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KAMERDEBAT  Wetsvoorstel valt goed, reders optimistisch

FOLKERT NICOLAI

Bescherming van Nederlandse 
koopvaardijschepen door bewa-
pende particuliere beveiligers 
lijkt een stapje dichterbij geko-
men. Een initiatiefwet van VVD 
en CDA om dit mogelijk te maken 
is in de Tweede Kamer niet kans-
loos, al hebben veel fracties nog 
ernstige vragen bij het voorstel.

Dat bleek bij de behandeling van de 
ontwerp-Wet ter Bescherming 
Koopvaardij (WtBK) van Han ten 
Broeke (VVD) en Martijn van Hel-
vert (CDA), die dinsdag in eerste 
termijn in de Kamer aan de orde 
was. Deze twee partijen steunen de 
wet, maar coalitiegenoot D66 in het 
nieuwe kabinet-Rutte heeft grote 

Het CDA, voorheen tegen bewapen-
de particuliere beveiligers aan 
boord, schaart zich wel achter de 
initiatiefwet. De partij wijst erop 
dat vrijwel alle andere zeevarende 
EU-lidstaten deze vorm van beveili-
ging wél toestaan. Het wetsinitiatief 
voorziet volgens het CDA in veel 
strengere condities voor particulie-
re beveiliging dan in die andere lan-
den worden gesteld. Zolang sche-
pen uit die landen beveiligings-
bedrijven mogen inschakelen bij 
gebrek aan marinebescherming, 
ontstaat voor hun scheepvaart een 
groot concurrentievoordeel ten op-
zichte van Nederland, is de redene-
ring van het CDA. Reders onder Ne-
derlandse vlag zullen dan een steeds 
groter deel van hun vloot uitvlag-
gen.

nopolie van de Nederlandse over-
heid.
Nederlandse koopvaardijschepen 
worden als Nederlands grondge-
bied beschouwd, waartoe de 
‘zwaardmacht’ van de overheid zich 
uitstrekt. De kleine christelijke par-
tijen, coalitiepartij de ChristenUnie 
en oppositiepartij SGP, zijn onder 
voorwaarden bereid op dit grond-
beginsel een uitzondering te ma-
ken. Voor coalitiepartij D66 ligt de 
zaak veel gevoeliger. De partij wil 
het liefst aan het principe vasthou-
den en veronderstelt dat de Konink-
lijke Marine, al dan niet in samen-
werking met de zeemacht van 
andere EU-lidstaten en in NAVO-
verband, in veel gevallen voldoende 
bescherming kan bieden tegen
piraten.

bedenkingen. De opstelling van de 
PVV is onduidelijk. Deze partij is 
voor bewapende particuliere bevei-
ligers aan boord, maar zou uiteinde-
lijk om politieke redenen zomaar 
tegen kunnen stemmen.

Geweldsmonopolie
De WtBK voorziet erin dat particu-
liere beveiliging in vaargebieden 
met veel piraterij, zoals Somalië, 
onder strikte voorwaarden mogelijk 
wordt indien bescherming door
Nederlandse marineschepen, de zo-
genoemde Vessel Protection Deta-
chement (VPD), te duur wordt of 
door bijvoorbeeld geografi sche oor-
zaken niet kan worden geboden. 
Een belangrijk deel van de Kamer 
hikt ertegen aan dat in dat geval 
wordt getornd aan het geweldsmo-

Tot nu toe mogen alleen militairen schepen bewaken. Foto: Defensie

Particuliere beveiliging 
schepen stap dichterbij

Maersk heeft zich aangeslo-

ten bij de New York Shipping 

Exchange (NYSHEX), een jong 

bedrijf dat met bindende con-

tracten de onzekerheid uit de 

spotmarkt voor containers wil 

halen. De Denen volgen daar-

mee het voorbeeld van concur-

renten zoals CMA CGM, MOL en 

Cosco. Zes van de tien grootste 

containerrederijen publiceren 

nu hun beschikbare laadruimte 

en bijbehorende tarieven op 

de beurs, wat volgens NYSHEX 

overeen komt met 52% van de 

wereldwijde vlootcapaciteit. 

Ook zijn de drie grote allianties 

nu vertegenwoordigd.

Maersk sluit aan bij 
scheepvaartbeurs
NEW YORK

CMA CGM 

heeft een 

belang van 

10% genomen 

in de nieuwe 

containerterminal van Cosco 

Shipping Ports in Zeebrugge. 

Cosco Shipping Ports heeft die 

terminal overgenomen van 

APM Terminals, dat zich terug-

trekt uit de Belgische zeehaven 

en 35 miljoen euro voor de 

terminal vangt. Cosco en CMA 

CGM werken op steeds meer 

fronten samen, onder andere in 

de Ocean Alliance.

10
CMA CGM in nieuwe 
terminal Zeebrugge

De jaarlijkse limiet van 500.000 

vluchten van Schiphol is een 

‘kunstmatige beperking van 

de capaciteit’, ‘concurrentiever-

valsend’ en ‘illegaal’. Dat stelt 

luchtvaartjurist en directeur Jo-

chem Croon van het advocaten-

kantoor Croon Aviation Lawy-

ers. Hij wijst er op dat de grens 

van 500.000 vliegbewegingen 

elke juridische basis mist, om-

dat deze niet is ontwikkeld door 

een juridsiche instantie of een 

onafhankelijke autoriteit, aldus 

Croon. Anderen denken dat hij 

de plank mis slaat.

‘Capaciteitsgrens 
Schiphol illegaal’
LUCHTVRACHT

Maersk en IBM 
in blockchain

Rijverbod bij 
code rood?

Haven Antwerpen 
bijna kolenvrij
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‘Niek Stam wil 
voor Sinterklaas 
spelen’

SJAAK VAN GELDER
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VAN DE REDACTIE

Ruim 350 lezers wisten vorige week woensdag de weg te 

vinden naar de voormalige personeelskantine van de RDM-

werf in Rotterdam Heijplaat. Daar vond de traditionele 

nieuwjaarsborrel van NT Publishers plaats. 

Dit jaar werd het evenement samen met Rotterdam Port 

Promotion Council (RPPC) georganiseerd. De samenwerking 

tussen RPPC, dat onze partner is bij het tijdschrift Mainport 

Magazine, en Nieuwsblad Transport wordt dit jaar intensiever 

dan voorheen, onder meer door het gezamelijk organiseren 

van evenementen. 

Tijdens de NT borrel, mede mogelijk gemaakt door Contargo, 

werd door de aanwezigen getoost op een mooi en succesvol 

2018.

COMMENTAAR

Het ziet ernaar uit dat ook Nederlandse koopvaardijschepen 
straks bewapende particuliere beveiligers aan boord mogen 
nemen om op hun wereldreizen opvarenden, lading en schip te 
beschermen tegen piraten. Er lijkt zich een meerderheid in de 
Tweede Kamer af te tekenen voor het initiatief-wetsontwerp 
van VVD en CDA dat in bewapende particuliere beveiliging 
voorziet. Een kamerdebat hierover, afgelopen dinsdag, geeft 
redersvereniging KVNR zelfs aanleiding tot een vrolijke tweet. 
De Kamer heeft ‘een positief signaal afgegeven dat onze zeeva-
renden niet in de steek worden gelaten’.

Gelukkig wacht de KVNR de stemming ‘nog wel even af ’. De 
beer is immers nog lang niet geschoten. Het plenaire debat 
over de ontwerp-Wet ter Bescherming Koopvaardij is zelfs nog 
niet verder dan de eerste termijn. De initiatiefnemers, Han ten 
Broeke en Martijn van Helvert, kregen een spervuur van vragen 
van cruciale scheepvaartwoordvoerders over zich heen en mo-
gen een reeks amendementen verwachten. Hun ontwerp zal, 
bij aanname door de Tweede Kamer, nog door de Eerste Kamer 
moeten worden geloodst.

Dat de eerste bewapende beveiligers dit jaar al aan boord kun-
nen stappen van Nederlandse koopvaardijschepen is allerminst 
zeker. De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren, zijn in het 
ontwerp vrij nauwkeurig omschreven. De Nederlandse vloot 
dient in beginsel een beroep te doen op de ‘vessel protection 
detachment’-steun (‘VPD’) van de Koninklijke Marine, tenzij 
die door welke omstandigheid ook niet beschikbaar is.
Daarbij kan het gaan om de kosten van de inzet van militairen, 
de beschikbaarheid van voldoende ruimte aan boord om hen 
een tijd te laten meereizen op het schip, en om geografi sche 
aangelegenheden. De piraterij, waarbij schepen en bemanning 
worden gegijzeld en soms gekidnapt, strekt zich steeds verder 
uit buiten de kustwateren, waarover marineschepen ook min-
der controle hebben.

Schepen onder Nederlandse vlag zijn voor bescherming in 
onveilige wateren nu volledig aangewezen op steun van de Ne-
derlandse vloot, of van internationaal samenwerkende marines 
(de Atalanta-operatie van de EU, NAVO-operaties). Dat berust 
op het rechtsbeginsel dat een Nederlands schip, waar het zich 
ook bevindt, Nederlands grondgebied is en dat de Nederlandse 
overheid het ‘geweldsmonopolie’ heeft, net als op het land. In 
de meeste ons omringende landen is op dit geweldsmonopolie 
een uitzondering gemaakt, door particuliere bewakers toe te 
staan op de wereldzeeën zelfs zware bewapening in te zetten.
Dat plaatst de Nederlandse koopvaardijvloot op grote achter-
stand. Reders kunnen hun schepen uitvlaggen naar registers 
die zware particuliere beveiliging goedkeuren. Vrijwel de hele 
Tweede Kamer beschouwt dit als een onwenselijke situatie. De 
meeste partijen zijn dan ook bereid op het geweldsmonopolie 
(de kleine christelijke partijen ChristenUnie en SGP verwezen 
in het debat naar de ‘zwaardmacht’ uit het bijbelboek Romei-
nen) in bijzondere gevallen een uitzondering te maken. Deze 
partijen lijken overigens onder strikte condities in dit geval van 
dat bijbelse – en grondwettelijke – voorschrift af te wijken.
Wat de zwaardmacht waard is, heeft de historie ons voldoende 
geleerd. Geweld is ongeveer de meest geprivatiseerde sector 
in onze samenleving. Het gaat de Kamer nu om de controle op 
toegelaten geweld in noodgevallen, zoals een dreigende ente-
ring van een koopvaardijschip door piraten, die zich vaak niets 
ontziend toegang aan boord proberen te verschaff en. Deze con-
trole zal in het vervolg van het Kamerdebat de hoofdrol spelen.
Terecht. In controle voorziet ook de initiatiefwet, maar op 
wens van de Kamer zal deze nog verder worden opgetuigd. Er 
kan zich dan een duidelijke meerderheid aftekenen, die ook 
op de Eerste Kamer misschien indruk maakt. Maar voor blijde 
tweets van rederszijde is de tijd nog niet rijp. We moeten inder-
daad ‘de stemming nog even afwachten’.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Beer niet geschoten
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INTERVIEW  SJAAK VAN GELDER, VOORZITTER VAN DE OR BIJ ECT

ROB MACKOR

Binnen de machtige vakbond 
FNV Havens woedt al maanden 
een heftige machtsstrijd. Daarin 
staat hardliner Niek Stam tegen-
over een groep ECT’ers, die wordt 
aangevoerd door OR-voorzitter 
Sjaak van Gelder, tevens lid van 
het zogenoemde vakbondsafde-
lingsbestuur (vab). Een deel daar-
van is inmiddels opgestapt, reden 
voor Stam om verkiezingen voor 
een nieuw bestuur te organise-
ren.

Waar draait het nu eigenlijk om? 
Dat Stam een andere agenda heeft 
dan wij. Hij wil werkgelegenheid 
herverdelen. Wij willen de gevolgen 
van robotisering en automatisering  
opvangen via natuurijk verloop. Hij 
niet. Hij wil via arbeidstijdverkor-
ting behoefte aan nieuwe werkne-
mers creëren. 

Vorige week is op een ledenvergade-
ring besloten dat er verkiezingen 
voor een nieuw vakbondsafdelings-
bestuur gehouden zullen worden.
Ja, die brief ligt al op de deurmat, 
begrijp ik. Er komt nu eerst een uit-
vraag, waarbij leden zich kandidaat 
kunnen stellen, en dan eventueel 
nog verkiezingen. Die brief is on-
dertekend door sectorhoofd Ver-
voer Roel Berghuis. Dus die is sa-
men met Stam uit op oorlog.

Oorlog?
Er is natuurlijk al oorlog tussen 
Stam en het overgebleven deel van 
het vab. Maar wij vertegenwoordi-
gen wel zo’n 80% van de medewer-
kers. Hij heeft al slachtoff ers ge-
maakt en daar blijft hij gewoon mee 
doorgaan. Zoals de leden van het 
vab die aan de kant zijn gezet, door 
die met naam en toenaam te noe-
men.

Jullie hebben een klacht bij het 
hoofdbestuur van de FNV inge-
diend over het optreden van Niek 
Stam. Hoe zit dat precies?
Er ligt nu een klacht over de brief 
van Niek en de wijze waarop hij zijn  
eigen leden op het schavot heeft ge-
zet. Dat hoort natuurlijk niet. Als je 
een confl ict hebt met je leden, los je 

dat intern op. We zullen binnenkort 
nog twee of drie klachten indienen.

