff eurs.
Deze activiteit, waarmee in het ‘ei-
gen’ Oostenrijk werd begonnen, 
wordt momenteel ook uitgebreid in 
andere Europese landen waar het 
bedrijf actief is. 

Zijderoute
Gebrüder Weiss heeft vorig jaar de 
logistieke activiteiten uitgebreid in 
het intermodaal vervoer over de Zij-
deroute, met groupagediensten op 
Iran en bestemmingen in de Kauka-
sus-regio. Bij de logistiek dienstver-
lener werken 6.500 mensen. Het be-
drijf voerde het eigen vermogen als 
percentage van het balanstotaal vo-
rig jaar een punt op naar 57,5%.

WEGVERVOER

Gebrüder Weiss kijkt terug op 
een degelijk jaar en groeit verder

CITYSENSE, UTRECHT
30 MAART 2017

NT MARKETING TROFEE 2017
FINALISTEN:

LOGISTIEK 
MARKETING 
EVENT

De ‘Zwei-Mann-Handling’ wordt 

uitgebreid van Oostenrijk naar andere 

Europese landen.

Foto: Gebrüder Weiss

Winstmachine DGF hapert vergeleken 

met de topjaren 2012 en 2013.  

Illustratie: Edward Ouwerkerk

euro) leverde de expediteur daar-
door in de luchtvracht bijna 6% in. 
In de zeevrachtexpeditie was er 
naast een volumegroei van 4,4% 

naar drie miljoen teu sprake van  
een fors omzetverlies van ruim 10% 
naar 3,3 miljard euro. De kleine divi-
sie projectlogistiek leverde ook een 
bijdrage aan het omzetverlies en zag 

de inkomsten met 10,5% dalen naar 
1,9 miljard euro. Alleen de divisie 
Freight (landvervoer) wist vorig 
jaar met een bescheiden groei van  

1% de omzet te vergroten naar 4,27 
miljard euro. De totale omzet uit de 
expeditie-activiteiten daalde daar-
door met 7,7% naar 13,7 miljard 
euro.  

stherstel in 2016 al enige jaren op hun retour 

cijfers DHL Global

DROOMRESULTAAT DP 
VOOR 43% AFKOMSTIG VAN 
KOERIER DHL EXPRESS
Deutsche Post (DP) behaalde in 

2016 een recordresultaat (ebit) 

van 3,5 miljard euro (+45%). De 

onderdelen post- en pakketbe-

zorging bij DP zagen de winst  

met 300 miljoen euro stijgen 

naar 1,4 miljard euro, terwijl de 

DHL-dochters (expres, expedi-

tie en logistiek) een resultaats-

verbetering van 700 miljoen 

euro behaalden naar 2,4 

miljard euro. Daarvan kwam 

meer dan de helft (1,5 miljard 

euro) voor rekening van  

koerier DHL Express, dat de 

winstmarge zag stijgen met 

11% bij een omzet van 14 

miljard euro.

De bedrijfswinst (ebit) steeg in 

het vierde kwartaal bij DP met 

16% naar 1,1 miljard euro en is 

daarmee het hoogste kwar-

taalresultaat uit de geschiede-

nis van de transportgigant. 

Onder de streep leverde dat 

een winst van 841 miljoen euro 

op, waardoor de nettowinst 

over 2016 op 2,6 miljard euro 

uitkwam, een herstel van meer 

dan 71% vergeleken met 2015. 

De jaaromzet zakte wel 3% 

naar 57 miljard euro als gevolg 

van ongunstige wisselkoersef-

fecten en prijsdruk, aldus DP. 

Topman Frank Appel rekent 

voor dit jaar op een verdere 

verbetering van de resultaten 

met 250 miljoen euro naar 3,75 

miljard euro. Hij verwacht dat 

het post-, e-commerce en 

pakketvervoer van Deutsche 

Post 1,5 miljard euro zal 

opleveren, terwijl de DHL-

bedrijven doorgroeien naar 

een resultaat van 2,6 miljard 

(+200 miljoen euro).
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volgende stap in de schaalvergro-
ting van de elektriciteitsproductie 
uit windenergie op zee mogelijk. 
‘Wij kunnen straks de volgende ge-
neratie windturbines installeren, 
waardoor de kosten van elektrici-
teitsopwekking op zee zullen da-
len’, laat hij optekenen.
Met die uitzonderlijke hijscapaci-
teit (zie kader) kiezen de Belgen 
voor een fundamenteel ander ont-
werp dan onder meer het Britse 
Seajacks en het Nederlandse Van 
Oord. Hun grote off shore-installa-
tieschepen zijn voorzien zijn van 
vier verticaal verstelbare poten, 
waarlangs het complete schip zich-
zelf kan opvijzelen. Op die manier 
ontstaat, hoog boven de zeespiegel, 
een stabiel platform om windmo-
lenonderdelen op hun plek te zet-
ten. Maar DEME verwacht dat die 
techniek in de toekomst tekort zal 
schieten omdat windparken in 
steeds dieper water gebouwd wor-
den en de grens van deze ‘jack-up’ 
techniek bereikt is. Bijkomende fac-
tor is dat met de voortschrijdende 
schaalvergroting de schepen steeds 
zwaarder worden, waardoor ook 
het vijzelsysteem steeds zwaarder, 
en dus duurder, wordt.
Om toch de benodigde stabiliteit te 
bereiken, kiest DEME voor installa-
tie van het positioneringssysteem 
Dynamic Positioning 3. Dat is tech-
nisch in principe hetzelfde als het 
meer gangbare DP2, maar voldoet 
aan veel zwaardere eisen, waardoor 
het de ‘Orion’ ook in extreme om-
standigheden op zijn plek kan hou-

ROB MACKOR

Terwijl de Nederlandse maritie-
me aannemer Boskalis zijn vloot 
afslankt, investeert de Belgische 
tegenhanger DEME juist in de 
vloot van de toekomst.

Meer dan een half miljard euro kos-
ten ze samen, de ‘Spartacus’ en de 
‘Orion’, die beide op hun eigen ter-
rein een nieuwe standaard moeten 
zetten. Het naar de beroemde Ro-
meinse slavenleider vernoemde 
vaartuig wordt ’s werelds sterkste 
snijkopzuiger en wordt gebouwd 
door het Nederlandse Royal IHC. 
Dankzij het vermogen van ruim 
44.000 kilowatt kan de krachtpat-
ser straks bodemmateriaal opzui-
gen op plaatsen waar nu nog met 
dynamiet gewerkt moet worden.
Bovendien verlegt de ‘Spartacus’ de 
grens van de maximale baggerdiep-
te met tien meter naar 45 meter diep 
water en kan hij dankzij een ruime 
brandstofvoorraad en veel leef-
ruimte aan boord in zeer afgelegen 
gebieden werken. Harde opdrach-
ten zijn nog niet geboekt, maar er 
hangt een aantal projecten boven de 
markt waarvoor het schip bij uitstek 
geschikt is. Of misschien is het wel 
omgekeerd: de komst van de ‘Spar-
tacus’ maakt projecten mogelijk die 
nu domweg nog niet uitgevoerd 
kunnen worden. Welke dat zijn, 
houdt DEME begrijpelijkerwijze 
nog voor zich. Het enige wat de aan-
nemer erover kwijt wil, is dat die 
buiten Europa gezocht moeten 
worden.
DEME-topman Alain Bernard heeft 
in de Belgische zakenkrant De Tijd 
de opkomst van de Chinese staats-
baggeraar CHEC als belangrijkste 
reden voor deze ‘sprong voor-
waarts’ genoemd. De Chinezen zou-
den buiten de eigen grenzen steeds 
meer baggerprojecten in onder 
meer Azië en Afrika in de wacht sle-
pen, voor de neus van de traditione-
le Nederlandse en Belgische spe-
lers. ‘De enige manier om die strijd 
te kunnen winnen, is nieuwe tech-
nologie’, meent Bernard.
Ook de bouw van de andere ‘game-
changer’, het off shore installatie-
schip ‘Orion’, kent een opvallend 
Chinees aspect. DEME bouwt het 
namelijk in samenwerking met het 
Chinese staatsconcern Cosco. Dat 
beschikt niet alleen over een grote 
containerrederij en containerter-
minals, maar ook over eigen 
scheepswerven. Voordeel van die 
samenwerking is volgens Bernard 
dat DEME gemakkelijker toegang 
krijgt tot de enorme, maar be-
schermde, Chinese markt. Mogelijk 
dat het schip om die reden ver-
noemd wordt naar een mythologi-
sche jager.

Volgende generatie 
Meest bijzondere eigenschap 
wordt de hijscapaciteit van ruim 
3.000 ton bij een straal van vijftig 
meter en tot een hoogte van 170 
meter. Die combinatie is grensver-
leggend. De ‘Orion’ wordt ge-
bouwd voor de werkmaatschappij 
GeoSea, die is gespecialiseerd in 
off shore installatiewerk. Daarbij 
gaat het vooral om windmolenpar-
ken op zee, maar GeoSea houdt 
zich ook bezig met traditionele 
olie- en gasprojecten en decom-
missioning, het verwijderen van 
oude installaties. Volgens GeoSea-
directeur Luc Vandenbulcke maakt 
de introductie van het schip een 
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De enige manier om van de Chinezen 

te winnen is nieuwe technologie.

verleggende krachtpatsers
 maakt sprong voorwaarts 

De ‘Spartacus’ maakt projecten mogelijk die nu nog niet haalbaar zijn. Foto’s: DEME

den. Het moet bijvoorbeeld zijn uit-
gerust met (minimaal) twee (ook 
fysiek) gescheiden computersyste-
men, zodat het systeem ook blijft 
werken als een deel van het schip is 
uitgebrand of onder water staat.