Het papier is geduldig. Wat ver-
wachten jullie daarvan?
Dit is ons aangeraden door de FNV. 
Wij hadden liever gehad dat er in-
tern gesprekken waren gevoerd 
over de manier waarop dit zich 
heeft ontwikkeld. Iemand had het 
initiatief moeten nemen om ons aan 
tafel te krijgen om de schade aan de 
vakbond te beperken. Dat was slim 
geweest, maar niemand doet daar 
wat. Wij willen tot een oplossing ko-
men, zodat de vakbond er goed uit 
komt, met of zonder Niek Stam, 
met of zonder Sjaak van Gelder. 

Deze clash is toch slecht voor de po-
sitie van de bond en daarmee voor 
de leden?
Zeker. Maar Stam had nooit via een 
openbare brief mogen inhakken op 
zijn eigen kaderleden en de vak-
bond had hem daar zeker niet in 
mogen steunen. Dat heeft die trein 
in gang gezet en die trein stopt niet 
meer. Ze hadden minimaal weder-
hoor moeten toepassen en dat is 
niet gebeurd.

Zijn jullie bereid het gesprek alsnog 
aan te gaan als de bond daartoe het 
initiatief neemt?
Uiteraard. Maar dat moet dan wel 
linksom of rechtsom gevolgen heb-
ben voor wie met wie samenwerkt. 
Ik heb al tegen Niek gezegd dat ik 
uit het hele vab stap, als hij ook op-
stapt. Toen zat hij naar beneden te 
kijken. Dat wilde hij natuurlijk niet 
want dat is niet goed voor zijn ego.

U vindt dat Stam hoe dan ook weg 
moet?

Ik denk dat dat goed zou zijn voor 
ECT. Stam heeft andere prioriteiten 
en daar zit ECT niet bij. Dat heeft hij 
uitgestraald ook. Maar wij waren al-
tijd sterk genoeg om toch samen 
met hem resultaten te boeken. 
Daarbij gaat het niet om ego maar 
om ervoor te zorgen dat ECT in de 
toekomst een goede werkgever 
blijft.

En ziet u buiten ECT nog een rol in 
de haven? 
Dat wordt lastig. Hij is natuurlijk 
ook actief in de internationale vak-
bond ITF. En als de vakbond hem 
voor speciale trajecten in wil zetten 
om actie te voeren, zou dat kunnen. 
Maar dan wel buiten de poort van 
ECT. Het woord doen, daar is hij 
goed in. Maar niet inhoudelijk over 
vraagstukken als hoe ziet het er over 
tien jaar in de haven uit en wat voor 
rol speelt de vakbond daar nog in. 
Dan wordt het alleen nog maar oor-
log en kommer en kwel en dan is 
ECT niet meer wat het nu is. Ver-
geet niet dat hij ook een zwaar con-
fl ict met leden bij APMTR heeft ge-
had toen er over het sociaal akkoord 
werd onderhandeld. Dat had hij ook 
handig kunnen oplossen, maar toen 
heeft hij zich ook onbehoorlijk geuit 
over kaderleden die jarenlang hun 
best hadden gedaan.

Maar wat is volgens u uiteindelijk 
Stams doel?
Ik denk dat hij stakingen wil organi-
seren om arbeidstijdverkorting 
voor elkaar te krijgen. Werkgevers 
gaan daar niet zomaar in mee en ik 
denk ook niet dat ze daar ooit in 
mee zullen gaan. Dat zou voor ECT 
een forse kostenverhoging beteke-
nen. Vergelijk ons eens met RWG, 
waar de buitenorganisatie via in-
huur wordt bemand. Dat betekent 
dat wij containers kwijt gaan raken 
en dat is ook waar hij op uit is. Wij 
zijn de grootste met zo’n vier mil-
joen containers, dus we moeten niet 
zeuren als er pakketten naar andere 
nooddruftige terminals gaan. Stam 
wil voor Sinterklaas spelen.

Naschrift redactie:
Niek Stam (FNV) heeft aangegeven niet 
in het openbaar op deze kwestie te wil-
len reageren.

‘Niek Stam wil voor
 Sinterklaas spelen’
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Lufthansa verhoogt 
brandstoftoeslag 

‘Werk aan de 
winkel voor douane’ 

DAF verhoogt 
truckproductie

Chiquita’s bananen 
steeds groener 

LUCHTVRACHT
Lufthansa Cargo heeft deze 

week de brandstoftoeslag 

verhoogd van 70 naar 75 

eurocent per kilo. Daarmee 

worden de luchtvrachtklanten 

naast recordhoge tarieven nu 

ook geconfronteerd met 

stijgende toeslagen in de markt. 

Normaliter geeft Lufthansa als 

marktleider het startsignaal 

voor verdere prijsstijgingen. De 

concurrentie volgt meestal. De 

verhoging is volgens Lufthansa 

noodzakelijk door de recente 

stijging van de olieprijzen.

LOGISTIEK
Logistieke bedrijven zijn steeds 

minder te spreken over de 

dienstverlening van de douane. 

Uit onderzoek onder vierhon-

derd bedrijven door Evofenedex 

blijkt dat de waardering voor de 

dienstverlening de afgelopen 

jaren tanende is. De brancheor-

ganisatie pleit voor verbetering 

op korte termijn, ook met het 

oog op de aanstaande Brexit. 

Er wordt gewerkt aan een 

verbeterplan.

WEGVERVOER
Vrachtwagenbouwer DAF gaat 

zijn productie verder verhogen. 

De vraag naar trucks is dusdanig 

hoog dat de fabricage vanaf 

eind februari wordt opge-

schroefd. Dagelijks moet de 

productieband dan 235 vracht-

wagens afl everen, tegenover 

225 nu. Ook worden 350 extra 

personeelsleden geworven. De 

verhoging is ingegeven door de 

huidige hoogconjunctuur en 

extra vraag naar vrachtwagens.

DUURZAAMHEID
Chiquita’s bananen worden 

steeds groener. Dankzij vernieu-

wing van de containervloot is 

het energieverbruik van het 

bedrijf met 11% gedaald terwijl 

het aantal containers met 25% 

is gegroeid. Chiquita heeft sinds 

2009 65% van de 15.000 units 

tellende containervloot 

vervangen door nieuwe, 

zuinigere koelcontainers. 

Daarmee bespaart het bedrijf 

jaarlijks 34 miljoen kilowattuur.

KORT

nen bestaan uit controles op veteri-
naire certifi caten.
Groot-Brittannië verlaat op 29 
maart 2019 de EU. Hoe de handels-
relatie tussen de Europa en de Brit-
ten eruit gaat zien, is nog niet dui-
delijk. ‘Naarmate deze onduide-
lijkheid langer duurt, blijft voor 
bedrijven en toezichthouders min-
der tijd over om zich goed voor te 
bereiden op de nieuwe situatie’, al-
dus de onderzoekers. 
‘Bedrijven die in het kader van dit 
onderzoek zijn gesproken, geven 
aan dat de huidige onduidelijkheid 
ervoor zorgt dat ze zich nog slechts 
beperkt hebben voorbereid op de 
Brexit. Ondanks deze onzekerheid 
is het van belang dat ondernemers 
tijdig onderzoeken wat de potenti-
ele impact van een Brexit is.

TOM VAN GURP

De Brexit zorgt voor veel extra 
kosten bij het in- en uitvoeren van 
producten. Naar verwachting lo-
pen de kosten op tot honderden 
miljoenen euro’s per jaar. Dat 
blijkt uit onderzoek van KPMG.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken en  Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. De 
conclusie is dat de kosten voor het 
in- en uitvoeren van producten toe-
nemen met een bedrag tussen de 
387 en 627 miljoen euro per jaar. 
Daarbij worden douanerechten, 
btw-uitgaven en sectorspecifi eke 
markttoegangseisen buiten be-
schouwing gelaten. Deze eisen kun-

Duursema werd drie jaar geleden 
ook secretaris-generaal van de Eu-
ropean Skippers’ Organisation 
(ESO), een Europese koepel van  
nationale organisaties, die vooral 
particuliere schippers vertegen-
woordigt. Ze vervult verder advies- 
en bestuursfuncties bij de Rotter-
dam Maritime Board, de stichting 
Green Award en Cirkellab, dat zich 
richt op circulaire economie.
Kortenhorst zegt in een toelichting 
het vertrek van Duursema niet te 
hebben zien aankomen. ‘Dat ze een 
keer een switch zou maken verbaast 
me niet, want ze is zeer getalen-
teerd. Maar ik had het moment niet 
zien aankomen.’ De datum van haar 
vertrek staat nog niet vast – ze is 
waarschijnlijk nog zo’n twee maan-
den in functie.

ROB MACKOR

Hester Duursema stopt als alge-
meen directeur van binnenvaart-
organisatie Koninklijke BLN-
Schuttevaer. 

Dat meldt de brancheorganisatie in 
een persbericht. Daarin zegt voor-
zitter Roland Kortenhorst ‘er begrip 
voor te hebben dat Duursema een 
nieuwe stap in haar loopbaan wil 
maken’.
Ze trad in september 2013 aan als 
eerste directeur van het kort daar-
voor uit een fusie tot stand geko-
men BLN-Schuttevaer, de grootste 
brancheorganisatie in de binnen-
vaart. Daarvoor was ze bij het fusie-
project betrokken als consultant 
van de Rotterdamse Rebel-groep. 

IM- EN EXPORTVERTREK

Brexit kost Nederland 
half miljard euro

Duursema stopt bij 
BLN-Schuttevaer

Plannen voor 100.000 vierkante 

meter aan opslag voor e-commerce.

platforms in de Noordzee, zegt
Matroos. Via overslagbedrijf MEO 
is TMA daarbij al actief in de
bekabeling van windparken.

Estuaire vaart
Daarnaast voorziet Matroos een 
nieuwe toekomst voor de terminal  

als hub voor de aan-en afvoer van 
zeecontainers tussen Noord-Ne-
derland en de Rotterdamse zeeha-
ven. Voor dit laatste initiatief wil hij 
Amsterdam en Rotterdam met el-

kaar verbinden met versterkte bin-
nenvaartschepen via de Noordzee. 
Deze zogeheten estuaire vaart ver-
zorgt nu al de aan- en afvoer van 
containers tussen de havens van 
Zeebrugge en Antwerpen, zegt de 
ondernemer. Hij voorziet bij dit 
concept grote kostenvoordelen en 

snellere  transitotijden voor de Ne-
derlandse containersector. Matroos 
is nu in gesprek met de overheid 
voor de noodzakelijke vergunnin-
gen. 

JOHN VERSLEIJEN

Niets lijkt algemeen directeur 
Gerben Matroos van TMA logis-
tics, sinds drie jaar de uitbater 
van de Amsterdamse ACT-termi-
nal, te gek om het immense ha-
venterrein van Hutchison weer 
op de logistiek kaart te krijgen. 

Daarom wil de 52-jarige Rotterdam-
se maritieme ondernemer rond de 
100.000 vierkante meter aan ware-
house-oppervlakte laten bouwen op 
het terrein in de Amsterdamse 
Westhaven. Met dit logistiek vast-
goed wil Matroos de sterk groeien-
de e-commerce-markt gaan bedie-
nen. Die schreeuwt volgens hem  
om distributielocaties in de Rand-
stad om de bezorgingstijden te ver-
snellen. ‘Wat is mooier dan dat dan 
hier te doen? Wij liggen centraal in 
de Randstad en bedrijven kunnen 
vanuit de haven snel de consument 
bedienen’, stelt de TMA-directeur 
op een rondvaartboot op het Noord-
zeekanaal, waar de nieuwe strategie 
van de logistiek dienstverlener, on-
der meer eigenaar van Thor Ship-
ping, overslagbedrijf MEO (Velsen) 
en ACS (warehousing), wordt toe-
gelicht. Hij wijst er verder op dat 
Nunner Logistics vanaf maart de 
eerste directe railgoederendienst 
tussen China en de Amsterdamse 
haven opzet. ‘Daarop zal veel elek-
tronica worden aangevoerd en die 
zal op een of andere manier moeten 
opgeslagen en worden gedistribu-
eerd.’
Aanleiding voor het boottochtje en 
de nieuwe plannen van TMA is de 
recente fi nanciele deelname (50%) 
van containermultinational Hutchi-
son uit Hongkong in het Noord-
Hollandse bedrijf. Daarvoor is de 
complete Europese top van Hutchi-
son overgevlogen van Londen naar 
Amsterdam. 
Behalve een pakketcentrum voor de 
e-commerce sector, Matroos denkt 

daarbij aan twee grote magazijnen 
van elk 50.000 vierkante meter, wil 
TMA met de nieuwe aandeelhouder 
zo snel mogelijk de Amsterdamse 
overslagterminal ontwikkelen tot 
een nieuwe draaischijf van maritie-
me diensten binnen Nederland en 
Europa. Hij denkt daarbij allereerst 
aan het accommoderen van short-
sea-diensten binnen Noord-Europa 
(Groot-Brittannië en het Oostzee-
gebied).
TMA is daarbij via dochterbedrijf 
Thor Shipping al een grote speler in 
het transport van papier (cellulose) 
en staal vanuit Scandinavië, maar 
denkt met de talrijke Europese ter-
minals van Hutchison de huidige 
diensten te kunnen ‘opschalen’.
De ACT-terminal moet verder ook 
een grotere rol krijgen als uitvalsba-
sis voor nieuwe off shore-activitei-
ten voor windparken en olie- en gas-

De ACT-terminal moet een logistieke duizendpoot worden voor shortsea, e-commerce, containerbinnenvaart, rail en offshore. Foto: TMA

AMSTERDAM  TMA wil met nieuwe Chinese aandeelhouder Hutchison e-commerce bedienen

Rol ACT als pakketcentrum
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INNOVATIE  Digitaal platform moet het transport effi ciënter maken

DVZ / MELS DEES

 
Een door Maersk en IBM ontwikkeld 
platform moet handelsstromen we-
reldwijd gaan digitaliseren. Het sys-
teem dat de beide partners willen 
bouwen, is gebaseerd op de block-
chain-technologie. Vincent Clerc, 
Chief Commercial Offi  cer van 
Maersk, maakt duidelijk dat ook col-
lega-rederijen gebruik kunnen ma-
ken van het platform. ‘Het moet een 
mijlpaal zijn in het streven de we-
reldwijde handel te digitaliseren.’
IBM is al langer bezig met block-
chain. De ervaring is dat de techno-
logie ‘nieuwe businessmodellen mo-
gelijk maakt’, benadrukt Bridget van 
Kralingen, senior vice president bij 
IBM. De nieuwe onderneming zal 
zich in eerste instantie op twee ser-
vices concentreren. Aan de ene kant 
moet dankzij blockchain informatie 
over het transport en de lading op 
elk moment beschikbaar zijn en real 
time uitgewisseld kunnen worden 
met andere partijen in de keten. Aan 
de andere kant is het de bedoeling 
het uitwisselen van documenten tus-
sen verschillende ondernemingen 
volledig te digitaliseren. Op die ma-
nier ontstaan ‘smart contracts’, die, 
door middel van blockchain, zelf 
goedkeuringen organiseren. 

Grote verladers
Al in juni 2016 begonnen Maersk en 
IBM met een samenwerking om de 
mogelijkheden van blockchain te 
onderzoeken. Samen met grote ver-
laders, zoals Dupont, Dow Chemi-
cal en Tetrapak, werd al proefge-
draaid. Daaraan namen ook de 
havens van Houston en Rotterdam 
deel, net als de douane-autoriteiten 
in Nederland en de Verenigde Sta-
ten. Voor het eind van het eerste 
kwartaal van dit jaar verbinden zich 
meer bedrijven met het platform, 
zoals General Motors, Procter and 
Gamble, Agility Logistics en PSA In-
ternational. 
De nieuwe onderneming vestigt 
zich in New York en wordt geleid 
door Michael J. White, een ervaren 
manager bij Maersk. De Denen be-
zitten ongeveer 51% van de aande-
len in de nieuwe onderneming, IBM 
49%. Aan het eind van het jaar moe-
ten de beide diensten operationeel 
zijn. Het onderliggende platform is 
‘vendor neutraal’, maar Maersk en 
IBM zullen de services wel beprij-
zen. ‘Laten we niet vergeten dat on-
dernemingen nu ook al veel geld 
kwijt zijn aan het delen van data 
met partners in de keten’, stelt 
White. Samen met IBM en door 
middel van blockchaintechnologie, 
willen de Denen ook als het gaat om 
kunstmatige intelligentie, het inter-
net of things en verschillende vor-
men van data-analyse stappen zet-

ten. ‘We zijn ons ervan bewust dat 
dit niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd kan worden’, bena-
drukt White. ‘We zijn aan een lange 
reis begonnen.’

Minder papierwerk
Het doel van die reis is duidelijk: 
kosten besparen en de internatio-
nale handel effi  ciënter laten verlo-

pen. Maersk ontdekte al in 2014 dat 
bij het verschepen van gekoelde la-
ding van Oost-Afrika naar Europa 
30 personen betrokken zijn en er tot 
200 afspraken en interacties plaats-
vinden. De kosten die gepaard gaan 
met het opstellen en het adminis-
treren van alle documenten kunnen 
oplopen tot ongeveer 20% van het 
daadwerkelijke transport. De We-
reldhandelsorganisatie berekende 
eerder al dat het slechten van barri-
ères bij het uitwisselen van infor-
matie kan resulteren in een groei 
van de wereldhandel van 15%.
Het nieuwe platform zal in de toe-

Maersk en IBM zetten forse stappen op het gebied van blockchain. Samen richten de rederij en de ICT-reus een 

onderneming op die een gemeenschappelijk ontwikkeld cloud-platform moet gaan aanbieden. 

Maersk en IBM gaan op 
blockchain-reis

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

Blockchain moet 

de transparantie 

vergroten.

komst ook door Maersk-dochters 
APM Terminals en PSA Internatio-
nal in Singapore gebruikt gaan wor-
den. Die twee ondernemingen ho-
pen op een vereenvoudiging van het 
planningssysteem voor de termi-
nals en een betere samenwerking 
tussen verschillende havens.
Blockchain moet, als het aan IBM en 
Maersk ligt, ook een rol spelen bij 
het vergroten van transparantie en 
veiligheid, onder meer doordat zo-
wel de mogelijkheid van bedrog als 
het maken van fouten wordt gere-
duceerd. Hoe belangrijk juist het 
onderwerp security is heeft Maersk 
afgelopen zomer ervaren toen een 
deel van de IT-systemen werd ge-
hackt bij Maersk Line, APM Termi-
nals en Damco. Het kostte het con-
cern meerdere weken om de 
systemen weer te herstellen, meld-
de Maersk Line-COO Sören Toft 
nog afgelopen week tegen journalis-
ten tijdens een bijeenkomst in 
Hamburg. De schade liep daarbij op 
tot 300 miljoen dollar. Blockchain-
techniek kan, vanwege de grote 
mate van transparantie, een belang-
rijke bouwsteen voor meer zeker-
heid in de leverketting zijn.

35 Years of experience has given us unique and detailed knowledge of 

all our destinations and the local customs formalities, regulations and 
NORTH EUROPE   |   PORTUGAL

SPAIN   |   CANARY ISLANDS
MOROCCO   |   EAST AFRICA

RED SEA   |   CARIBBEAN

EASY, SCHEDULED & RELIABLE
WHEREVER YOU WANT US TO GO

Albert Plesmanweg 59      |      3088 GB  Rotterdam      |      The Netherlands      |      T+31 (0)10 491 33 50 www.weclines.com
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Bananenaanvoer 
Vlissingen verdubbelt 

Zelfrijdende trein
op Betuweroute 

Export groeit fors 
in november 

Volvo Trucks start 
verkoop e-trucks 

KLOOSTERBOER
De aanvoer van Chiquita-bana-

nen naar de terminal van 

Kloosterboer in de haven van 

Vlissingen neemt dit jaar toe 

van 400.000 tot 720.000 ton. 

Die groei vloeit voort uit het 

besluit van bananenproducent 

Chiquita om het vervoer van 

bananen vanuit Zuid-Amerika 

naar Europa in eigen hand te 

nemen en daarbij Vlissingen als 

aanvoerpunt voor Noordwest-

Europa aan te merken. De 

bananen worden aangevoerd 

door The Great White Fleet.

SPOORVERVOER
Nog dit jaar wordt er op de 

Betuwelijn getest met een 

zelfrijdende trein. De Franse 

treinenbouwer Alstom werkt bij 

de test samen met ProRail en 

spoorbedrijf Rotterdam Rail 

Feeding. De testtrein is uitge-

rust met een systeem dat de 

taken van de machinist over-

neemt. Die machinist is nog wel 

aanwezig ter controle. In Parijs 

rijden al lokale treinen met het 

systeem.

DE MARKT
De Nederlandse goederenex-

port is in november fl ink verder 

gegroeid ten opzichte van een 

jaar eerder, met 9,4%. Dat meldt 

het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. De groei was groter 

dan in oktober. In november 

groeide vooral de export van 

personenauto’s, machines en 

apparaten. De import steeg met 

5,3% op jaarbasis. Ook de groei 

van de invoer was groter dan in 

de voorgaande maand.

WEGVERVOER
Volvo Trucks begint volgend jaar 

met de verkoop van volledig 

elektrische trucks in Europa. De 

eerste voertuigen worden dit 

jaar al in gebruik genomen door 

enkele testklanten. Elektrische 

trucks produceren minder 

lawaai en geen uitlaatgassen en 

bieden daardoor nieuwe 

logistieke mogelijkheden. De 

vrachtwagens rijden volledig op 

stroom en zijn vooral bedoeld 

voor stadsdistributie. 

KORT

TOM VAN GURP

Inspectiedienst ILT moet op 
meer plekken controleren op ca-
bineslapen dan aanvankelijk was 
gepland. Dat besloot de Tweede 
Kamer dinsdag.

Vanaf 1 februari worden boetes uit-
gedeeld aan werkgevers wier chauf-
feurs de gehele weekendrust door-
brengen in hun cabine. In de 
oorspronkelijke inspectieplannen 
stond dat de ILT ‘enkele gerichte 
controleacties’ zou uitvoeren. Dat 
vonden SP en PvdA te weinig. Zij 
willen dat structureel wordt ge-
handhaafd op alle relevante plaat-
sen en dienden hiervoor een motie 
in. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer was het daar mee eens.

Diverse andere voorstellen behaal-
den geen meerderheid. Er komt 
geen extra personeel voor de con-
troledienst en boetes worden niet 
verhoogd. Voor overtreding van de 
regels staat een boete van 1.500 
euro.

Proportioneel
Volgens minister Cora van Nieu-
wenhuizen is een dergelijke geld-
straf proportioneel in vergelijking 
met andere boetebedragen. Het 
voorstel tot verhoging kwam voort 
uit het feit dat boetes in andere lan-
den hoger zijn. Sommige Kamerle-
den vrezen daarom voor een water-
bedeff ect, waarbij chauff eurs 
bewust naar Nederland komen om 
te overnachten op verzorgings-
plaatsen langs de snelweg.

TOBIAS PIEFFERS

Prime Shipping Foundation heeft 
eind 2017 voor het eerst een 
vrachttransactie afgehandeld in 
de cryptomunt bitcoin.

De transactie betrof een lading van 
3.000 ton tarwe die met een schip 
van Rusland naar Turkije was ver-
voerd, meldt Prime Shipping Foun-
dation, een samenwerking van het 
in Gibraltar gevestigde Quorum Ca-
pital en bevrachter Interchart.
De transactie vond plaats als proef 
van een blockchainbetaalsysteem 
voor bulkladingen, dat Prime Ship-
ping Foundation heeft ontwikkeld, 
zegt CEO Ivan Vikulov tegen 
Bloomberg. Het gedistribueerde 
systeem zal onmiddellijke verwer-

king van betalingen mogelijk maken 
en cryptomunten in en uit gebruike-
lijke valuta zoals de dollar omzet-
ten. ‘We proberen een betaalsys-
teem te ontwikkelen dat eenvoudiger 
en sneller is dan de systemen die nu 
beschikbaar zijn’, zegt Vikulov. 
‘Voor zover wij weten is dit de eer-
ste vrachtdeal die is gedaan in cryp-
togeld.’

Eigen munt
De Prime Shipping Foundation 
werkt aan een eigen munt, de
Prime, en probeert een banklicentie 
te krijgen in Gibraltar, wat volgens 
Bloomberg een van de meest cryp-
to-vriendelijke jurisdicties ter we-
reld is. Met de Prime token richt 
Prime Shipping zich specifi ek op de 
scheepvaartmarkt. 

WEGVERVOERCRYPTOMUNT

Kamer: meer controle 
op cabineslapen

Eerste bitcoin-deal
in de scheepvaart

Reshoring zal beslist kansen bieden.

trans-Atlantisch goederenverkeer 
als op Europese kustvaart. Verdeeld 
naar continenten neemt Europa 
61% in. De vaargebieden Zuid- en 
Noord-Amerika staan voor respec-
tievelijk 15% en 14%. Afrika neemt 
5% in, Azië 3% en ten slotte Oceanië 
2%. 
Ondanks de records die gebroken 
werden, ontvangt de haven  per jaar 
minder schepen dan tien jaar gele-
den, als gevolg van de schaalvergro-
ting in de scheepvaart.  
CEO Jan Lagasse benoemde na-
drukkelijk de kansen die reshoring 
biedt. ‘In de fabrieken langs de Chi-
nese kusten liggen de lonen inmid-
dels hoger dan die van ‘blue collar’ 
medewerkers in sommige Ameri-
kaanse kantoren. Steeds vaker zul-
len partijen ervoor kiezen weer in 
Europa of Amerika te produceren.’ 

MELS DEES

In het Zeeuws-Vlaamse Sas van 
Gent presenteerde North Sea 
Port vorige week voor het eerst de 
jaarcijfers. Vooral bij de divisies 
bulkgoederen en stukgoed wer-
den in 2017 records gebroken.