Hijsvermogen 
Niet alleen de hijscapaciteit maar 
ook de afmetingen van de ‘Orion’ 
betekenen een kwantumsprong 
voor dit soort. Met zijn lengte van 
217 meter wordt het DEME-schip 
namelijk ruim de helft langer dan de 
huidige recordhouders, ‘Seajacks 
Scylla’ en de ‘Aeolus’ van Van Oord, 
die beide rond de 140 meter meten. 
Uit concurrentieoverwegingen 
maakt DEME de breedte van de 
romp en het dekoppervlakte nog 
niet bekend, maar die zullen die van 
de ‘Seajacks Scylla’ (50 meter breed, 
en 5.000 vierkante meter) onge-
twijfeld royaal overtreff en. Qua 
hijsvermogen verslaat de nieuwe-
ling de andere twee sowieso: het 
Seajacks-schip kan maximaal 1.500 
ton tillen, het Van Oord-schip 
‘slechts’ 900 ton. Die krijgt begin 
volgend jaar overigens wel een nieu-
we kraan van 1.600 ton.
De ‘Aeolus’ zal dan ongeveer een 
jaar lang lijstaanvoerder zijn, want 
de beide nieuwe DEME-schepen 
moeten al in 2019 in de vaart ko-
men. Dat is kort dag en het zal moe-
ten blijken of de aannemer die am-
bitie kan waarmaken, want de 
ervaring leert dat grensverleggende 
projecten nog wel eens willen uitlo-
pen. De schepen worden bovendien 

van nog een aantal nieuwigheden 
voorzien, zoals een ‘dual fuel’ voort-
stuwingsinstallatie, waarmee ze zo-
wel op gewone bunkerolie als op 
LNG kunnen varen, en een systeem 
om restwarmte uit de uitlaatgassen 
en uit afvalverbranding te benutten 

voor elektriciteitsopwekking. Een 
andere overeenkomst is dat ze bei-
de 44.180 kilowatt aan totaal geïn-
stalleerd vermogen zullen hebben, 
maar dat is volgens DEME puur toe-
val. 
Met die milieuvriendelijke energie-

systemen gaat de aannemer bewust 
een stuk verder dan de huidige wet-
telijke eisen: ‘Zo zijn we voorbereid 
op toekomstige eisen’, zegt een 
woordvoerster. De groep nam re-
cent al de eerste twee LNG-aange-
dreven sleephopperzuigers in ge-
bruik, de ‘Minerva’ en ‘Scheldt 
River’, die eveneens door IHC ge-
bouwd zijn.

Klapstuk 
De dubbelbestelling is het klapstuk 
van een investeringsprogramma dat 
zo’n vijf jaar geleden in gang is gezet 
en dat in totaal meer dan een mil-

jard euro omvat. Grote stap daarin 
was ook de bestelling van het instal-
latieschip ‘Apollo’ drie jaar geleden 
bij een Kroatische werf. Die is nog 
wel van het ‘jack-up’ type en kan 
dankzij beweegbare poten van bijna 
110 meter uit de voeten in maximaal 
zeventig meter diep water met een 
360 graden draaibare kraan.
En in september vorig jaar ging bij 
LaNaval bii het Spaanse Bilbao de 
‘Living Stone’ te water, volgens 
DEME de meest geavanceerde ka-
bellegger ter wereld. Het is onder-
deks uitgerust met twee enorme 
carrousels, waarop zo’n 200 kilo-
meter aan kabel op gehaspeld kan 
worden. De naam van het schip ver-
wijst naar het feit dat het schip de 
kabels na het leggen en ingraven 
met grote precisie met een laag ste-
nen kan bedekken. Bijna overbodig 
te vermelden dat het ook met DP3 
en dual fuel voortstuwing is uitge-
rust.
De omvangrijke vlootvernieuwing 
is voor een groot gedeelte geba-
seerd op eerder geboekte opdrach-
ten. Het afgelopen jaar is DEME 
daarin zeer succesvol geweest met 
een orderportefeuille van 3,8 mil-
jard euro, 20% meer dan eind 2015. 
Volgens Bernard komt daar nog 
eens 750 miljoen euro bij als de 
bouwvergunning voor de Feh-
marnbelttunnel wordt afgegeven.  
De groep heeft een voorcontract 
binnengehaald, maar dat vanwege 
de onzekerheid over het project 
nog niet als harde order geboekt. 
Dat geldt wel voor de aanleg van 
het windpark Hohe See in het Duit-
se deel van de Noordzee. Dat wordt 
de grootste windparkklus voor
GeoSea tot nu toe, maar gezien de 
waterdiepte van veertig meter kan 
de aannemer dat nog zonder de 
‘Orion’ aan. Het is dus afwachten 
waar die voor het eerst zal worden 
ingezet.

DOORBRAAK 
LIEBHERR OP 
OFFSHOREMARKT
De bouw van de ‘Orion’ 

betekent ook een doorbraak 

voor kranenfabrikant Liebherr, 

ook bekend van de koelkasten. 

De Oostenrijkse groep levert 

de kraan en verslaat daarmee 

‘kranenkampioen’ Huisman uit 

Schiedam.

‘Met de ontwikkeling van 

zwaardere kranen spelen we 

mee in een sector met slechts 

enkele spelers, die de laatste 

tijd weinig concurrentie 

hebben gehad’, zegt verkoopdi-

recteur Gordon Clark van 

Liebherr Offshore Cranes. Dat 

lijkt een duidelijke verwijzing 

naar wereldmarktleider 

Huisman, zonder die met 

name te noemen.

Clark uitte zich verder in 

beleefde bewoordingen ‘dat 

het een grote eer is om met 

DEME en Cosco aan zo’n 

revolutionair project te 

werken’. Het gevaarte wordt 

volledig gebouwd en getest 

door de vestiging in Rostock 

aan de Duitse Oostzeekust. De 

opdracht omvat ook de 

levering van twee knikarmkra-

nen en een simulator om de 

bediening van de nieuwe 

kraan ‘droog’ te kunnen 

oefenen.
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Uitzwaaien VK doet 
de één meer pijn 
dan de ander

Drie keer per week vertrekt een schip 
van DFDS Seaways vanuit Zeebrugge 
naar de Schotse havenstad Rosyth, 
een route van vierentwintig uur. De 
lading bestaat uit reefercontainers, 
graafmachines, vrachtwagentrailers, 

industrieel stukgoed en auto’s, vooral veel auto’s. De 
lijndienst tussen de Belgische en de Schotse havenstad 
is misschien wel een van de belangrijkste vrachtroutes 
van de Deense reder. En er zit rek in, blijkt uit de cij-
fers. Het vrachtvolume dat DFDS op deze dienst ver-
voert, is afgelopen jaar met 9,8% gestegen tot 692.000 
ton. Dat is het beste cijfer dat DFDS Seaways de afgelo-
pen zes jaar heeft geboekt op deze route.
Niet alleen tussen Zeebrugge en Schotland presteert 
DFDS Seaways boven verwachting. Ook de overige han-
del op het Verenigd Koninkrijk zit in de lift en lijkt wei-
nig hinder te ondervinden van de onzekerheid die de 
Brexit teweeg zou brengen. En DFDS is zeker niet de 
enige die ziet dat het Verenigd Koninkrijk het goed 
doet. Ook de Britten zelf merken dat zij deze periode 
voor de Brexit erg goed presteren. De Bank of England 

GERT VAN HARSKAMP

Exporterende bedrijven naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland verkeren 
in grote onzekerheid. Een kwart van de Nederlandse ondernemers zegt 
nu al hinder te ondervinden van de Brexit, maar de export naar het VK 
groeit gestaag door. De Europese auto-industrie wordt keihard geraakt, 
al heeft niet elke autovervoerder en autohaven daar last van.

heeft zijn economische groeiprognose begin februari 
zelfs bijgesteld naar 2,2% over heel 2017. In november 
was dat nog 1,4%.
‘De meeste economen zijn verrast dat het zo goed gaat 
en herzien hun ramingen’, zegt Niels Smedegaard, top-
man van DFDS, in de Deense pers. ‘Dus je moet naar de 
concrete dingen kijken, de situatie na de onderhande-
lingen over het verlaten van de EU of de gestegen infl a-
tie voordat dit (de Brexit, red.) invloed heeft op ons.’
Het vervoer over het Kanaal is de belangrijkste inkom-
stenbron voor DFDS. In 2016 was dit goed voor 230 mil-
joen dollar winst. Smedegaard geeft daarom toe dat ook 
DFDS maatregelen klaar heeft liggen voor eventuele 
negatieve gevolgen van de Brexit. ‘Natuurlijk hebben 
we gekeken op welke knoppen we moeten drukken als 
de situatie slechter wordt. Dan heb je het over dingen 
als de frequentie waarmee onze schepen varen en het 
beschikbare volume. De fl exibiliteit in de kosten en ga 
zo maar door. Maar op dit moment denken we niet 
langs deze lijnen.’
Die luxe van DFDS kan niet iedereen zich permitteren. 
Uit onderzoek van Evofenedex, de belangenorganisatie 

Een inhoudelijk dossier 

onder de noemer ‘Verenigd 

Koninkrijk en Ierland’ is

een jaarlijks terugkerend 

onderdeel van Nieuwsblad 

Transport – maar dit is de 

eerste editie sinds Groot-

Brittannië besloot uit de 

Europese Unie te stappen. 

Alle reden dus om dit 

thema vanuit verschillend 

perspectief te belichten. 