De keuze voor Sas van Gent was 
niet toevallig. Niet alleen ligt deze 
plaats, onderdeel van de gemeente 
Terneuzen, vlakbij de Belgisch-Ne-
derlandse grens en aan het kanaal 
dat Gent en Terneuzen met elkaar 
verbindt, maar ook wordt het oude 
gemeentehuis de zetel van de hol-
ding boven de haven die ontstond 
na de fusie tussen Zeeland Seaports 
en de haven van Gent. 
CEO Daan Schalck maakte duidelijk 
dat voor het laatst ook de resultaten 
van de afzonderlijke havens zouden 
worden gepresenteerd. De fusie was 
immers pas op 8 december jongstle-
den een feit. 

Records in Zeeland
In 2017 boekte het havengebied 
Zeeland een goederenoverslag via 
zeevaart van 34,1 miljoen ton dank-
zij een sterke tweede jaarhelft. Dit is 
2,7% meer dan in 2016. Vooral bij de 
overslag van bulkgoederen is de stij-
ging merkbaar. De overslag via bin-
nenvaart komt op 33,5 miljoen ton 
uit, wat ook het beste resultaat ooit 
is. Hierdoor komt de totale overslag 
op het hoogste peil dat ooit werd 
bereikt, zijnde 67,6 miljoen ton. 
Zeeland kent daarnaast een sterke 
groei in niet-tonnage-gerelateerde 
activiteiten zoals de sector van de 
off shore. Die dragen weliswaar niet 
bij aan de overslagcijfers gemeten in 
tonnage, maar zorgen wel voor rela-
tief veel werkgelegenheid en toege-
voegde waarde.
Het havengebied Gent behaalde in 
2017 met 32,5 miljoen ton het beste 
resultaat ooit. Dit is een toename 

van 11,7% in vergelijking met 2016. 
Schalck verwees in zijn presentatie 
naar de door velen geuite overtui-
ging dat 30 miljoen ton een ‘glazen 
plafond zou zijn waar de haven niet 
doorheen zou kunnen groeien. Die 

overtuiging is gelogenstraft.’ De 
groei is vooral te danken aan de ‘tra-
ditionele industrie, die op volle toe-
ren draait’.
Met 66,6 miljoen ton goederenover-
slag via zeevaart gaat North Sea 

Port al met al stevig van start. De 
overslag van bulkgoederen is de 
specialiteit van deze haven, met on-
der meer ijzererts, kolen, voeding, 
granen en meststoff en. Droge bulk 
staat voor zowat de helft van de 

goederenoverslag via zeevaart 
(47%). Vloeibare bulk neemt bijna 
een derde in beslag (29%). Bijna een 
vijfde van het volume is conventio-
neel stukgoed (17%).
North Sea Port richt zich zowel op 

De holding van North Sea Port wordt in Sas van Gent gevestigd. Foto: NT

RESULTATEN  North Sea Port presenteert voor het eerst jaarcijfers

Records langs het kanaal



6 Conjunctuur & Markt

TON & TEU

Nederland heeft afgelopen najaar weer prima gescoord in 
de jaarlijkse ranglijst van het World Economic Forum. Met 
wereldwijd een vierde plaats kun je gerust stellen dat ons land 
wereldwijd een uitstekende concurrentiepositie heeft. In de 
toelichting wordt Nederland vooral geprezen voor de snelle 
adaptatie van nieuwe technologie, het uitstekende onderwijs-
systeem en het bloeiende ecosysteem voor innovatie. 

De bereidheid van Nederland om snel te innoveren en techni-
sche innovaties toe te laten in de dagelijkse praktijk wordt een 
steeds belangrijker kwaliteit. Ook voor de logistieke sector is de 
combinatie van innovatie en technologie een onderscheidende 
factor. Uit eerdere projecten die wij met ons bureau hebben 
uitgevoerd komt naar voren dat state-of-the-art logistieke ken-
nis sterk bijdraagt aan de export van hoogwaardige logistieke 
dienstverlening en de bijbehorende tools. Juist de mix van 
praktische, hands-on kennis van logistieke processen, aange-
vuld met slimme technologische oplossingen en handelings-
snelheid van de betrokken ondernemers zorgt voor een voor-
sprong. Tijdens mijn werkzaamheden rond smart mobility valt 
telkens op hoe snel Nederlandse logistieke bedrijven de nieuwe 
ontwikkelingen implementeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
De logistieke sector en het ecosysteem van kennisbedrijven 
hieromheen zijn daarmee prima voorgesorteerd op de vierde 
industriële revolutie.

Niet alleen kennis en innovatie zorgen voor de hoge scores op 
de ranglijst van het World Economic Forum. Al jaren blijkt Ne-
derland uit te blinken met de kwaliteit van de infrastructuur, en 
inmiddels krijgt Nederland het hoogste rapportcijfer van alle 
Europese landen. In combinatie met de logistieke kwaliteiten 
en het innovatief vermogen is dat een prima uitgangspunt voor 
de komende jaren voor de vestiging van logistieke activiteiten 
in Nederland. 

Toch is een waarschuwing op z’n plaats. Landen die eerder 
hoog op kwaliteit van de infrastructuur scoorden, zoals Duits-
land en de VS, zien hun positie op de ranglijst hard achteruit 
gaan door onvoldoende investeringen in de kwaliteit van de 
infrastructuur. Met name het achterblijvende onderhoud aan 
bruggen en tunnels is daarbij een zorgpunt. In combinatie met 
een sterke groei van het verkeer zijn veel van deze kritieke 
punten in het netwerk erg kwetsbaar en kunnen daardoor van 
de ene op de andere dag afgesloten worden voor het vrachtver-
keer. De afsluiting van de Rijnbrug bij Duisburg is hiervan een 
recent voorbeeld.

Jammer genoeg zijn ook veel Nederlandse oeververbindingen 
ruwweg in dezelfde periode gebouwd. Hierdoor dient het mo-
ment waarop de techniek niet meer voldoet zich bijna gelijk-
tijdig aan. De extra investeringen die het ministerie van I&W 
afgelopen week voor groot onderhoud van bruggen en tunnels 
aankondigde, zijn dan ook dringend nodig. Het risico is dat het 
extra onderhoud op veel plekken in een korte periode moet 
worden uitgevoerd, met alle gevolgen voor de doorstroming. 
Een voorbeeld van de gevolgen hiervan kregen we tijdens de 
winterstorm van medio januari te zien. Op bijna alle bruggen 
op de noord-zuidverbindingen ontstonden blokkades door 
omgewaaide vrachtauto’s. De kwetsbaarheid van het netwerk 
werd ineens volop zichtbaar. 

Gezien de grote impact van al het geplande onderhoud op de 
doorstroming van het verkeer, lijkt mij een masterplan nodig 
om schade voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te voorko-
men. Dat is tevens een mooie showcase voor de toepassing van 
smart logistics op het Nederlandse wegennet. Zo kan samen 
met de logistieke bedrijven en de technologiesector getoond 
worden hoe smart mobility ingezet kan worden om knelpunten 
op te lossen.

PETER COLON, CONSULTANT
peter.colon@bciglobal.com

Blijven investeren

Taymyr Forwarding is gespecialiseerd in het vervoer van ladingen van en naar Rusland, in het  
bijzonder naar het noordelijke deel, de havens van Moermansk, Archangelsk en Dudinka.

www.taymyrforwarding.com
Telefoon: +31 (0)10 216 27 37

De laatste MD11F van Martinair verdween in juni 2016 uit de vloot. De verkoop van de afgedankte  

kleurig is te noemen. In 2015 sloot 
Martinair het fi scale jaar af met een 
negatieve balans van bijna 1 miljoen 
euro. Een winstherstel en een posi-
tieve balans zijn niet alleen belang-
rijk voor de eigenaar, maar ook voor 
het behoud van de vliegvergunning 
(AOC) van Martinair. Met aanhou-
dende verliezen kan de overheid de 
AOC intrekken.

Afschrijving
Martinair profi teerde in het ver-
slagjaar 2016 door het vertrek van 
een groot contingent vrachtvlie-
gers en grondpersoneel ook van 
aanzienlijk lagere personeelskos-
ten (59 miljoen euro tegen 116 mil-

JOHN VERSLEIJEN

Na een desastreus verlopen boek-
jaar 2015, een halvering van de 
vrachtvloot en het vertrek van 
vijftig piloten, lijkt Martinair 
Cargo weer de weg naar herstel te 
hebben ingeslagen.

Dat blijkt uit de jongste jaarreke-
ning van de afgeslankte KLM-
vrachtdochter, over boekjaar 2016, 
die met de nodige vertraging in het 
najaar van 2017 bij de Kamer van 
Koophandel is gedeponeerd. 
Martinair sloot dat boekjaar af met 
een riante nettowinst van 41 mil-
joen euro, tegen een gevoelig verlies 
van ruim 13 miljoen euro in 2015. 
Overigens lag het vrachtverlies van 
het gemeenschappelijk vrachtbe-
drijf van Air France KLM in 2015 en 
2016 op respectievelijk 245 miljoen 
en 244 miljoen euro. 
De vrachtmaatschappij rondde in 
het zelfde verslagjaar een door de 
directie als ‘pijnlijk’ omschreven 
krimp van de vrachtvloot af waarbij 
zes MD11F’s en ruim vijftig vracht-
piloten verdwenen. Eind 2016 telde 
de vrachtmaatschappij daardoor 
nog maar 92 vliegers, meldt de di-
rectie in het jaarverslag. 
Martinair Cargo is sinds die forse 
ingreep met nog maar vier vracht-
jumbo’s (B747-400F’s) als zogehe-
ten ACMI-operator actief voor 
moederbedrijf KLM op vrachtrou-
tes naar Afrika en Zuid-Amerika. 
Voor die diensten krijgt de maat-
schappij een vaste marktconforme 
transportvergoeding. In 2016 lever-
de dat een omzet op van 308 mil-
joen euro, tegen 471 miljoen euro in 
2015. In deze inkomsten zijn ook de 
onderhoudsactiviteiten van de zus-
terbedrijven Regional Jet Center 
voor KLM Cityhopper (28,3 miljoen 
euro) en de vliegschool in Lelystad 
Airport verwerkt.
Het sterk verbeterde resultaat is 

enigszins gefl atteerd, blijkt verder 
uit het jaarverslag. Zo is een bedrag 
van 14,1 miljoen euro aan het resul-
taat toegevoegd dat afkomstig is uit 
een eerdere reservering van moe-
derbedrijf KLM voor een kartelboe-
te (29,5 miljoen euro) die door de 
EU was opgelegd aan Martinair. Die 
boete, waartegen KLM beroep had 
aangetekend, is na tussenkomst van 
de Europese Rechtbank verlaagd 
naar 15,4 miljoen euro. Het verschil 
is nu bijgeschreven in de boeken 
van Martinair.
Deze verkapte donatie van het moe-
derbedrijf zorgt er mede voor dat de 
fi nanciële positie van het vrachtbe-
drijf met 40 miljoen euro weer roos-

WINSTHERSTEL  Resultaat opgekrikt dankzij doorschuiven van geldreservering 

Martinair Cargo cijfe

NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-31 JANUARI 2018



7Conjunctuur & Markt

TOBIAS PIEFFERS

Scheepswerven hadden ook in 
2017 een erg moeizaam jaar en die 
situatie lijkt zich niet te verbete-
ren. Voor het eerst sinds 2004 be-
vat het totale orderboek voor 
minder dan 200 miljoen ton aan 
laadvermogen.

Hoewel er aan het eind van het jaar 
sprake was van enige stabilisatie is 
het totale orderboek van de scheeps-
werven in 2017 met 13% gedaald tot 
3.158 schepen, met een totaal laad-
vermogen van 196,9 miljoen ton, 
blijkt uit data van Clarksons Re-
search. Het aantal actieve werven 
daalde tegelijkertijd van 440 aan het 
begin van 2017 tot 360 nu. 
Dat het orderboek op zo’n laag ni-
veau is uitgekomen, komt door een 
aantal opeenvolgende slechte jaren. 
In 2016, toen de scheepvaartmarkt 
in het algemeen in een diep dal zat, 
daalde het aantal nieuwe orders tot 
een diepterecord met slechts 604 
bestelde schepen. Afgelopen jaar 
veerde dat aantal iets op, maar met 
902 nieuwe orders is het nog steeds 
erg mager. Het is pas het derde jaar 
in de afgelopen twee decennia waar-
in het aantal nieuwe orders onder 

de duizend schepen blijft. 
De grootste stijging was afgelopen 
jaar te zien in het droge bulkseg-
ment. Er werden 286 bulkcarriers 
besteld, ten opzichte van 54 in 2016. 
Dat is een stevige stijging, maar het 
aantal orders ligt daarmee nog 
steeds onder het historisch gemid-
delde. Ook het aantal bestelde tan-
kers steeg, van 188 in 2016 naar 271 
in 2017.
Orders van containerschepen ble-
ven met 108 schepen laag en stabiel. 
In 2016 werden er 98 nieuwe contai-
nerschepen besteld. Die schepen 
zijn overigens wel weer een maat 
groter dan voorheen. CMA CGM, 
MSC en Cosco hebben 22.000- 
teu’ers besteld.