Wat zullen de gevolgen

zijn voor de verschillende

ro/ro-havens? Zal Ierland 

kunnen profi teren van de 

Brexit?
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Nieuwsblad Transport. ‘Als het pond daalt, worden au-
to’s voor de Britten duurder.’  
In het meest negatieve scenario gaat het havenbestuur 
ervan uit dat er per jaar dertig- tot veertigduizend au-
to’s minder worden verscheept naar Groot-Brittannië. 
Dat zou een fl inke aderlating zijn voor de Belgische ha-
ven, omdat Zeebrugge volop bezig is extra capaciteit bij 
te bouwen voor ro/ro-transport.
Dat Bremerhaven harder wordt getroff en door de da-
ling van het pond dan Zeebrugge komt doordat de au-
tohaven in Bremen volledig leunt op de Duitse auto-
markt. Europese auto’s zijn door de waardedaling van 
het Britse pond fors duurder geworden. Zeebrugge 
heeft vanwege de aanwezigheid van het Europese 
hoofdkantoor van Toyota een veel bredere range aan 
automerken op de kade staan, waardoor een daling van 
de export van Europese auto’s wordt gecompenseerd 
door Koreaanse en Japanse automerken.
Het is voor bedrijven moeilijk anticiperen op een Brexit. 
Niemand weet of er andere handelsakkoorden gesloten 
kunnen worden tussen de EU en het Verenigd Konink-
rijk en hoe die er dan uit gaan zien. Daarnaast zeiden de 
Europese regeringsleiders na de eurotop vorige week 
dat de Brexit-onderhandelingen wel tien jaar kunnen 
duren. De onzekerheid maakt het voor transporteurs 
en exporterende bedrijven nagenoeg onmogelijk de be-
drijfsvoering te wijzigen. 
DFDS-topman Smedegaard, die met zijn bedrijf afhan-
kelijk is van de Britse markt, beweert echter wel plan-
nen klaar te hebben, mocht door de Brexit economische 
chaos uitbreken in de eurozone. ‘Er is politieke onze-
kerheid, maar over het algemeen denken wij dat de fi -
nanciële situatie in Europa er goed uitziet en wij dus 
kunnen uitgaan van solide groei.’

Producten uit Europa zijn 

nu voor Britten peperduur.

Zeebrugge is 

niet gerust op 

een vertrek van 

het Verenigd 

Koninkrijk uit 

de EU. Ongeveer 

30% van de 

op- en overslag 

in de grootste 

autohaven 

ter wereld is 

bestemd voor de 

Britse markt.  

Foto: Port of 

Zeebrugge

voor exporterende bedrijven, blijkt dat een kwart van 
de Nederlandse ondernemers nu al hinder ondervindt 
van de Brexit. Driekwart daarvan zegt last te hebben 
van de onzekerheid die juist heerst bij hun Britse part-
ners. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zouden daar-
om bijvoorbeeld belangrijke beslissingen en investerin-
gen uitstellen. 
Daarnaast zeggen de respondenten in het Evofenedex-
onderzoek dat zij last hebben van de gestegen consu-
mentenprijzen. Sinds het besluit van de Britten om de 
Europese Unie te verlaten is de waarde van het Britse 
pond met zo’n 13% gedaald ten opzichte van de euro. 
Dat maakt producten van het Europese vasteland pe-
perduur in Groot-Brittannië. Ruim 82% van de onder-
nemers is dan ook zeer negatief gestemd over de gevol-
gen van een Brexit.

Uitschieter
De negatieve grondhouding van de ondernemers in het 
onderzoek van Evofenedex komt overigens nog niet tot 
uitdrukking in prestaties van Nederlandse bedrijven in 
het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de voorgenomen 
Brexit is de handel met Engeland, Schotland, Wales en 
Ierland in 2016 met 3,4% toegenomen naar 39,4 miljard 
euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). In de tweede helft van 2016 groeide de 
export van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk 
zelfs met 4%. 
‘Nederland is wel een uitschieter’, zegt Marjolein Jaars-
ma, projectleider bij het CBS. ‘Van de tien grootste Eu-
ropese exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk pres-
teerde Nederland het beste. Alleen Spanje zag ook 
groei, maar de export uit andere landen naar het Ver-
enigd Koninkrijk daalde.’

Opvallend daarbij is de positie van Duitsland en Frank-
rijk, die in de laatste zes maanden van vorig jaar de uit-
voer naar de Britten met respectievelijk 7,5% en ruim 
5% zagen dalen. ‘Bij Duitsland gaat het vooral om min-
der auto’s en bij Frankrijk gaat het om zowel de export 
van auto’s als luxe producten zoals wijn, die minder 
naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd’, 
verklaart Jaarsma.
De Duitse havens hebben het dan ook moeilijk. Overi-
gens komt dat niet alleen door de voorgenomen Brexit. 
Hamburg en Bremerhaven zuchtten al onder de econo-

mische sancties tegen Rusland. Vooral voor Bremerha-
ven als tweede autohaven ter wereld, is de dalende au-
to-export naar het Verenigd Konikrijk slecht nieuws. 
Bremerhaven verliest dan ook steeds meer marktaan-
deel aan Zeebrugge, dat de ro/ro-trafi ek met 1,2% tot 
17,1 miljoen ton zag stijgen.
Toch is Zeebrugge ook niet gerust op een vertrek van 
het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Ongeveer 30% van 
de op- en overslag in de grootste autohaven ter wereld 
is bestemd voor de Britse markt. ‘Op korte termijn is 
natuurlijk de Brexit de grootste dreiging’, aldus Marc 
Adriansens, managing director van terminaloperator 
International Car Operators (ICO) eerder tegen 
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INTERMODALE TRANSPORTOPLOSSINGEN VAN DEUR TOT DEUR 

CLdN Cargo investeert  
in de toekomst
CLdN Cargo ontwikkelde zich 
van specialist in shortsea ro/
ro -diensten tussen Noordwest-
Europa en het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland in een intermodale 
logistieke dienstverlener met een 
pan-Europees netwerk. De groep 
waarvan het bedrijf deel uitmaakt, 
investeert fors in haar vloot en 
terminals. Dat stelt CLdN Cargo in 
staat zijn dienstverlening verder uit 
te breiden.

Bezoek voor meer informatie, prijs-
aanvragen en het actuele vacature-
aanbod www.cldncargo.com of mail 
naar info@cldncargo.com.

advertorial

‘De vraag naar 
intermodaal transport 

neemt sterk toe.’

‘Wij ontzorgen klanten 
volledig.’
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Na de Brexit, inclusief het Britse ver-
trek uit de Europese douane-unie, 
zullen niet alleen de in- en uitvoer-
formaliteiten toenemen, maar wor-
den ook hogere invoertaksen ver-
wacht, in beide richtingen. Zeebrugge 

is nu een belangrijk scharnier voor het transport van 
groenten, fruitsap, textiel (vasttapijt), geneesmidde-
len, chemie en auto’s van en naar het VK. Dat gebeurt 
vooral met vrachtwagens op ferry’s. Op die manier ziet 
Zeebrugge elk jaar circa 17 miljoen ton goederen voor-
bijkomen. Van de 2,8 miljoen auto’s die in 2016 in Zee-
brugge op de boot werden gezet, vertrokken er een 
miljoen naar het VK. Ook het containervervoer in Zee-
brugge is grotendeels Brits georiënteerd. Vooral de fa-
brikanten van vasttapijt (in Nederland: vloerbedek-
king), waarvan de productie sterk is geconcentreerd in 
het westen van Vlaanderen, houden hun hart vast. Hun 
traditionele product heeft op het vasteland de voorbije 
jaren veel aan populariteit ingeboet. Ze zijn nu erg af-
hankelijk van de Britse consumptiemarkt. ‘De Britse 

smaak is nogal behoudsgezind. Ik verwacht niet dat ze 
zich van vasttapijt zullen afkeren. Ik ontvang ook geen 
signalen in die richting. Maar als de kosten vanuit Zee-
brugge toenemen, kunnen ze zich mogelijk goedkoper 
bevoorraden vanuit niet-EU-landen zoals Turkije’, zegt 
havenbaas Joachim Coens.
Ierland is goed voor een aandeel van 3,8% in de omzet 
van Zeebrugge. ‘Heel wat goederen met eindbestem-
ming Ierland worden nu via Groot-Brittannië ver-
scheept’, weet Coens. ‘Ik verwacht dat dit na de Brexit 
veel meer rechtstreeks zal gebeuren. Maar een toename 
van de uitvoer naar Ierland kan nooit de terugval op het 
VK compenseren.’ In de huidige situatie is de uitvoer 
vanuit Zeebrugge naar het VK beduidend groter dan de 
invoer. ‘Maar ook de Britse havens hebben er belang bij 
dat er geen transporten wegvallen. En de Britse rege-
ring heeft de ambitie de export vanuit het VK aan te 
zwengelen. Niemand heeft baat bij maatregelen die de 
handel bemoeilijken. Die boodschap trachten we aan de 
politici door te geven. Ik hoop dat de voorspelde harde 
Brexit-onderhandelingen eerder puur politieke the-
ma’s zullen betreff en.’

Auto-assemblage
Voor de Britten is de automobielindustrie een delicaat 
punt. In het VK worden wagens van Opel en Nissan ge-
assembleerd. Daarbij worden heel wat onderdelen ge-
bruikt, ingevoerd vanuit andere EU-landen. Als de in-
voer van die onderdelen duurder wordt, worden ook de 
in het VK geassembleerde wagens duurder. Het zal ook 

Niemand heeft baat bij 

moeilijker handel.