Moeilijk jaar 
De verwachting is dat 2018 opnieuw 
een moeilijk jaar zal worden. Wer-
ven zullen verdere capaciteitsver-
minderingen doorvoeren en hopen 
op een versnelling van het aantal 
nieuwe orders, aldus de onderzoe-
kers van Clarksons. 
Ondanks de lage nieuwbouwactivi-
teit blijft de wereldvloot gestaag 
groeien. Zeker nu, na een piek in 
2016, de sloopactiviteit weer daalt. 
In 2017 groeide de vloot met 3,3%. 

SCHEEPSWERVEN

Foto: YouTube

Orderboek op laagste 
niveau sinds 2004

FOLKERT NICOLAI

De tarieven voor de kilometerhef-
fi ng voor vrachtverkeer in Duits-
land blijven dit jaar in elk geval 
tot oktober hetzelfde. Wel wordt 
de ‘Maut’ in juli uitgebreid tot alle 
Bundesstrassen.

Dat hebben de grote Duitse wegver-
voersorganisaties vernomen van de 
regering. Over uitbreiding van het 
wegennet waarop tol moet worden 
betaald, was eerder al een besluit 
genomen. Per 1 juli dit jaar omvat 
het tolplichtige wegennet dus vol-
gens plan alle autosnelwegen en het 
gehele net van grote secundaire we-
gen.
Dat de Maut-tarieven dit jaar op z’n 
vroegst in oktober worden bijge-

meer de doorberekening van de ‘ex-
terne kosten’ een rol, bijvoorbeeld 
die van ongevallen waarbij vracht-
verkeer betrokken is. Dat is een po-
litieke afweging. 
De huidige regering laat een nieuw 
‘Wegekostengutachten’, een rap-
port over de toerekening van infra-
kosten aan weggebruikers, voor de 
periode 2018-20120 opstellen, maar 
dat is nog niet gereed. Een besluit 
erover kan ook pas door de nieuwe 
regering worden genomen.
De (huidige) regering overlegt nu 
met de wegvervoersorganisaties en 
heeft hun beloofd een besluit over 
nieuwe toltarieven pas zes maan-
den na afronding van dat overleg te 
nemen. Het is goed mogelijk dat de 
Maut dit jaar überhaupt niet meer 
wordt verhoogd of gewijzigd.

WEGVERVOER

Duitse tol tot eind van het jaar 
niet verhoogd, wel uitgebreid

steld, heeft te maken met de, voor 
Duitse begrippen, langdurige en 
moeizame formatie van een nieuw 
kabinet. De huidige regeringspartij-
en, CDU, CSU en SPD, lijken af te 
stevenen op een voortzetting van de  
‘Grote Coalitie’ (‘GroKo’), maar de 
onderhandelingen hierover zijn 
voorlopig nog niet afgerond. 
Na presentatie van de resultaten 
van de eerste sonderingsgesprek-
ken, stemde de aanhang van de so-
cialistische SPD afgelopen weekend 
morrend in met het starten van de 
daadwerkelijke onderhandelingen 
die moeten leiden tot het kabinet- 
Merkel IV.

Politieke afweging
Wat de vaststelling van de nieuwe 
toltarieven betreft, speelt onder Op zijn vroegst in oktober worden de tarieven bijgesteld. Foto: NT Archief

Belangrijkste doel is afbouw schulden 

en versterking van de kapitaalpositie.

  vrachtvliegtuigen leverde de maatschappij in 2016 iets meer dan zes miljoen euro op.  

(109 miljoen euro) werd besteed aan 
de inkoop van brandstof. In 2015 la-
gen de totale brandstofkosten van 
Martinair nog op 204 miljoen euro, 
een aanwijzing hoe omvangrijk Mar-
tinair de vliegactiviteiten heeft gere-
duceerd. Daarnaast kon de vracht-
maatschappij ook nog een klein 
belastingvoordeel van bijna 1 mil-
joen euro bij de fi scus incasseren en 
kon ze bovendien een wisselkoers-
winstje van bijna 3 miljoen bijschrij-
ven.
Niet alle kosten vielen lager uit bij 
Martinair Cargo. Zo stegen de huur-
kosten voor de vier vrachtjumbo’s, 
die nu allemaal eigendom zijn van 
het moederbedrijf KLM, van 12 naar 
17 miljoen euro. 
Ook de onderhoudskosten van de 
gereduceerde vrachtvloot blijven 
relatief hoog met 40 miljoen euro. 
In 2015 was Martinair 47 miljoen 
kwijt voor die post, terwijl de 
vrachtvloot toen nog uit tien vlieg-
tuigen bestond en niet vier. 

Kapitaalpositie
Uit de jaarrekening blijkt verder dat 
er bij Martinair en moederbedrijf 
KLM ‘geen plannen bestaan’ voor 
een uitbreiding of vernieuwing van 
de vrachtvloot van Martinair nu het 
weer goed gaat in de internationale 
luchtvrachtmarkt. ‘De belangrijkste 
doelstelling blijft om onze kapitaal-
positie te versterken en de schulden 
af te bouwen’, aldus algemeen direc-
teur Marcel de Nooijer en fi nanciële 
man Rob Hougée van Martinair. Bei-
de directieleden zijn overigens in 
dienst van moederbedrijf KLM en 
gedetacheerd bij Martinair. Het be-
drijf telde over 2016 nog 476 mede-
werkers. Een jaar eerder lag dat aan-
tal nog op 566. Behalve de bijna 
honderd vrachtvliegers bestaat het 
gros van de werknemers uit technici 
van het onderhoudsbedrijf Regional 
Jet Services en personeel van de 
gronddienst. 

joen in 2015). Daarnaast werd er 
een stuk minder afgeschreven op 
de verouderde MD11F’s (11,2 mil-
joen tegen 27 miljoen euro in 2015). 

In totaal is er tussen 2014 en 2016 
bijna 65 miljoen euro versneld afge-
waardeerd door Martinair op de 
waarde van de zes MD11F’s. Uit het 

jaarverslag blijkt verder dat de ver-
koop van de oude MD11F’s voor on-
der meer onderdelen de maatschap-
pij 6,4 miljoen euro opleverde. 

De totale vliegkosten daalden door 
afbouw van de vrachtvloot verder 
met ruim 120 miljoen euro naar 184 
miljoen euro. De helft van dat bedrag 

 voor oude EU-kartelboete 

rt zich uit het rood
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met de bouw van een containerei-
land in de Schelde. Vandermeiren: 
‘Het Saeftinghedok scoort het best 
op het gebied van capaciteit, opera-
tionele haalbaarheid en belangstel-
ling uit de markt’. Hij erkende wel 
dat de oorspronkelijke wens om het 
dok in 2021 in gebruik te kunnen ne-
men niet langer haalbaar is.
Een van de weinige elementen die 
de Antwerpse goednieuwsshow een 
beetje bedierven, is het achterblij-
vende aandeel van het spoor in het 
achterlandvervoer. De haven streeft 
er al jaren naar om dat richting 15% 
te krijgen en legde daartoe zelfs een 

ROB MACKOR

De haven van Antwerpen is waar-
schijnlijk al over een of twee jaar 
‘kolenvrij’. Niet dankzij visionair 
beleid, maar door de teloorgang 
van de Waalse staalindustrie.

Tien jaar geleden verwerkte de ha-
ven nog zo’n 10 miljoen ton steen-
kool, waarvan het grootste deel be-
stemd was voor de hoogovens van 
ArcelorMittal, voorheen Cockerill 
Sambre. Vooral door de sluiting van 
de staalfabrieken in Wallonië is de 
kolenstroom stapsgewijs geslonken 
tot slechts ongeveer een half mil-
joen ton vorig jaar. ‘Kolen zijn bijna 
uit de haven verdwenen’, zei CEO 
Jacques Vandermeiren van Haven-
bedrijf Antwerpen bij de bekendma-
king van de jaarcijfers. ‘Misschien is 
het volgend jaar al helemaal afgelo-
pen.’
Die afname is ook te danken aan de 
sluiting van de Belgische steenkool-
centrales. De laatste, in Langerlo in 
de buurt van Genk, ging twee jaar 
geleden dicht. Vier jaar eerder was 
een plan van het Duitse E.On om in 
de Antwerpse haven een nieuwe ko-
lencentrale te bouwen op massaal 
publiek verzet gestrand. Onder 
druk daarvan besloot de Vlaamse 
overheid om geen vergunning af te 

geven. Volgens de milieubeweging 
zou de nieuwe centrale jaarlijks 
meer dan 6 miljoen ton CO2 de 
lucht in hebben geblazen.
De Antwerpse havenbaas wees er 
met enige nadruk op dat in Rotter-
dam jaarlijks nog bijna 30 miljoen 
ton steenkool wordt verwerkt ‘voor 
de kolencentrales in de haven en de 
energiecentrales in Nederland’. Hij 
zei het niet met zoveel woorden, 
maar de suggestie was duidelijk: als 
ook Nederland afscheid van kolen 
neemt, wordt het verschil in over-
slag tussen de Belgische en Neder-
landse haven enkele tientallen mil-
joenen tonnen kleiner.
Waarbij het er overigens niet naar 
uitziet dat Antwerpen Rotterdam op 
afzienbare termijn naar de kroon zal 
steken. Dankzij een groei van een 
kleine 4,5% kwam de Scheldehaven 
vorig jaar op bijna 224 miljoen ton 
uit, maar dat is nog altijd iets minder 
dan de helft van de 461 miljoen ton 
die in 2016 in Rotterdam werd ver-
werkt. Het eindcijfer over het afgelo-
pen jaar is nog niet precies bekend, 
maar zal waarschijnlijk rond de 468 
miljoen ton uitkomen.

Transshipmentlading
Zoals bekend steeg de container-
overslag in Rotterdam vorig jaar 
spectaculair, met zo’n 10% tot naar 

schatting 13,5 miljoen teu. De Ant-
werpse containeroverslag nam met 
iets meer dan 4% toe tot 10,5 mil-
joen teu. De Rotterdamse havenbe-
heerder noemde de snel stijgende 
productiviteit van de twee nieuwe 
containerterminals (RWG en 
APMT2) als belangrijkste reden 
voor de snelle groei, maar volgens 
Vandermeiren speelde er nog een 
andere oorzaak mee.
‘Door een tekort aan havenarbei-
ders is vorig jaar ongeveer 200.000 
teu oorspronkelijk voor Antwerpen 
bestemde transshipmentlading 
naar andere havens verlegd, met 
name Rotterdam en Le Havre. Dat 
heeft ons groeicijfer gedrukt.’ Vol-
gens hem zijn er inmiddels vol-
doende bijkomende dokwerkers 
aangeworven om het tekort op te 
lossen: ‘We zien dat al terug in de 
cijfers. Januari is zeer goed begon-
nen en ik verwacht dat die lading 
weer terugkomt. Het is niet vanzelf-
sprekend dat lading altijd naar de 
plek met de meeste capaciteit gaat.’
Dat neemt niet weg dat de Antwerp-
se haven alles op alles blijft zetten 

om de containercapaciteit zo snel 
mogelijk verder uit te breiden. Vol-
gens Vandermeiren draaiden de vier 
Antwerpse containerterminals die 
voor de sluizen liggen (MPET, Ant-
werp Gateway, Noordzee- en Euro-
paterminal) vorig jaar al met een ge-
middelde bezetting van 80%, de 
overslag van binnenvaartcontainers 
meegerekend. Hij gaat ervanuit dat 
al in 2022 de volledige overslagca-
paciteit van ongeveer 14 miljoen teu 
per jaar wordt bereikt. 
De Antwerpse havenbaas maakte an-
dermaal duidelijk dat wat hem be-
treft alleen aanleg van het Saefting-
hedok pal onder de grens met 
Nederland in aanmerking komt om 
de containercapaciteit verder uit te 
breiden. De Vlaamse regering maakt 
in de loop van het jaar een keus uit 
een aantal varianten, waaronder een 

Antwerpen al bijna kolenvrij
OVERSLAGCIJFERS  Belgische haven slaagt er maar niet in aandeel van het spoor omhoog te krijgen

CA_Fotobijschrift Foto: XXXX

In Antwerpen werd vorig jaar nog maar een half miljoen ton kolen verwerkt. Foto: NT Archief
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aparte spoortunnel (de Antigoon-
tunnel) tussen de Linker- en Rech-
teroever onder de Schelde door, 
maar nog steeds blijft het aandeel 
van het spoor op een magere 8% 
steken. In het containerverkeer is 
het zelfs maar 6%. Vandermeiren 
hoopt dat de al enkele jaren gele-
den opgerichte neutrale operator 
Railport dit jaar voor een nieuwe 
impuls kan zorgen.
Wel een stevige vooruitgang boek-
te de haven in de verwerking van 
rollende lading, die met ruim 10% 
tot iets meer dan 5 miljoen ton toe-
nam. Het aantal behandelde auto’s 

steeg met 4% tot 1,3 miljoen stuks. 
Ook het conventionele stukgoed 
ging er fl ink op vooruit, met 5% tot 
10,3 miljoen ton. Dat bestond voor 
meer dan 80% uit staalproducten, 
die een groei van 8% lieten zien.
Vooral India is in opkomst als staal-

leverancier met een bijna-verdub-
beling tot ruim een half miljoen 
ton. Het land profi teert van de te-
rugval van China, dat de export 
richting Antwerpen vorig jaar met 
meer dan 40% zag terugvallen. Dat 
is een rechtstreeks gevolg van anti-

dumpingmaatregelen die de Euro-
pese Unie tegen de Chinezen heeft 
ingesteld. Ook Zuid-Korea, Tai-
wan, Vietnam en Turkije varen 
daar wel bij.

Groeisector
Vloeibaar massagoed, al jaren een 
groeisector in de Scheldehaven, 
nam vorig jaar met 6% toe tot ruim 
73 miljoen ton. Dat kwam vooral 
door een sprong van 50% in de aan-
voer van aardolie, met 6 miljoen 
ton een relatief kleine ladings-
troom voor de haven. Het leeuwen-
deel in deze categorie bestaat uit 

olieproducten als gasolie, nafta en 
benzine. De behandeling daarvan 
nam met 35% toe tot 53 miljoen ton.
De totale overslag van droog mas-
sagoed daalde met 4% tot 3,7 mil-
joen ton. Daarbinnen halveerde de 
kolenoverslag tot iets minder dan 
een half miljoen ton. Het aantal 
zeeschepen daalde met een kleine 
2% tot 14.223 met een totale ton-
nenmaat van 406,7 miljoen ton. Die 
trend, minder maar steeds grotere 
schepen, is al zo’n 25 jaar aan de 
gang. Zo was het gemiddelde schip 
vorig jaar ongeveer vijf keer zo 
groot als in 1993.

Antwerpen had last van een tekort 

aan havenarbeiders.
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Geen camembert vo

W e noemen het even bedrijf X. 
Ruim 100.000 orders, onder 
meer voedingssupplementen, 
gaan er maandelijks uit het 
distributiecentrum weg. Naar 
bestemmingen in Europa, 

maar ook verder weg. In 2014 kwam dat bedrijf in de 
problemen. Rusland stelde een importverbod in op 
groente, vlees, zuivel, fruit en vis uit de EU. Bedrijf X 
dreigde belangrijke klanten te verliezen. Snel werden 
de goederenstromen verlegd, lading gaat nu via Zuid-
Korea en Argentinië naar Rusland. Het transport wordt 
wel vanuit Nederland gepland.
Hoeveel Nederlandse verladers en transporteurs wer-
ken zoals het echt bestaande bedrijf X is onbekend. Het 
lijkt nog het meeste op een katvangersregeling. De dou-
ane heeft er geen zicht op, ook zijn er geen heldere cij-
fers waaruit af te leiden is of de export en import naar 
landen die nog wel zaken mogen doen met Rusland ge-
groeid is. De meeste bedrijven in de logistieke sector 
houden de kaken op elkaar. De buren ja, daar vermoe-
den ze wel van dat die zo opereren, maar zij niet. Over 
de buren: ‘Dat bedrijf in groente exporteerde bijna al-

MALINI WITLOX

Sancties verhinderen soms de export naar Rusland - althans: 
de directe export. Via omwegen slagen ondernemingen er 
echter wel degelijk in hun goederen naar het land te 
vervoeren.

leen naar Rusland en bestaat nu nog. Daar moet wel een 
constructie bedacht zijn.’
Hoe dan ook, constructies met tussenlanden zijn ver-
boden, benadrukt Evofenedex-beleidsadviseur Wilco 
Heiwegen. ‘Het is zeker niet aan te raden om de sanc-
ties te omzeilen. De sancties zijn breed geformuleerd 
en juist bedoeld om te voorkomen dat deze omzeild 
kunnen worden. Zo zijn de sancties bijvoorbeeld 
van toepassing op zowel directe als indirecte (via 
een ander land) leveringen. Ons advies aan im- en 
exporteurs is daarom de sanctiewetgeving goed na te 
leven.’

Ruzie tussen Rusland en EU
Dat Rusland sancties oplegde aan Nederland en ande-
re Europese landen, is eigenlijk het gevolg van een or-
dinaire ruzie tussen de EU en Poetin. Vanwege de an-
nexatie van de Krim, verduistering van Oekraïense 
staatstegoeden en de destabilisering van Oost-Oekra-
ïne, besloot de EU in 2014 haar tanden te laten zien. 
De EU legde sancties op, in het daarna  door de Neder-
landse overheid opgestelde Handboek Rusland kun-
nen bedrijven zien wat ze moeten doen en laten. De 

In dit dossier belichten we 

Noordoost-Europa: Polen, 

de Baltische staten en 

Rusland. Hoe werken de 

sancties van en tegen 

Rusland uit op de 

economie? Hoe ontwikkelt 

de Nederlandse export 

naar de regio zich? 

Duidelijk is wel: er zijn nog 

steeds volop kansen voor 

Nederlandse bedrijven.
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van 50.000 euro boete voor het niet-naleven van de 
sancties.’
Het gaat om expeditiebedrijf U-Freight Holland op 
Schiphol dat via Nederland militaire goederen expor-
teerde naar Jekaterinaburg. In maart 2015 stuurde het 
bedrijf twee defecte onderdelen voor radarsystemen 
van de Maleisische luchtmacht via Nederland ter repa-
ratie naar het productiebedrijf in Rusland. De douane 
op Schiphol zette de zending stop. Uit onderzoek bleek 
dat voor deze militaire goederen geen doorvoervergun-
ning was verkregen.
Het OM eiste 80.000 euro boete en een voorwaardelij-
ke gevangenisstraf van twee maanden voor de directeur 
van het bedrijf, als stok achter de deur zodat hij niet op-
nieuw de fout in zou gaan. De directeur werd echter 
vrijgesproken, omdat volgens de rechter niet was bewe-
zen dat hij van het transport op de hoogte was. Hij zou 
alleen hebben gedacht dat het om vliegtuigonderdelen 
ging en beloofde bij de zitting de procedures aan te pas-
sen en controles aan te scherpen. Voor de rechtbank 
telde ook mee dat het bedrijf nooit eerder voor derge-
lijke feiten was veroordeeld.

Geen camembert voor Vladimir
Er mag in Rusland dan geen Hollandse kaas of camem-
bert meer te krijgen zijn, economisch gezien lijkt het 
land weinig last meer te hebben van de Europese sanc-
ties. Dat was anders. In 2014 nam de infl atiedruk toe 
door importinfl atie en hogere voedselprijzen. 
De roebel kwam in een vrije val.
Het economische eff ect ebde echter snel weg, aldus 
analisten van ABN Amro in een rapport dat in 2017 uit-
kwam. ‘Dankzij eff ectief beleid kon de Russische cen-
trale bank (CBR) voorkomen dat in de Russische pri-
vate sector een tekort aan deviezen ontstond. De 
infl atie daalde scherp in 2016 en het infl atiedoel van 
de CBR werd bijna bereikt in mei dit jaar (4,1%). Ge-
durende 2016 en begin 2017 stabiliseerde de Russische 
economie grotendeels, gesteund door hogere olieprij-
zen. Er was in het vierde kwartaal van 2016 en het eer-
ste kwartaal van  2017 zelfs sprake van positieve eco-
nomische groei.’
Nederland kan profi teren van die groei. Bij Evofenedex 
komen wekelijks soms tientallen vragen van im- en ex-
porteurs binnen, die interesse hebben in de Russische 
markt. Heiwegen: ‘De groei zit met name in goederen 
als machines, vervoermaterieel en medicijnen. Opval-
lend is dat er exportgroei zit in goederen waarmee Rus-
land meer zelfvoorzienend wil worden (kassen, land-
bouwmachines).’
Vraag is wanneer de sancties worden versoepeld. In 
maart 2018 wordt in Rusland een nieuwe president ge-
kozen. Analisten schatten de kans dat de sancties voor 
die tijd aangepast worden, klein in. Intussen steggelen 
de EU en Rusland verder. In januari 2018 liet de EU we-
ten dat ze wil dat Rusland 1,39 miljard euro betaalt als 
schadevergoeding voor gederfde inkomsten vanwege 
de importstop (vanaf 2014) op varkens en varkensvlees 
uit de EU. De Russen sloten de grenzen voor heel Eu-
ropa, nadat in Polen en Litouwen Afrikaanse varkens-
pest was aangetroff en. Volgens de EU en de World Tra-
de Organization zou alleen vlees uit de getroff en 
gebieden geweerd mogen worden.
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Tips van Evofenedex-beleidsadviseur Wilco 

Heiwegen: ‘Het is belangrijk dat bedrijven goed 

nagaan of hun producten of onderdelen daarvan 

verboden of vergunningplichtig zijn op basis van 

de sanctiewetgeving. Daarvoor is het zaak om de 

lijsten in de sanctiewetgeving goed door te lopen 

en te bepalen of een goed is ‘toegestaan’, ‘vergun-

ningplichting’ of ‘verboden’ is. Bij vergunningplich-

tige goederen moet een bedrijf een vergunning 

aanvragen bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer 

(CDIU) van de Douane. De doorlooptijd voor het 

afgeven van een vergunning is acht weken. Bij 

twijfel of een goed wel of niet toegestaan of 

vergunningplichting is, kunnen bedrijven advies 

inwinnen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 

(CDIU). Het Handboek Rusland van het ministerie 

van Buitenlandse zaken kan helpen bij het 

voldoen aan de sanctiewetgeving. Ook de 

ledenadviseurs van Evofenedex zijn zeer ervaren 

in het adviseren van bedrijven over de do’s en 

don’ts in de handel met Rusland.’

Hoe doe je zaken 
met Rusland?

or Oleg en Vladimir

EU-boycot kreeg steun van landen als de VS, Austra-
lië, Noorwegen, Canada, Albanië, Montenegro, Liech-
tenstein en IJsland. 
De sancties werden sinds 2014 meerdere malen ver-
lengd. Er kwam onder meer een verbod op de uitvoer 

van militaire goederen en dual-use goederen (produc-
ten die ook voor militaire doeleinden kunnen dienen 
zoals elektronica, computers, sensoren, chemicaliën). 
Alleen voor oude al bestaande contracten van voor 1 au-
gustus 2014 kon onder voorwaarden een ontheffi  ng 
worden verleend. De Russen reageerden op hun beurt 
woest. Er kwam een importverbod op fruit, groenten, 

vlees, vis, gevogelte, noten en zuivel voor 28 Europese 
landen en de landen die de EU-boycot steunden.
Sinds de sancties van Rusland krijgt Evofenedex veel 
vragen van verladers en importeurs en exporteurs, al-
dus Heiwegen. ‘Ze willen bijvoorbeeld weten of ze hun 
product naar Rusland mogen exporteren en waar ze 
kunnen nagaan of hun producten onder de sanctierege-
ling vallen. Ook vragen ze zich af waar ze kunnen chec-
ken of hun klant wel of niet onder de sanctieregeling 
valt en of betalingen uit en naar Rusland worden geac-
cepteerd.’

Huiswerk
Het is door de wederzijdse sancties lastiger geworden, 
maar het is niet zo dat handel met Rusland onmogelijk 
is, vertelt de beleidsadviseur. Integendeel: ‘We merken 
dat bedrijven soms denken dat zakendoen in Rusland 
niet mogelijk is. Maar het kan prima mits je goed je 
huiswerk doet. Ga goed na met wie je zaken doet en kijk 
goed of je geen gesanctioneerde goederen exporteert. 
Overtreden van de sancties kan forse fi nanciële en re-
putationele schade opleveren. In november 2017 werd 
een Nederlands bedrijf nog veroordeeld tot het betalen 

Jaar NL Export naar 
Rusland (in miljard 
euro aan goederen)*

NL Import uit Rusland 
(in miljard euro aan 
goederen)*

2013 6,8 2,7

2014 6,2 2,5

2015 4,2 1,5

2016 4,3 1,7

2017 ( jan. t/m okt.) 4,6 1,8

Cijfers export & import

Bron: *CBS/EVO

Rusland lijkt weinig last te 

hebben van de sancties.
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Landbouwexport naar recordh
gens vooral veroorzaakt door een stijging van de prij-
zen. Slechts 20% van de groei is te danken aan een stij-
ging van het volume.
Belangrijkste pijler was vorig jaar de sierteelt. In totaal 
werd voor 9,1 miljard euro aan bloemen, bloembollen, 
planten en boomkwekerijproducten naar het buiten-
land vervoerd. Andere groepen die een belangrijk aan-
deel hebben in de totale uitvoer, zijn onder meer zuivel, 
vlees en groenten. Op de vijfde plek staat fruit. Hierbij 
gaat het echter niet om in Nederland gekweekte pro-
ducten, maar juist om de doorvoer van geïmporteerde 
goederen. In Nederland geproduceerd fruit heeft 
slechts een bescheiden plek in de totale uitvoer. 
Sowieso daalde vorig jaar het aandeel van in Nederland 
geproduceerde agrarische goederen. De doorvoer van 
geïmporteerde goederen wordt daarentegen steeds be-
langrijker. Afgelopen jaar werd 72% van de geëxporteer-
de landbouwproducten in Nederland gemaakt. De ove-
rige uitvoer betrof wederuitvoer van in het buitenland 
geproduceerde goederen die, al dan niet na lichte be-
werking, weer zijn doorgevoerd naar buiten de lands-
grenzen.