Zeebrugge vreest grote 
verliezer van Brexit te worden

ge, waar ook de gaspijpleiding Interconnector vanuit 
het VK aankomt, maakt zich nog geen zorgen. ‘De 
Brexit zal pas binnen over ongeveer twee jaar eff ectief 
zijn. Het is nog veel te vroeg om zich al uit te spreken 
over de impact hiervan op Fluxys, mede door het feit 
dat de modaliteiten van de post-Brexit era nog onbe-
kend zijn. Dat gaat niet alleen over de fi scaliteit en de 
douaneformaliteiten, maar ook over het energiebeleid’, 
stelt woordvoerder Laurent Remy.

Bourgeois bij Johnson
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) 
had vorige week een gesprek met de Britse minister van 
buitenlandse zaken Boris Johnson. Daarin bepleitte hij 
een breed en ambitieus handels- en investeringsak-
koord tussen de EU en het VK. ‘We moeten niet uit zijn 
op bestraffi  ng, maar opkomen voor welvaart, met idea-
liter geen invoerheffi  ngen en zo min mogelijk douane-
formaliteiten’, aldus Bourgeois. Hij brak een lans voor 
regelgevende samenwerking, ‘zodat productstandaar-
den compatibel blijven op een hoog kwaliteitsniveau. 
Johnson zelf is vragende partij om de post-Brexit rela-
ties bijkomend te structureren.’

moeilijker worden ze naar EU-landen uit te voeren, om-
dat voor vrijstelling van invoerrechten een handelsak-
koord is vereist. Een dergelijk akkoord stipuleert onder 
meer het minimale percentage van de productie dat lo-
kaal moet plaatsvinden. De autofabrikanten kunnen zo 
in de verleiding komen de assemblage over te brengen 
naar een EU-land of een van de 36 landen die een han-
delsakkoord afsloten met de EU.

Kanaaltunnel
Toegenomen douaneformaliteiten kunnen wel de posi-
tie van Zeebrugge ten opzichte van de Kanaaltunnel 
versterken, meent Coens. ‘In Zeebrugge zetten we na-
genoeg alleen containers en onbemande opleggers op 
de boot. Die worden in het VK opgepikt door lokale 
truckers. In Calais gaan de chauff eurs en de trekkers 
mee op trein en door de Kanaaltunnel. Dit leidt tot ex-
tra paperassen en tijdverlies voor de truckers, wat zich 
dan weer vertaalt in hogere kosten voor de transport-
bedrijven.’

Gas
Fluxys, de beheerder van de LNG-terminal in Zeebrug-

Illustratie: Barry Hage

KOEN MORTELMANS

Transport vanuit en naar het 

Verenigd Koninkrijk is goed

voor 45,2% van de omzet in 

Zeebrugge. De haven vreest 

dan ook een van de grootste 

verliezers van de Brexit te 

worden.
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Tussen ‘Oui’ en ‘Out’ is de laatste 

Prime Minister Theresa May moest de af-
gelopen weken een heuse opstand in het 
Hogerhuis neerslaan. Een aantal ‘Lords’, 
onder wie de prominente conservatieve 
oud-politicus Michael Heseltine, kwam 
in verzet tegen de Brexit, het vertrek van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De nu 
83-jarige Heseltine, die heel wat kabinetsposten in 
vroegere kabinetten heeft bekleed, waaronder die van 
vicepremier, werd als de rebellenleider gezien. Hij kon 
meteen zijn biezen pakken als adviseur van de huidige 
regering.
Heseltine, in zijn vrije tijd tegenwoordig vooral tuinier 
en boomkweker, noemt de uitslag van het vorig jaar ge-
houden referendum – ‘Out!’ – het meest desastreuze 
verkiezingsresultaat van zijn land in de naoorlogse ja-
ren. Hij vindt, niet alleen op economische gronden, dat 
de Britten de ooit moeizaam verkregen aansluiting bij 
het Europese continent moeten koesteren. Maar zijn 
openlijke rebellie tegen de Brexit mocht niet helpen. 
Begin vorige week werd in het House of Lords de ‘Brexit 
Bill’ aangenomen.
Met die wet in de hand kan May nu artikel 50 van het 
Verdrag van Lissabon in werking stellen, de bepaling 

FOLKERT NICOLAI

Het Verenigd Koninkrijk zoekt 

de Europese uitgang. Maar nog 

steeds is onduidelijk wanneer 

de deuren bevrijdend 

openzwaaien en welk lot het 

land daarna wacht.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Europe Container Terminals (ECT) 

heeft een nieuwe naam. De 

merknaam wordt Hutchison Ports 
ECT Rotterdam. De ECT Delta 

Terminal en de Euromax Terminal 

Rotterdam zijn omgedoopt tot 

respectievelijk Hutchison Ports 

ECT Delta en Hutchison Ports ECT 

Euromax. De nieuwe naam en 

uitstraling benadrukken dat 

Hutchison Ports een wereldwijd 

netwerk van terminals en havens 

aanbiedt, waarbij de dochteron-

dernemingen steeds meer 

opereren als onderdeel van dit 

totaalnetwerk. Er is ook een 

nieuw logo, met licht- en donker-

blauw. 

Jewagas BV uit Wanssum, 

gespecialiseerd in het transport 

van industriële gassen, heeft twee 

nieuwe DAF’s CF 400 in gebruik 

genomen. Het wagenpark moest 

vanwege omzetvergroting 

uitgebreid worden. Het totale 

wagenpark bestaat nu uit elf 

trucks van DAF, waarvan acht 

tankwagens en drie opleggers, 

alle drie met een Kooiaap 

meeneemheftruck. Een van de 

recent aangeschafte DAF’s CF 400 

is onderdeel van de nieuwe 

opleggercombinatie. Een aerody-

namische cabinedakspoiler 

reduceert luchtweerstand en 

brandstofverbruik. Het bedrijf 

rijdt voornamelijk in Nederland 

en in het grensgebied van 

Duitsland. 

Gebroeders Hugo en Henk 
Sluimers van het gelijknamige 

transportbedrijf uit Barendrecht 

hebben twee nieuwe Scania’s. Het 

gaat om een New Generation 

Scania S520 V8 4x2 trekker en een 

R580 V8 Topline 6x2 met gestuur-

de naloopas bakwagen van de 

huidige generatie. Hun vorige Sca-

nia’s werden na respectievelijk 1,7 

en 1,5 miljoen kilometers inge-

ruild. Bij Gebroeders Sluimers 

Transport zijn het dus echte 

kilometervreters. 

DHL Parcel test een slimme 

pakketbrievenbus, die afl everen 

en ophalen mogelijk maakt 

terwijl de ontvanger niet thuis is. 

DHL zoekt steeds naar nieuwe 

mogelijkheden om het makkelij-

ker te maken voor consumenten 

en effi ciënter voor verzenders en 

om bovendien de belasting voor 

de omgeving en het milieu te 

beperken. Met de pilot doet DHL 

ervaring op met deze nieuwe 

bezorgmogelijkheid. De pakket-

brievenbus heet MYPO, een 

uitvinding van startende onder-

nemer Arjan Griffi oen, die 

hiermee de innovatieprijs van het 

Rotterdam Mobility Lab won.

Logistiek dienstverlener Vonk en 
Co is live gegaan met Star Flow, 

een logistieke webportal van 

Yellowstar. De portal geeft klanten 

van de onderneming continu en 

real-time inzicht in alle goederen-

bewegingen. Star Flow is eenvou-

dig te koppelen aan bestaande 

IT-systemen, zoals TMS en WMS. 

Chauffeurs kunnen de applicatie 

gebruiken voor het invoeren van 

ritgegevens. Vonk en Co kan op 

zijn beurt deze data makkelijker 

dan voorheen vergelijken met de 

geplande kilometers en kosten.  

VCK Logistics Supply Chain 
Solutions heeft gekozen voor de 

WMS oplossing van Boltrics om 

de volledige warehouse operatie 

te ondersteunen. De vorige 

software oplossing, Navision, was 

gedateerd geworden. Het beleid 

van VCK Logistics Supply Chain 

Solutions (SCS), voorheen All-in 

Logistics, is er op gericht alle 

bedrijven te verbinden via één 

platform, zodat klanten dan ook 

één oplossing ervaren. 

MBH Transport uit Barendrecht 

ontving onlangs de sleutels van 

vier nieuwe MAN 6x2 trekkers. 

Het wagenpark van het jonge, 

maar snel groeiende familiebe-

drijf telt nu 22 voertuigen. Dat is 

inclusief de vier nieuwe MAN TGX 

26.440 trekkers met voorloopas. 

Het familiebedrijf werd vijf jaar 

geleden opgericht in de Rotter-

damse Waalhaven en is nu in 

Barendrecht gevestigd. De jonge 

vloot wordt ingezet voor vervoer 

van zeecontainers, tank- en bulk-

containers en ferrytrailers. Tot de 

specialismes van het bedrijf 

behoort ook ADR-vervoer. MBH 

rijdt voornamelijk binnen de 

Benelux, maar ook naar Frank-

rijk en Duitsland. De nadruk ligt 

echter op de relatief korte ritten 

binnen Nederland. 

BEDRIJFSNIEUWS

In 2007, toen het vijftigjarig bestaan van de Europese 
Unie en haar voorlopers werd gevierd, was Tony Blair, 
de toenmalige Britse premier, uiteraard van de partij. Er 
kwam een verklaring van de lidstaten van destijds op 
tafel waarin de noodzaak werd geformuleerd om een 
‘vernieuwde gezamenlijke basis’ voor de Unie te schep-
pen. Met die vernieuwing schoot het niet op, want de 
wereld werd in hetzelfde jaar getroff en door een fi nan-
ciële crisis die zijn weerga bijna niet kende, terwijl de 
Europese muntunie spoedig erna te maken kreeg met 
de eurocrisis.

Marathon
Dit jaar wordt op 25 maart de zestigste verjaardag van 
het grote Europese project luister bij gezet. Een ont-
werp-Verklaring van de, na het Britse vertrek, resteren-
de 27 lidstaten heeft het ook wel over vernieuwing, 
maar onderstreept vooral de noodzaak van saamhorig-
heid. ‘Eenheid is een noodzaak, geen keuze’, heet het. 
Gaan de lidstaten allemaal hun eigen gang, dan worden 
wij Europeanen gemarginaliseerd door de wereldwijde 
dynamiek. Er is ook een passage gewijd aan een Europa 
van meer snelheden, waarbij sommige lidstaten voor-
oplopen en andere volgen. Dat is een inbreng van de 
Duitse bondskanselier, Angela Merkel, die hiermee een 
eerder advies van haar minister van fi nanciën, Wolf-
gang Schäuble, volgt.
In deze ontwerp-tekst wordt erop aangedrongen voor-
al de interne markt te behouden, evenals het Schengen-
gebied en de ‘onverdeelde’ Unie.
Aan het vaststellen van de eindtekst, die op de zestigste 
Unie-verjaardag in Rome wordt verspreid, neemt The-
resa May geen deel meer. Daarmee is de eerste feitelijke 
stap naar de Europese uitgang gezet. Maar er zullen nog 
vele stappen moeten volgen, want de Britse ‘PM’ is aan 
een marathon begonnen.

stap nog niet gezet

die een periode van twee jaar inluidt van onderhande-
lingen over de talloze handelsverdragen die het Ver-
enigd Koninkrijk zal moeten sluiten met niet alleen de 
Europese Unie, maar met talloze landen waarmee de 
Unie zelf handelsverdragen heeft gesloten. May heeft 
aangekondigd aan het eind van de maand op het knop-
je van deze automatische schietstoel te zullen druk-
ken.

Addertjes
Het Hogerhuis heeft nog wel twee addertjes onder het 
gras uitgezet, in de vorm van amendementen, waarover 
nu weer door het House of Commons, het Lagerhuis, 
zal moeten worden gestemd. De lords willen dat het 
recht van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde EU-
burgers, waar ook vandaan, om na de uittreding in het 
land te blijven, wordt gegarandeerd. Dat is nu juist wat 
de voorstanders van Brexit niet willen. Die zijn niet al-
leen de EU en haar regelgeving beu, maar ook de vele 
Oost-Europeanen op Britse grond, die volgens hen de 
volksaard van de Britten aantasten.
Het andere addertje is de eis dat als de vele nog te voe-
ren Brexit-onderhandelingen voorbij zijn, de uitslag 
van al die overeenkomsten nog eens aan het parlement 
wordt voorgelegd. Dat is ook een netelig punt, want 
Theresa May wil vrijelijk kunnen onderhandelen, zon-
der dat haar gesprekspartners zich door het vooruit-
zicht van deze latere parlementaire beoordeling van het 
resultaat onder druk gezet voelen. Zij zal het Lagerhuis 
dus ontraden die clausule aan te nemen.
Gebeurt dat, en in het Lagerhuis stemmen zowel de 
Conservatieven als Labour in grote meerderheid voor 
de uittreding, dan is de kous dus af, zou men zeggen. 
Maar had het aan May gelegen, dan was het besluit om 
uit te treden helemaal niet aan het parlement voorge-
legd. Totdat de Supreme Court, de hoogste Britse 
rechter, haar regering in januari gebood dat wel te 
doen. Het oordeel van de Supreme Court zouden te-
genstanders van Brexit weer kunnen inroepen als over 
een jaar of wat de concept-handelsakkoorden klaar 
zijn.

LEES VERDER OP PAGINA 16  
BREXIT? BRITSE ECONOMIE GROEIT RUSTIG DOOR

Eenheid is

een noodzaak,

geen keuze.

Illustratie: Shutterstock
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Alle bestemmingen
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IERLAND

WINTERSWIJK
L O G I S T I C S

Hel en verdoemenis voorspelde oud-
premier David Cameron zijn landge-
noten als zij het referendum over de 
Britse uittreding uit de Europese 
Unie zouden aannemen. Het Ver-
enigd Koninkrijk zou meteen in een 

recessie verzeild raken, de werkloosheid zou oplopen, 
de huizenprijzen zouden dalen en het pond zou zwaar 
aan waarde inboeten.
Dat viel erg mee. Het pond zakte, daags nadat de voor-
stemmers van de Brexit het pleit hadden gewonnen, in-
derdaad 15% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en 
10% in vergelijking met de euro. Maar in heel 2016 
groeide de Britse economie met 1,8% en voor dit jaar 
presenteerde Philip Hammond, de nieuwe ‘Chancellor 
of the Exchequer’, onlangs een groeiverwachting van 
2%. Dat viel mee, want in november vorig jaar was een 
groeitempo van 1,4% voorzien.
Kan het Verenigd Koninkrijk dus vrij zorgeloos zijn be-
vrijdende Brexit tegemoet gaan? Dat ook weer niet, 
waarschuwde de American Chamber of Commerce. 
Het land zet investeringen van Amerikaanse bedrijven 
op het spel, en dat kan in de vele honderden miljarden 
ponden en dollars lopen. Veel bedrijven zien de Britse 
eilanden – en dan met name de Londense City – als ‘ga-
teway’ naar Europa en diens open interne markt. Ze 
gaan niet speciaal naar Londen en omgeving omdat de 
‘ales’ er zo lekker zijn. Ze gaan net zo lief naar het vas-
teland, waar de betere continentale speciaalbieren wor-
den verkocht.

Brexit? Britse economie groeit rustig door
De ‘AmCham’ voorziet dat een handelsakkoord tussen 
het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, dat on-
geveer voorziet in dezelfde mate van vrijhandel als het 
huidige Britse EU-lidmaatschap, er niet vóór 2025 zal 
liggen. Pas daarna zullen de Verenigde Staten, die eerst 
willen afwachten wat dat Britse akkoord met de Unie 
inhoudt, een soortgelijk akkoord met de Britten willen 
sluiten.

Somber
Dat is een wel heel somber scenario voor de doorge-
winterde ‘Brexiteer’, al betekent het ook dat alles 
voorlopig bij het oude blijft. Intussen siddert het be-
drijfsleven aan beide kanten van het Kanaal/Manche/
Ärmelkanal voor de gevolgen van een Brexit op korte-
re termijn. Zo berekende PricewaterhouseCoopers 
bijna een jaar geleden, nog voor het referendum 
plaatsvond, dat de onderlinge handel tussen de Brit-
ten en de rest van Europa met 0,5 tot 2% zou krimpen 
en dat vooral continentale vervoerders daaronder 
zouden lijden, omdat hun aandeel in het onderlinge 
transport 85% bedraagt.
Wat later kwam de Financial Times tot de analyse dat 
het de Britten niet zou lukken uit de Unie te stappen en 
tegelijk eenzelfde status te behouden als bijvoorbeeld 
Noorwegen en Zwitserland. Onlangs opende Evofene-
dex, de organisatie van verladers en exporteurs, een 
meldpunt voor ondernemingen. Ze kunnen daar hun 
wensen met betrekking tot een handelsakkoord ken-
baar maken en de onzekerheden ‘in kaart brengen’. 
Evofenedex wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk de 
derde handelspartner van Nederland is. We exporteren 

voor 36 miljard euro per jaar naar de overkant en halen 
vandaar voor 21 miljard euro aan importgoederen naar 
hier.
Zeebrugge bracht laatst zijn eigen specifi eke bezorgd-
heid onder woorden. Het Verenigd Koninkrijk is goed 
voor ruim 45% van de omzet van de Belgische zeehaven. 
Via Zeebrugge gaan onder meer grote zendingen groen-
te, textiel, geneesmiddelen, chemicaliën en auto’s het 
Kanaal over. Er werden vorig jaar bijvoorbeeld 2,8 mil-
joen auto’s in Zeebrugge verscheept, waarvan er één 
miljoen een Britse bestemming hadden.

Natuurlijk tast iedereen nog in het duister over de ge-
volgen van de Brexit, nog afgezien van het tijdsplan 
waarbinnen die afscheiding haar beslag moet krijgen. 
Duidelijk is dat een herintroductie van uitvoerige dou-
aneformaliteiten en van invoeraccijnzen op de weder-
zijdse handel aan beide kanten van het Kanaal er fi nan-
cieel inhakt. Maar op welke schaal dat zal gebeuren, is 
nu nog nauwelijks te voorspellen. Daarvoor zijn het uit-
tredingsproject en de duur ervan nog veel te vaag.

Het bedrijfsleven aan beide 

kanten van het Kanaal 

siddert voor de gevolgen.
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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

Avondfi les vorig jaar 

gemiddeld 16km langer. Ook 

zaterdagen worden drukker: 

+1,4%. http://bit.ly/2lTBpRk  

@DepartementMOW  

TLN wil een level playing 

fi eld in Europa, qua emissie-

normen en maatregelen. 