In totaal werd het afgelopen jaar voor 100,8 
miljard euro aan agrarische producten uitge-
voerd. Dat is inclusief 9,1 miljard aan land-
bouwgerelateerde goederen, zoals melkrobots 
en andere agrarische machines. In vergelijking 
met 2016 werd een plus genoteerd van 7,3%. 

Daarmee liep het vorige jaar in de pas met de trend van 
de jaren daarvoor.
De Nederlandse agrarische export zit namelijk al gerui-
me tijd in de lift. Sinds 2009 stijgt de landbouwuitvoer 
(inclusief doorvoer van geïmporteerde goederen) elk 
jaar, met uitzondering van 2015. In 2012 had de totale 
uitvoer van agrarische producten een waarde van 76,9 
miljard euro. Inmiddels is dat opgelopen naar 91,7 mil-
jard euro, een stijging van ruim 19% in vijf jaar tijd. De 
import van landbouwgoederen steeg in deze periode 
met ongeveer hetzelfde percentage.
Met deze cijfers is Nederland de op één na grootste ex-
porteur van landbouwproducten wereldwijd. Alleen de 
Verenigde Staten voeren nog meer agrarische goederen 
uit. De top-6 wordt gecompleteerd door Duitsland, 
China, Brazilië en Frankrijk. De toename wordt overi-

TOM VAN GURP

De uitvoer van landbouwproducten 

naar het buitenland was vorig jaar 

groter dan ooit. Voor het eerst kwam 

de waarde van de totale export 

boven de 100 miljard euro uit. Van de 

tien belangrijkste afzetmarkten is 

Polen de hardste stijger. Dat maakte 

het CBS vorige week bekend.

www.containershipsgroup.com
Your Russia & Baltic Sea expert

Adverteer ook in 
NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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hoogte in 2017
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) benadrukt dat de Nederlandse 
agrosector een mondiale betekenis heeft. ‘De wereldbe-
volking groeit en vraagt om steeds meer veilig en duur-
zaam eten. Nederland kan hierin veel betekenen, omdat 
we sterk ontwikkelde landbouwkennis in huis hebben.’

Duitsland
Belangrijkste afnemer van de Nederlandse landbouw is 
Duitsland. De oosterburen nemen een kwart van het to-
taal voor hun rekening. Dat maakt van Nederland de be-
langrijkste agrarische leverancier voor de Duitsers, 
want geen enkel land levert meer landbouwgoederen 
aan de Bondsrepubliek. 
In totaal werd voor 23,4 miljard euro naar Duitsland 
vervoerd. Daarna komen respectievelijk België, Ver-
enigd Koninkrijk en Frankrijk. Sowieso zijn EU-landen 
belangrijke klanten voor de agrarische sector. In totaal 
blijft 78% van de Nederlandse export binnen de gren-
zen van de Europese Unie. 
Opvallende stijger is Polen. De uitvoer van landbouw-
goederen naar het Oost-Europese land nam het afgelo-

pen jaar met maar liefst 15% toe. Daarmee was het de 
grootste groeimarkt uit de top-10 van bestemmingen. 
Er werden onder andere meer sierteeltproducten en 
aardappelen, groenten en fruit geëxporteerd. Het aan-
deel in de totale uitvoer is echter nog bescheiden. Zo’n 

3% van de Nederlandse export vertrekt richting Polen. 
De groeipercentages van diverse productgroepen zijn 
echter fors. Zo werden vorig jaar 16% meer AGF-pro-
ducten en maar liefst 23% meer bloemen naar Polen 
vervoerd, in vergelijking met 2016. Het Oost-Europese 
land heeft van oudsher een bloemencultuur. Bovendien 
is het besteedbare inkomen van veel inwoners de laat-

ste jaren gestegen.
Polen wordt sowieso steeds belangrijker voor de Ne-
derlandse exportmarkt. Al sinds het begin van deze 
eeuw stijgt de uitvoer naar de oosterburen van de oos-
terburen. De teller bleef in het jaar 2000 steken op on-
geveer 2,5 miljard euro. Sindsdien nam de export elk 
jaar toe, met één uitzondering in 2009.

Polen
Twee jaar geleden werd voor het eerst de kaap van de 
10 miljard euro gerond, met een totale waarde van 10,4 
miljard. Voor 2017 lijkt opnieuw een record in de maak. 
Tot en met oktober werd voor bijna 9,9 miljard euro 
naar Polen vervoerd. Hierbij gaat het niet alleen om 
agrarische goederen, maar om alle producten samen.
Naast landbouwgoederen worden ook steeds meer 
kunststofproducten en geneesmiddelen geëxporteerd 
naar Polen. Opvallend is ook dat de autosector de weg 
naar de Poolse markt steeds beter weet te vinden. De 
belangrijkste productgroep wordt echter gevormd door 
machine-onderdelen, met een totale waarde van 857 
miljoen euro in de eerste tien maanden van 2017.

De wereld vraagt om meer 

veilig en duurzaam eten.
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TOM VAN GURP

De schade was enorm, afgelopen 
donderdag. De westerstorm die 
over Nederland raasde, de sterk-
ste sinds 2007, maakte veel slacht-
off ers. Vakbond CNV wil dat er 
een rijverbod komt bij harde wind 
en ook de politiek overweegt een 
dergelijke maatregel. De sector 
zelf vindt het vooral een kwestie 
van eigen verantwoordelijkheid.

Op donderdag 18 januari was een 
62-jarige Zwolse chauff eur onder-
weg voor voerleverancier ForFar-
mers. In de buurt van Raalte werd 
de weg geblokkeerd door een losge-
waaide tak. De chauff eur moest zijn 
voertuig uit om het obstakel op te 
ruimen, waarvoor hij zijn veilig-
heidsvest aantrok en zijn stootcap 
opdeed. Precies op dat moment 
brak opnieuw een tak af, die hem vol 
raakte. De trucker, die al bijna veer-
tig jaar in dienst was bij het bedrijf, 
overleefde de klap niet. Toegesnel-
de hulpdiensten konden niets meer 
voor hem betekenen. 

Het was een triest dieptepunt van 
een dramatische dag. De wester-
storm die ons land teisterde, blies 
meer dan zestig vrachtwagens de 
berm in. De wegtransportsector 
kreeg een karrevracht aan kritiek. 
Hoe kan het dat trucks toch de weg 
opgaan ondanks code rood, vroegen 
velen zich af.

Rijverbod
D66 diende maandag Kamervragen 
in over deze kwestie. En verant-
woordelijk minister Cora van 
Nieuwenhuizen liet zich ook niet 
onbetuigd. ‘Dom en asociaal’, wa-
ren de woorden die ze gebruikte. 
Zelfs premier Rutte bemoeide zich 
ermee. ‘Wat ben je toch een oet-
dinges als je dat doet’, zei hij letter-
lijk. De minister-president over-
weegt om een rijverbod in te stellen 
als een code rood-waarschuwing 
van kracht is.
Vakbond CNV is ook verbaasd dat 
nog zoveel chauff eurs de weg opgin-
gen. De bond zegt dat veel truckers 
de weg op moesten van hun werkge-
ver. ‘Misschien moeten we maar ge-
woon duidelijk zijn: bij code rood 

een rijverbod voor vrachtwagens’, 
aldus bestuurder Tjitze van Rijssel. 
‘Dat is een stuk veiliger voor ieder-
een.’ De bond is een onderzoek be-
gonnen. Daaruit moet duidelijk 
worden hoe het kan dat zoveel 
vrachtwagens toch zijn gaan rijden. 
Van Nieuwenhuizen kondigde een 
soortgelijk onderzoek aan.
De vraag is echter of een verbod, als 
het er überhaupt al komt, de proble-
men kan oplossen. Het merendeel 

van de omgewaaide trucks had een 
buitenlands kenteken. Chauff eurs 
uit bijvoorbeeld Roemenië of Litou-
wen spreken vaak geen Nederlands. 
Het verbeteren van de communica-
tie richting deze groep kan wellicht 
al veel problemen oplossen.

Dat denkt ook TVM. De transport-
verzekeraar zou graag zien dat 
waarschuwingen over noodweer in 
het Engels worden verspreid. Over 
een rijverbod is het bedrijf minder 
enthousiast. De verantwoordelijk-
heid moet vooral bij de chauff eurs 
en werkgevers worden gelegd, 
denkt ook brancheorganisatie TLN.
‘We vinden het echt te vroeg om een 
rijverbod in te voeren’, aldus een 
woordvoerder van de transportor-

ganisatie. ‘Er moet nog zoveel wor-
den uitgezocht. Waren het alleen 
lichte trucks die omver zijn ge-
waaid? Waren ze beladen of niet? 
Ging het om vrachtwagens met zeil? 
Daarnaast moet je bedenken dat als 
een algeheel rijverbod wordt inge-

voerd, Nederland echt plat ligt. Dan 
wordt er dus geen supermarkt of 
ziekenhuis meer bevoorraad.’
TLN overlegt momenteel met de 
politiek om te bekijken hoe de in-
formatievoorziening richting de 
sector kan verbeteren. Zo moet in 
het overleg worden besproken hoe 
het buitenlandse deel van de chauf-
feurs kan worden bereikt. ‘Een 
groot deel van de omgewaaide 
vrachtauto’s betrof buitenlandse 
chauff eurs. Het tijdig bereiken van 
deze groep vormt een moeilijke op-
gave.’

Parkeerplaatsen
Een ander belangrijk pijnpunt is de 
parkeerruimte voor trucks. Als een 
chauff eur al onderweg is voordat 
code rood van kracht wordt, heeft 
hij ruimte nodig om zijn voertuig 
aan de kant te zetten zodra verder 
rijden te gevaarlijk wordt. Dit bete-
kent dat duizenden vrachtwagens 
op zoek moeten naar een parkeer-
plaats. Anders moeten ze op uit-
voegstroken of vluchtstroken gaan 
staan. En dat komt de veiligheid ze-
ker niet ten goede.

Verbod of geen verbod, 
dat is de vraag

De vraag is of een verbod

de problemen kan oplossen.

 WESTERSTORM  Buitenlandse chauffeurs moeten beter geïnformeerd worden

Tientallen trucks strandden als gevolg van de harde wind en blokkeerden snelwegen. Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Onlangs nam Fransen Gerrits uit 

het Noord-Brabantse Erp de vijfde 

Scania in het wagenpark in 

gebruik. Al honderdtwintig jaar is 

het bedrijf werkzaam in de 

veevoerbranche en maakt voor 

het vervoer van zijn producten 

gebruik van een eigen vloot. De 

nieuwe Scania is een P410 

uitgerust met de zuinige 13 liter 

SCR-only motor. Fransen Gerrits 

combineert de trekkers met een 

24 tons Welco bulkoplegger. 

Cornelissen Groep neemt alle 

activiteiten en medewerkers over 

van Koeriersdienst Zwolle. Het 

betreft dertig trucks, twintig 

bestelauto’s en 85 mensen. 

Daarmee omvat de totale 

Cornelissen Groep straks driehon-

derd vracht- en bestelauto’s en 

werken er vijfhonderd mensen, 

met standplaatsen in Nijmegen, 

Tilburg, Zwolle, Heteren, Gelder-

malsen, Nieuwegein en Ede. 

Bij Koeriersdienst Zwolle legt 

Gerben Kloosterziel de dagelijkse 

leiding neer; hij blijft wel als 

adviseur aan het bedrijf verbon-

den.

Den Hartog BV, leverancier van 

brandstoffen en smeermiddelen, 

schafte recent twee Volvo FM 6x2-

tankwagens en vier Volvo 

FH-trekkers aan. Den Hartog is in 

Nederland een van de marktlei-

ders op het gebied van smeermid-

delen en is distributeur van 

ExxonMobil. Daarnaast is Den 

Hartog een middelgrote speler op 

het gebied van brandstoffen: het 

bedrijf belevert circa zestig 

tankstations en verzorgt tevens 

brandstoffen voor industriële 

ondernemingen, scheepvaart, 

agrariërs en transporteurs. Het 

wagenpark van Den Hartog 

bestaat uit tankwagens en 

trekkers met brandstof- en 

huifopleggers. In totaal gaan ze 

richting de dertig trekkende 

eenheden. 

Het Belgische Sitra gaat een deel 

van zijn vloot laten overschakelen 

op elektrische vrachtauto’s. Het 

bedrijf uit Ieper, een specialist in 

het vervoer van voedingsmidde-

len, heeft daartoe een Tesla Semi 

in bestelling genomen. Het 

voertuig wordt in 2019 in 

bestelling genomen. Het bereik 

van de Semi is, bij volle batterij, 

ruim 800 kilometer. Het opladen 

van de batterij kost ongeveer een 

halfuur. Sitra wil ook investeren in 

onder meer zelfrijdende trucks en 

in kunstmatige intelligentie. 

Het Spaanse transportbedrijf 

Primafrio heeft 280 DAF XF  

trucks in gebruik genomen. De 

nieuwe trucks zijn onderdeel van 

de strategie om de activiteiten in 

heel Europa uit te breiden. Vanaf 

de oprichting in de vroege jaren 

zestig heeft Primafrio zich 

ontwikkeld tot een toonaange-

vend transportbedrijf, gespeciali-

seerd in het vervoer van zowel 

gekoelde en diepgevroren voeding 

als hoogwaardige goederen. 