Geen extra NL kop op eu 

regels @TLNnieuws 

Mobiliteit vraagt om een 

Deltaplan. Het nieuwe 

kabinet wacht een stevige 

uitdaging het land in 

beweging te houden. 

http://abn.com/2m1MWt4  

@BartBanning

Het gaat maar door in de 

logistieke hotspot Venlo-

Venray! Bouwstart 9 ha 

logistiek. @WDP_EU en DB 

Schenker. Meer dan 200 

banen. @amgbeurskens 

HERE optimises truck 

routing with Aquila and 

ORTEC http://her.is/2lYhxIA

@andreoostveen  

Uiteindelijk verliest de 

consumenten die gemak wil 

#bruna #postnl #sandd 

#dhl @delaatstemeter 

Nationaal mobiliteitsdebat: 

short sea shipping kan 

bijdrage leveren aan 

beheersbaar houden 

transport @zeevaart

Hoe bevorder je veilig 

werken in de Rotterdamse 

haven? Continu leren met 

het digitale platform Sam 

helpt. http://bit.ly/2lKcBet

@TNO_nieuws 

 Unifeeder reorganiseert

 Het opvallendste nieuws 

volgens Marcel de Nooijer, 

Air France-KLM Cargo

 Luchtvracht profi teert van 

capaciteitsproblemen 

containervaart

 UASC mogelijk zelfstandig 

THE Alliance in

 Extra verkeersdrukte in 

deel Rotterdamse haven

 Faillissementsaanvraag 

ingediend van FESCO

 Omgekeerd effect

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://De marketeers die 
social media on-
derdeel hebben ge-
maakt van hun marke-
tingmix is gevraagd welke 
doelen ze hebben met social 
media. Interessanter 
nog: er is ook ge-
vraagd welke resul-
taten ermee zijn ge-
boekt. Naamsbekendheid 
opbouwen is een belangrijk 
doel (80%) en 67% van de onder-
vraagden bereikt dat doel ook. 

Doelgroep
Uiteraard is er ook een groep die za-
kelijk geen social media gebruikt. 
Als belangrijkste reden wordt aan-
gegeven dat men denkt dat hun 
doelgroep daar niet actief is of men 
ziet er het nut niet van in. Echter, als 
80% van de logistieke bedrijven so-
cial media gebruikt, ben ik er zeker 
van dat minstens zoveel van hun 
klanten dat ook doen. 
Andere redenen die werden gege-
ven waren gebrek aan tijd en ge-
brek aan kennis. Met inzet en de 
juiste hulp hoeven dat zeker geen 

relevante en goede con-
tent. Laat een suc-
cesvol project zien, 

interview een klant of 
eigen medewerkers, of 

laat zien dat je je klanten goed 
kent door te schrijven over 

trends en ontwikkelin-
gen in hun markt 
(om een paar voor-

beelden noemen). Een 
plan, een kalender en inzet 

en je bent klaar om te heersen.
Martijn Graat is oprichter van Lo-
gisticsMatter.nl, een online supply 
chain en logistiek blog. Daar blogt 

hij regelmatig over trends en ont-
wikkelingen in de supply chain en 
de logistiek.

grote obstakels te zijn. Zorg in ie-
der geval dat er een plan is en dat 
de contentkalender gevuld is met 

Als 80% van de bedrijven social media 

gebruikt, doen hun klanten dat ook.

GASTBIJDRAGE MARTIJN GRAAT, 

LOGISTICSMATTER.NL

In de aanloop naar het Logistiek 
Marketing Event op 30 maart 
voerde Nieuwsblad Transport het 
jaarlijkse marketingonderzoek 
uit. De website is in de sector nog 
steeds de belangrijkste marke-
ting tool, maar het gebruik van 
social media groeit snel.

Op de vraag wat de belangrijkste 
marketingtools zijn, antwoordt 62% 
van de ruim 400 deelnemers aan de 
enquête: onze website. 48% noemt 
social media en 36% noemt confe-
renties en congressen. Vergeleken 
met vorig jaar is het belang van de 
website en de congressen iets ge-
zakt, en social media is juist sterk 
gestegen, van 29% naar 48%. 
Uit ervaring weet ik dat de eigen 
website bedrijven veel goede leads 
kan opleveren, mits de site op de 
juiste manier wordt ingezet. Het is 
waarschijnlijk ook een van de rede-
nen dat 60% aangeeft dat het ver-
groten van traffi  c naar de website 
een van de belangrijkste taken van 
de marketingafdeling is. En social 
media zijn dan juist weer een krach-
tige tool!
Het belangrijkste onderdeel van 
elke bedrijfswebsite is de inhoud, 
doorgaans ‘content’ genoemd. Die 
moet up-to-date zijn, regelmatig 
vernieuwd worden en relevant zijn 
voor de doelgroep. Als je regelma-
tig verse content aan je website 
toevoegt, is je website interessan-
ter voor zowel de bezoekers, als 
voor Google. Een van de manieren 
om een regelmatige stroom van 
verse content te krijgen, is het toe-
voegen van een blog aan je website. 
Met een blog kun je goed laten zien 
wie je bent en waar je voor staat 
door bijvoorbeeld (succes)verha-
len, case studies en inzichten te de-
len.

Weinig SEO en SEA
Behalve social media zijn er meer 
manieren om traffi  c naar je website 
te vergroten: e-mail marketing, 
search engine optimization (SEO) 
en search engine advertising (SEA), 
om er een paar te noemen. Wat mij 
verbaasde was dat, hoewel meer 
dan 60% aangeeft dat de website 
één van de belangrijkste marketing-
tools is, maar 20% de manieren om 
traffi  c te vergroten noemt. SEA 
vindt zelfs slechts 5% een belangrij-
ke tool. Dus de website is heel be-
langrijk, maar de tools die traffi  c 
juist kunnen vergroten blijkbaar 
niet. Budget en de grootte van het 
marketingteam kunnen hier een rol 
spelen, maar dan nog mogen deze 
niet vergeten worden.
Ik ben een groot fan van social me-
dia en dan met name van de vele 
nuttige toepassingen. Ik keek vooral 
uit naar de resultaten van dit ge-
deelte van het onderzoek. 80% van 
de ondervraagden gaf aan social 
media te gebruiken. Dat is bijna het 
dubbele, vergeleken met 5 jaar gele-
den, toen slechts 46% er gebruik van 
maakte. Vooral LinkedIn wordt za-
kelijk ingezet. 

Gebruik van ‘social’ groeit
ONDERZOEK  Marketing via social media verdient nog meer aandacht
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TRANSPORT COMPLEET 
HARDENBERG 
21 T/M 23 MAART 
De gehele transportbranche is aan-

wezig op deze vakbeurs, ook de gro-

te truckmerken en trailerbouwers 

Schmitz en Krone. Er is ook een 

vacatureplein. 

• evenementenhal.nl

LOGISTIEK MARKETING EVENT
30 MAART
Naast de nieuwste trends en voor-

beelden wordt tijdens dit congres 

de NT Marketing Trofee uitgereikt 

voor de logistieke organisatie die 

haar B2B-marketing het beste heeft 

georganiseerd. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

DUITS NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE
6 APRIL
Jaarlijks ontmoeten de Nederlandse 

en de Duitse logistieke sector elkaar 

bij deze conferentie in Duisburg. De 

kans om uw netwerk internationaal 

uit te breiden. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

CONGRES LOGISTIEK 
RANDSTAD ‘ON THE MOVE’ 
11 APRIL
Hoe blijven bedrijven wendbaar en 

aantrekkelijk als werkgever? Het 

congres neemt bezoekers mee  in 

thema’s als disruptie, trends in sup-

ply chain en de arbeidsmarkt.  

• randstad.nl

NAVINGO MARITIME & 
OFFSHORE CAREER EVENT 
19 APRIL
Het WTC Rotterdam staat deze dag 

geheel in het teken van carrière-

mogelijkheden binnen de maritie-

me, offshore & energie sector. Ook is 

er een inhoudelijk programma. 

• moce.biz

AGENDA

RAAD & RECHT

Een logistiek dienstverlener verzorgt voor een van zijn op-
drachtgevers de opslag en distributie van machines die in type 
en waarde sterk van elkaar verschillen. Er is tussen deze twee 
partijen een basiscontract gesloten. In dit contract is onder 
andere tussen partijen bepaald dat de Fenex Condities, laatst 
gedeponeerde versie, van toepassing zijn.

Op enig moment krijgt de logistiek dienstverlener de opdracht 
bij een van de klanten van de opdrachtgever een gebruikte 
machine op te halen en deze in zijn loods op te slaan. Later 
krijgt de logistiek dienstverlener de opdracht deze machine te 
laten vernietigen, daar deze geen enkele restwaarde meer zou 
vertegenwoordigen. Aldus geschiedde.

Twee maanden later komt er een opdracht binnen bij logistiek 
dienstverlener om een geheel nieuwe machine uit te leveren 
aan een klant van de opdrachtgever. Op dat moment blijkt dat 
een medewerker van de logistiek dienstverlener een vergissing 
heeft gemaakt en een tweetal machinenummers heeft verwis-
seld. Als gevolg van deze vergissing is niet de oude ingenomen 
machine vernietigd, maar een nieuwe machine met een waarde 
van ongeveer 100.000 euro.

De opdrachtgever stelt de logistiek dienstverlener voor deze 
schade aansprakelijk. Deze beroept zich echter op de bepalin-
gen van het afgesloten contract en beroept zich op de beper-
king van de Fenex Condities.
Op grond van artikel 11 lid 3 van deze condities is de aansprake-
lijkheid in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR (dit is ongeveer 
10.700 euro) per gebeurtenis, en in geval van beschadiging, 
waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen 
zaken tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan bruto-
gewicht, met een maximum van 4.000 SDR (ongeveer 5.080 
euro) per zending.

De opdrachtgever wordt hier niet echt blij van en probeert het 
nog te gooien op opzet en/of grove schuld. Dit helpt echter 
niet, want van opzet is geen sprake. De schade is niet met 
het doel en oogmerk toegebracht en bij grove schuld dient er 
sprake te zijn van aan opzet grenzende schuld, waarvan in dit 
geval evenmin sprake is. Het is een dure, menselijke vergissing.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Vergissen is menselijk

Feature
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MONITOR  Beleid van ‘modal shift’ werpt zijn vruchten af

De truck raakt lading

Havenspoorlijn bij de Rotterdam Car Terminal. Foto: Aeroview/Dick Sellenraad

Containers hebben nu het grootste 

aandeel in het totale spoorvervoer.

FOLKERT NICOLAI

Het modal shift-beleid werpt 
vruchten af. Spoor en binnen-
vaart voeren hun aandeel in het 
goederenvervoer op, ten koste 
van het wegvervoer.
 
In de periode 2010-2015 is in Neder-
land het aandeel van het wegver-
voer in de modal split gedaald met 
9,6%. Het wegtransport was in 2010 
nog goed voor 76,8 miljard tonkilo-
meters. Vijf jaar later was de ver-
voersprestatie gedaald naar 69,5 
miljard tonkilometers. Daarvan 
profi teerden de andere landmodali-
teiten. De binnenvaart, met een ver-
voersprestatie van 48,5 miljard ton-
kilometers in 2015, zag haar aandeel 
tussen 2010 en 2015 met 4,2% toe-
nemen. Het spoorvervoer, met 6,5 
miljard tonkilometers, voerde zijn 
aandeel 9,2% op en de pijpleiding, 
met 6,0 miljard tonkilometer, ging 
er in de modal split 7,0% op vooruit.
Dat blijkt uit de onlangs gepubli-
ceerde Monitor Logistiek en Goe-
derenvervoer 2016 van de Topsec-
tor Logistiek. Het beleid gericht op 
een modal shift, een verschuiving 
van lading van de weg naar spoor en 
binnenwater, lijkt dus vruchten af te 
werpen. De onderzoekers wijzen 
hier op de investeringen in de 
spoor- en de binnenvaartinfrastruc-
tuur en bijvoorbeeld ook de ambi-
ties van de zeehavens van Rotter-
dam en Amsterdam om in het 
achterlandvervoer de rol van het 
wegvervoer terug te dringen ten 
gunste van andere modaliteiten.
Nog steeds was in 2015 in het conti-
nentale vervoer de vrachtauto de 
dominante modaliteit, met een aan-
deel van 53,2%, gerekend naar de 
transportprestatie (aantal tonkilo-
meters). De binnenvaart kwam uit 
op 37,2%, het spoor op 5% en de 
pijpleiding op 4,6%. Kijken we al-
leen naar de vervoerde volumes dan 
komt het aandeel wegtransport nog 
hoger uit, omdat de vrachtauto ge-
middeld kortere afstanden afl egt, 
en dus minder tonkilometers 
maakt, dan bijvoorbeeld de binnen-
vaart. Maar ook dan is de laatste ja-
ren een duidelijke daling van het 
aandeel wegvervoer in de modal 
split van het landvervoer zichtbaar. 

Haven Rotterdam 
In de monitor wordt de modal split 
in het containervervoer van en naar 
de haven van Rotterdam nog eens 
apart behandeld, omdat deze haven 
veel werk maakt van de modal shift 
naar andere achterlandmodalitei-
ten. Het aandeel wegvervoer daalde 

in de periode 2005-2015 van 60,1% 
naar 53,3%. De binnenvaart voerde 
haar aandeel op van 30,6 naar 36,2%. 
Het aandeel spoorvervoer steeg van 

9,2% naar 10,5%. Het gaat bij dit ver-
voer vooral om maritieme contai-
ners, die dus van en op zeeschepen 
worden overgeslagen, maar er is 
ook een beperkt aandeel voor conti-
nentale ladingdragers, die op de ma-
ritieme ladingstromen ‘meeliften’.

Het lukt Rotterdam vooral goed om 
in de haven afgehandelde maritie-
me containers van de weg naar wa-
ter en rail over te hevelen. In 2015 

kwam het aantal containers uit op 
8,4 miljoen teu, iets hoger dus dan 
het niveau van 8,1 miljoen teu van 
voor de crisis. In 2014 werd de 
Tweede Maasvlakte in gebruik ge-
nomen. Het doel is om daar het aan-
deel over de weg aan- en afgevoerde 
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Kerkrade 

Rechtbank Limburg

Circle LogistiX
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Ex-topmanager 

Peter Scholten 

van Martinair 

Cargo is na 

twee jaar in de 

expeditie voor 

zichzelf 

begonnen. Hij 

heeft in Dubai het adviesbureau 

PAS Aviation Logistics opgericht 

en mikt daarbij onder meer op 

advieswerk voor luchtvaartmaat-

schappijen en expediteurs in de 

luchtvrachtsector. Daarnaast wil 

hij met zijn eigen consultancy-

kantoor bedrijven ondersteunen 

die tijdelijke management zoeken. 

Scholten was bijna vijftien jaar 

werkzaam in diverse topfuncties 

bij Martinair Cargo. Eind 2010 

maakte hij de overstap naar 

Saudia Cargo en werd daar 

commercieel directeur. 

Daniel Lievens, medeoprichter 

van afhaalpuntennetwerk Kiala, is 

de nieuwe CEO van Nxtport, een 

dataplatform vanuit de Antwerp-

se havengemeenschap. Eind 

januari werd NxtPort offi cieel 

gelanceerd, onder meer door de 

kersverse voorzitter Karel 
Plasman, voormalig topman van 

dienstenbedrijf Acerta. Lievens 

was in 2000 mede-oprichter van 

Kiala, een afhaal- en retourdienst 

die sinds 2012 tot de Amerikaanse 

UPS-groep behoort. Eerder was hij 

consultant voor de bedrijven 

Siemens en Arthur Andersen en 

begeleidde hij multinationals en 

groeiende bedrijven. Hij heeft 

meer dan 23 jaar technologische 

en innovatie-ervaring, waarvan 

zeventien jaar in de logistieke 

sector. 

MAN Truck & Bus Nederland heeft 

een nieuwe directeur: Daniel 
Klinge (42). Hij volgt Edwin 

Meijerman op, die managing 

director wordt bij Onderdelen, 

Accessoires en Gebruikte Wagens 

bij Pon. Klinge was al werkzaam 

bij Pon als manager sales 

Volkswagen. Meijerman volgt 

Petra Vijverberg op die al in 

oktober vorig jaar managing 

director Volkswagen Nederland 

werd. 

Per 1 mei is 

Jabine van der 
Meijs (51) 

benoemd tot 

CFO van Royal 

Schiphol Group. 

Ze volgt Els de 
Groot op. Van 

der Meijs heeft 25 jaar gewerkt bij 

Royal Dutch Shell in verschillende 

senior fi nance posities. Sinds 

2009 is ze Vice President Finance 

bij Shell Global Solutions. Vanaf 1 

mei bestaat het directieteam van 

Royal Schiphol Group uit Jos 
Nijhuis (CEO), Jabine van der 
Meijs (CFO), André van den Berg 
(CCO) en Birgit Otto (COO). 

Bedrijfswagen-

dealergroep 

Truckland heeft 

Eric Theuws 

benoemd tot 

algemeen 

directeur. Hij 

was eerder 

directeur van een groep dealer-

bedrijven en werkte in diverse 

managementfuncties binnen de 

truck- en onderdelenbranche.

De  Palletways Group heeft 

Richard Myatt benoemd als group 

fi nance director. Hij is voormalig 

accountant bij Ernst and Young en 

heeft twintig jaar ervaring in 

leidinggevende posities in de 

fi nanciële sector. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

g kwijt

containers terug te dringen tot 35% 
in 2033. Tegen die tijd moet het aan-
deel binnenvaart hierin naar 45% 
zijn verhoogd en moet het spoor 
een aandeel van 20% hebben gekre-
gen.
Die doelstelling komt wat het weg-
vervoer betreft aardig in zicht. Tus-
sen 2007 en 2014 is, blijkt uit de mo-
nitor, het aandeel wegvervoer in het 
achterlandvervoer van en naar de 
Maasvlakte met 4%-punt gedaald 
tot 46,2%. Zet de daling uit die jaren 
voort, dan komt het voor 2033 ge-
stelde doel binnen bereik. We zien 
echter de laatste paar jaar toch weer 
een lichte stijging van het aandeel 
wegvervoer.

Shortsea 
Een negatieve ontwikkeling zien we 
in het aandeel shortsea in de door-

voer. Dat nam in de periode 2004-
2011 aanvankelijk toe in vergelijking 
met het continentale achterland-
vervoer, namelijk van 23,8 naar 
38,9%. Dat was te danken aan het 
toenemende feedervervoer. Reders 
zetten steeds grotere container-
schepen in en lopen daarmee min-
der havens aan. Containers voor an-
dere havens worden gefeederd. De 
groei van het aandeel shortsea in de 
doorvoer heeft in dit decennium 
echter niet doorgezet, maar is juist 
afgenomen tot 30,5% in 2015.
In het wegvervoer was tussen 2006 
en 2015 sprake van een daling van 
het totale vervoerde gewicht door 
Nederlandse wegvervoerders. Be-
gonnen we die periode met 680,4 
miljoen ton, in 2012 was dit vermin-
derd tot 631,7 miljoen ton. De moni-
tor noemt twee oorzaken: de na-

weeën van de economische crisis en 
de oprukkende concurrentie van 
buitenlandse, meest Oost-Europe-
se, vervoerders. De laatste jaren 
zien we weer een licht herstel van 
het door Nederlandse wegvervoer-
ders getransporteerde volume. Dat 
heeft alles te maken met de gunstige 
economische ontwikkeling.
We zien al vele jaren lang een ver-
schuiving van eigen vervoer naar 
het beroepsvervoer, maar door de 
jaren heen waren er ook fl inke 
schommelingen. In 2002 begonnen 
we met een aandeel van 74,4% voor 
het beroepsvervoer. In het slechte 
jaar 2009 daalde dit aandeel weer, 
naar 71,9%, om het jaar erop abrupt 
te stijgen naar ruim 77%. Beroeps-
vervoerders over de weg kregen 
meer werk te doen dank zij het pril-
le herstel van de economie. Ook de 
laatste jaren beweegt het aandeel 
beroepsvervoer zich rond 77%.

Gestaag herstel 
Forse verschuivingen zijn er naar la-
dingsoort in het wegvervoer. Tus-
sen 2010 en 2015 groeide het ver-
voer van voedingsmiddelen met 7%. 
Daar stond een daling tegenover 
met eveneens 7% bij het vervoer van 
chemicaliën. Een daling van bijna 
40% deed zich voor in het transport 
van aardolie en aardolieproducten. 
Dalingen waren er ook voor ertsen 
en metaalresiduen (-30%) en voor 
metalen en halff abrikaten (-24%). 
Intussen was er een groei in vervoer 
van vaste brandstoff en over de weg, 
met 42,2%, en van meststoff en, met 
22,7%.
Het goederenvervoer over het 
spoor in Nederland vertoonde in de 
jaren 2002-2008 een sterke stijging, 
van 28,1 naar 40,5 miljoen ton. In 
2009 deed zich een daling met 17% 
voor naar 33,6 miljoen ton. De laat-
ste jaren was er een gestaag herstel, 
tot 42,1 miljoen ton in 2015, waar-
mee we boven het niveau van voor 
de crisis uitkwamen. Die groei was 
te danken aan de toename van het 
internationale vervoer, met name 
over de Betuweroute.
Het containervervoer over het 
spoor liet tussen 2009 en 2015 een 
stijging zien van 58% bij de uitvoer 
en van 36% bij de invoer. De uitvoer-
stijging betrof grotendeels contai-
ners die in Rotterdam worden over-
geslagen en naar Duitsland 
afgevoerd. Containers hebben nu 
het grootste aandeel in het totale 
spoorvervoer, gevolgd door dat van 
ertsen en kolen. Dat kolenvervoer 
kan de komende jaren nog wat stij-
gen, maar zal op langere termijn af-
nemen.
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Wim Pijbes, oud-directeur 
van de Kunsthal, in het AD.

Doe eens wat 
met die rivier in 
Rotterdam!

QUOTE VAN DE WEEK
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Met één geldig paspoort kun je de hele wereld bereizen. Soms 
heb je een visum nodig om een land een halfjaar te mogen be-
zoeken. Een ‘visum’ betekent letterlijk dat iemand van het land 
waarheen je wilt reizen je al voorafgaande aan de reis, op de 
ambassade of het consulaat van dat vreemde land, heeft gezien. 
De rest is eenvoudig. Je stapt in het vliegtuig en begeeft je naar 
Kenia, om de wilde dieren in hun eigen omgeving te aanschou-
wen en samen met een Masai-jongen keitjes over de rivier te 
laten stuiteren.

Om in Zuid-Afrika langs het huis van bisschop Desmond Tutu 
te rijden. Om op Sri Lanka, de schoenen aan de voorkant van 
de tempel netjes in een rekje weggelegd, de beklemmende ‘laat-
ste communie’ van hoogbejaarden bij te wonen, die nog één 
keer de Tand van Boeddha bewonderen. Om in Chili de Andes 
in te trekken en in Suriname bij ’t Vat een Pabo te drinken met 
de ‘lokale’ bevolking. Om in Cambodja het wereldwonder Ang-
kor Wat te bezichtigen en in Indonesië de Burubudur.

Twee paspoorten maken de zaak er niet eenvoudiger op. Je 
bent ineens een Nederlandse Turk, of een Turkse Nederlander. 
Er wordt ineens een dubbele loyaliteit van je verlangd: die aan 
het land waar je voorouders vandaan kwamen en die aan het 
land waar je al je leven lang woont. Met twee paspoorten op zak 
lijk je de echte kosmopoliet, maar schijn bedriegt. Het beperkt 
je. Het is net of de rest van de wereld zich voor je afsluit, omdat 
je immers al twee landen hebt waar je vrij naar mag reizen.

In Europa en Turkije wordt nu onderzocht hoeveel pijn we 
elkaar nog kunnen aandoen. Er worden grenzen gesloten of 
juist geopend, om asielzoekers zonder geldig paspoort tegen 
te houden of ongelimiteerd door te laten. Een president met 
merkwaardige opvattingen over de democratie wil van zijn bui-
tenlandse ‘landgenoten’ wel eens weten of ze zijn dictatoriale 
neigingen steunen. Anders zwaait er wat voor de achtergeble-
ven familieleden.

Het Europese en zeker ook het Turkse bedrijfsleven maakt zich 
zorgen. Sluit de haven van Izmir zich voor Duitse en Neder-
landse shortseadiensten? Is een aan een Nederlandse weg-
vervoerder afgegeven TIR-vignet in Turkije ineens niet meer 
geldig? Gaan we de handel beperken? Onbeantwoorde vragen, 
op een planeet die geen Wereldpaspoort kent.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Wereldpaspoort

Wim Bosman vestigt zich 
op het Distripark Eemhaven 
in Rotterdam. De logistiek 
dienstverlener investeert 
ongeveer vijf miljoen gul-
den in een centrum met 
3.500 vierkante meter 
loods- en 750 meter kan-
toorruimte.
Zeevrachtexpeditiebedrijf 
Wim Bosman zal na opleve-
ring van de nieuwbouw ver-
huizen van een locatie nabij 
de Waalhaven, waar het be-
drijf nu tweeduizend meter 
loodsruimte beschikbaar heeft. Dit 
onderkomen is volgens J. Verweij, 
directeur van de Rotterdamse en 
Amsterdamse vestigingen van Wim 
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Bosman breidt uit in Rotterdam
15 maart 1997

f i

Wim Bosman verwacht na 
de verhuizing de dienstver-
lening aan textielklanten te 
kunnen verbeteren. Het be-
drijf verricht nu voor een 
aantal opdrachtgevers dien-
sten als het ompakken en 
stickeren van confectie. In 
de nieuwe locatie zal dat 
volgens Verweij schoner en 
effi  ciënter kunnen gebeu-
ren. Voor enkele klanten 
was de verruiming van de 
mogelijkheden reden Bos-
man toe te zeggen een gro-

ter pakket aan werkzaamheden bij 
het bedrijf onder te brengen. Sport-
artikelenfabrikant Umbro is een 
grote klant.

Bosman, sterk verouderd. Het da-
teert van net na de oorlog. ‘Cross-
docking is bijvoorbeeld niet moge-
lijk’, aldus Verweij.

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

jaar starten.
Hoe revolutionair het plan ook 
klinkt – nieuw is het niet. Al decen-
nia wordt er in het land over een 
scheepstunnel gesproken, en de af-
gelopen jaren werd druk overleg ge-
voerd over de optimale route. De 
tunnel moet straks 37 meter hoog 
worden en 26,5 meter breed. 
Het miljoenenproject moet overi-
gens niet alleen het leven voor zee-
varenden veiliger maken, maar zal 
ook dienen als toeristische attrac-
tie. Speciaal voor bezoekers zal een 
brug de ingang van de tunnel over-
spannen, opdat een mooi uitzicht 
gegarandeerd is. 

MELS DEES

We hadden al scheepsliften en 
rijksweg A2 kent een ‘landtunnel’, 
maar Noorwegen krijgt nu een 
primeur: het land legt de eerste 
scheepstunnel aan.
 
Tunnels door bergwanden, voor 
weg of spoor, worden over het alge-
meen gegraven om de reistijd te ver-
korten. Dat doel heeft de scheeps-
tunnel die Noorwegen bij het stadje 
Selje aan zal leggen niet. Het kunst-
werk met een lengte van 1,7 kilome-
ter en een prijskaartje van 300 mil-
joen euro verkort de transittijd 
niet.
Wel kunnen schepen straks veiliger 
navigeren door de Stadhavet Zee. 
Daar, waar de Noordzee en de Noor-
se Zee bij elkaar komen, ligt de ‘Golf 
van Biskaje’ van Scandinavië. Het 
gebied geldt als het gevaarlijkste 
water van Noorwegen, met meer 
dan honderd stormdagen per jaar 
en een (f)linke golfslag. Sinds het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
verloren in het gebied 33 zeelieden 
het leven. Kijken we naar een lange-

re periode dan is de ellende bijna 
niet te overzien, met een triest re-
cord in 1692, als tijdens een storm 
16 schepen vergaan.

Explosies
Om het project te kunnen realise-
ren, zal ongeveer 3 miljoen kubieke 
meter rots moeten worden verwij-
derd – deels door gebruik te maken 
van explosieven, deels door middel 
van meer traditioneel hak- en breek-
werk. Verwacht wordt dat de boor-
activiteiten ongeveer vier jaar zul-
len duren, de bouwtijd voor het hele 
project wordt geschat op meer dan 
tien jaar. De aanleg moet volgend 

SCHEEPSTUNNEL  Miljoenenproject voor zeelui en toeristen

Over tien jaar kan dit werkelijkheid zijn. Beeld: The Norwegian Coastal Administration

Veilig door de rots

Nogg nnieeett ooonline?
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