Primafrio houdt kantoor in Murcia 

en heeft daarnaast vestigingen in 

Andalusië, Catalonië en Basken-

land. De totale Primafrio-vloot 

bestaat momenteel uit meer dan 

2.000 trucks.

Het in Papendrecht gevestigde 

Schenk Tanktransport neemt 

branchegenoot Thys over. 

Tanktransport Thys gaat als een 

aparte divisie van Schenk opereren, 

vanuit thuisbasis Antwerpen. 

Hoeveel geld met de overname is 

gemoeid, is niet bekendgemaakt. 

De opdrachtgevers van Thys zijn 

voornamelijk internationale food- 

en feedbedrijven, die van het 

bedrijf verlangen dat ze grotere 

volumes vervoeren en meer 

bestemmingen aanbieden. De 

huidige topman Frank Thys blijft 

het bedrijf in Antwerpen managen 

onder de vleugels van Schenk. De 

merknaam Thys wordt ook na de 

acquisitie gebruikt. Naar eigen 

zeggen heeft de overname geen 

gevolgen voor de werkgelegen-

heid. Schenk Tanktransport is een 

internationaal transportbedrijf 

met activiteiten en vestigingen in 

Nederland, België, Luxemburg, 

Duitsland en Polen. De kernactivi-

teiten bestaan uit het vervoer van 

vloeistoffen en gassen, zowel over 

de weg als intermodaal.

Coolblue gaat witgoed ook vanuit 

Apeldoorn bezorgen. Vanuit een 

nieuw depot levert de online 

retailer met de eigen bezorg-

dienst grote pakketten aan 

klanten in Gelderland en Overijs-

sel. Naast witgoed bezorgt 

Coolblue met CoolblueBezorgt 

ook andere grote orders, zoals 

televisies. Met CoolBlues nieuwe 

regionale depot staat de teller op 

zes. De etailer heeft al depots in 

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, 

Tilburg en Groningen.
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vaarlijk. In het vierde kwartaal van 
2017 kwamen er alleen in de regio 
Chittagong in Bangladesh al zes 
werknemers om het leven en raak-
ten er nog eens acht gewond. De 
werkomstandigheden op de werven 

TOBIAS PIEFFERS

Tussenpersoon of niet, er is geen 
excuus meer voor het beachen 
van schepen. Dat stelt ’s werelds 
grootste investeerder, die om die 
reden de steun aan Evergreen 
Marine stopzet. 

De investeerder in kwestie is het 
Noorse Government Pension Fund 
Global (GPFG), dat een totaal geïn-
vesteerd vermogen van 873 miljard 
euro beheert. Dat besloot vorige 
week de rederijen Evergreen Mari-
ne, Korea Line, Precious Shipping 
en Thoresen Thai Agencies PCL uit 
het portfolio te schrappen omdat zij 
in de afgelopen jaren schepen heb-
ben gesloopt op sloopstranden in 
Bangladesh en Pakistan. Dat is in 
strijd met de gedragscode, omdat 
‘de werkomstandigheden er bijzon-
der slecht zijn’ en ‘dit proces ernsti-
ge schade aan het milieu veroor-
zaakt’, aldus de verklaring van de 
Ethische Raad van het fonds. 
In reacties aan de pers zegt Ever-
green Marine de kritiek niet te be-
grijpen. Wij hebben zelf geen sche-
pen naar de stranden gebracht, luidt 
het verweer. Dat klopt. Van de zes 
schepen waar het om gaat, werden 
er drie gecharterd en die zijn terug-
gegeven aan de eigenaar. De andere 
drie zijn verkocht aan een nieuwe 
eigenaar, een zogenoemde cash-
buyer. Dat zijn bedrijven die sche-
pen opkopen met als doel die te slo-
pen en de oud-ijzerprijs op te 
strijken.
In een toelichting op het besluit 
zegt GPFG begrip te hebben voor de 
charterconstructie, maar niet voor 
de doorverkoop aan een cash-buyer. 
‘Wanneer een rederij een schip aan 
een cash-buyer verkoopt is het dui-
delijk dat het schip wordt verkocht 
met sloop als enige doel. De over-
eengekomen prijs is slechts afhan-
kelijk van twee factoren: de hoe-
veelheid staal en de kosten van 
slopen. Beachen is de goedkoopste 
manier van slopen en geeft de koper 
dus de hoogste prijs’, schrijft de 
raad, die daarmee stelt dat Ever-
green dus bewust heeft meegewerkt 
aan beaching en daarom trekt de 
raad zijn investering terug. GPFG 
heeft een belang van 0, 42% in de re-
derij, goed voor een waarde van 4,5 
miljoen euro. 

India
De Ethische Raad heeft momenteel 
alleen de situatie in Bangladesh en 
Pakistan bekeken, maar ook in India 
waar Maersk zijn schepen sloopt 
worden schepen op het strand ont-

manteld. ‘Ook dat gebied zullen we 
bekijken, maar we wachten op de 
Europese Unie, die momenteel nog 
onderzoekt of een aantal facilitei-
ten in India op de lijst van goedge-
keurde ontmantelingswerven wor-
den geplaatst’, zegt Eli Ane Lund, 
hoofd van het secretariaat van de 
Ethische Raad. 
Maersk maakte in 2016 bekend zijn 
schepen voortaan op sloopstranden 
in het Indiase Alang te zullen laten 
slopen. De rederij wil de werkom-
standigheden op de stranden verbe-
teren, waar driekwart van alle sche-
pen worden gesloopt. Het besluit 
kwam de rederij op felle kritiek te 
staan, met name vanuit de ngo Ship-
breaking Platform, die zich al jaren 
inspant om beaching tegen te gaan. 
‘Een strand is geen plek om een 
schip te ontmantelen’, zegt oprich-
ter Ingvild Jenssen, die wijst op de 
milieuschade die de sloopwerven 
veroorzaken. Jenssen moedigt het 
GPFG, dat het onderzoek van Ship-
breaking Platform gebruikte als ba-
sis voor zijn besluit, sterk aan om 
ook de situatie in India te onderzoe-
ken. Als de Ethische Raad conclu-
deert dat rederijen zich daar ook 
schuldig maken aan schending van 
mensenrechten en milieuschade 
veroorzaken, kan dat ongunstig uit-
pakken voor Maersk. GPFG heeft 
een slordige 440 miljoen dollar in de 
rederij geïnvesteerd.

Precedent
Shipbreaking Platform is blij met 
het besluit van het Noorse staats-
fonds en hoopt dat meer investeer-
ders zullen volgen. ‘Dit is de eerste 
keer dat rederijen door een investe-
ringsfonds worden uitgesloten op 
basis van hun beklagenswaardige 
sloopactiviteiten. En komende van 
het grootste investeringsfonds in de 
wereld zendt dit een krachtig sig-
naal uit naar andere fondsen om te 
volgen’, zegt Jenssen. 
De investeerder is overigens niet de 
eerste partij die fi nanciële steun in-
zet om de recycling van schepen te 
verbeteren. ABN Amro, ING en 
NIBC ontwikkelden eerder al de 
Responsible Ship Recycling 
Standards, die zij gebruiken bij het 
toekennen van leningen. Onderdeel 
van die richtlijnen is dat er geen fi -
nanciering beschikbaar wordt ge-
steld aan de cash-buyers of andere 
wijzen waarop direct wordt bijge-
dragen aan milieu- en menson-
vriendelijke sloopactiviteiten. Ver-
der moeten reders, om aanspraak te 
kunnen maken op fi nanciering van 
schepen,  aantonen dat zij aan boord 
inventarissen van milieu-onvrien-

delijke producten bijhouden, zoals 
dat wordt voorgeschreven in de EU 
Ship Recycling regulation. 

Nederland
Het gebruik van sloopstranden is 

voor rederijen aantrekkelijk omdat 
er vanwege de lagere sloopkosten 
betere prijzen voor de schepen wor-
den betaald. Het werk op de stran-
den is echter niet alleen schadelijk 
voor het milieu, maar ook erg ge-

‘Wir haben es 
nicht gewußt’ 
is geen
excuus meer
SLOOPSTRANDEN  Rederijen ‘medeplichtig’

De sloop gebeurt 

mens- en milieu- 

onvriendelijk en 

de reders weten 

dat, stelt GPFG. 

Foto’s: Pierre 

Torset en ngo 

Shipbreaking 

Platform.
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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

Door regenval in Duitsland 

en smeltwater vanuit de 

Alpen stijgt de waterstand 

van de #Rijn opnieuw. Door 

neerslag is de waterstand 

van de #Maas ook gestegen. 

De komende dagen zal dit 

nog verder gaan stijgen  

http://bit.ly/2DnVHah

@Rijkswaterstaat 

De onterechte demonise-

ring van consumentenpak-

jes in stadslogistiek leidt af 

van waar het echt over 

moet gaan: horecalogistiek, 

bouwlogistiek, retaillogis-

tiek en afvallogistiek

@delaatstemeter 

Stimuleringsregeling 

‘Schone binnenvaart en 

duurzame logistiek in 

Rotterdam’ #duurzame-

haven http://bit.ly/2DOqo9t 

@HavenRotterdam

Bezoek president Varela van 

Panama en Min BHOS Kaag 

aan #Kloosterboer Coolport 

in Rotterdam. Mooi 

voorbeeld voor ambities 

Panama voor eigen agro-

food hub. @glandheer

Terugkijken op de 

#smartshipping challenge 

2017? Dat kan met onze 

aftermovie. 

pic.twitter.com/OgYXAl-

C4Z0 @SmashChallenge

Viering van joint venture 

@tmalog en @hutchison-

port van start! TMA 

aangesloten op Hutchison 

netwerk in 26 landen en 

52 zeehavens. 

@HavenAmsterdam

 Rotterdamse uitvinding 

houdt schepen binnen 

tijdens storm

 ‘Nederland is een 

wonderlijk land’ 

 ‘s Werelds grootste 

investeringsfonds bant 

    rederijen om beaching

 Stammenstrijd FNV-leden 

ECT verhardt 

 Storm levert vrachtsector 

Schiphol ruim vijftig 

extra slots op 

 Het gaat weer goed met 

Martinair Cargo 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Een strand is geen plek om een schip 

te ontmantelen. 

zijn uiterst slecht. Huisvesting is ar-
moedig, er is gebrek aan medische 
zorg en werknemers die gewond ra-

ken worden vaak niet gecompen-
seerd.  
Desondanks nam in 2016 het aantal 
schepen op de stranden toe, door 
de slechte marktomstandigheden 
in de scheepvaart. Van de 862 sche-

pen die dat jaar werden gesloopt 
kwamen er 668 op de sloopstran-
den in Zuid-Azië terecht. Dat bete-

kent een  fl inke stijging ten opzich-
te van 2015, toen er 469 schepen op 
de stranden van India, Bangladesh 
en Pakistan eindigden. Opmerke-
lijk dat jaar was de sterke stijging 
van Duitse schepen. Dat aantal 

steeg in een jaar tijd van 20 naar 98 
schepen, waarmee 98% van alle 
Duitse schepen die werden ge-
sloopt, op stranden werd ontman-
teld. Ook rederijen uit Griekenland 
en China zijn sterk vertegenwoor-
digd op de lijst van Shipbreaking 
Platform.   
Volgens de ngo zijn er ook twee Ne-

derlandse schepen op de sloop-
stranden terechtgekomen, namelijk 
het veeschip ‘Lincoln Express’ van 
Vroon, dat in Chittagong (Bangla-
desh) is gesloopt en de ‘Stolt Sapp-
hire’ van NYK and Stolt Tankers BV, 
wat een joint venture van de twee 
rederijen is. Dat schip werd naar 
Alang in India gebracht.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-31 JANUARI 2018

ZWARTE LIJST GPFG
Naast de vier rederijen heeft het Noorse staatsfonds GPFG ook 

de bedrijven AECOM, BAE Systems, Fluor, Huntington Ingalls 

Industries en Honeywell International uit het portfolio 

geschrapt vanwege hun betrokkenheid bij de productie van 

nucleaire wapens. 

Welke bedrijven worden uitgesloten of onder observatie 

worden geplaatst wordt besloten door de Ethische Raad van 

het fonds, die direct aan het Noorse Ministerie van Financiën 

rapporteert. Het fonds steunt geen bedrijven die hun voor-

naamste inkomsten met kolen verdienen, clusterwapens of 

nucleaire wapens maken en de tabaksindustrie. Daarnaast 

kunnen bedrijven worden gebannen om gedragsovertredingen 

zoals de schending van mensenrechten, ernstige milieuvervui-

ling of grootschalige corruptie. In totaal staan er grofweg 150 

bedrijven op de zwarte lijst. Daaronder zijn namen zoals Airbus, 

Boeing, ZTE en Walmart.
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LOGISTIEKDAG 2018 
6 FEBRUARI 
Het event waar ruim 200 logistieke 

directeuren jaarlijks samenkomen.  

De dag bestaat uit een plenair och-

tendprogramma, keus uit vier the-

macongressen en keus uit drie mo-

daliteitencongressen.  

• logistiekdag.nl 

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

beurs voor de agf-handel vindt dit 

jaar plaats in Berlijn. De beurs biedt 

talloze impulsen voor iedereen die 

in de handel in vers fruit en groen-

ten zit.

• fruitlogistica.de

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

beurs. Vorige keer bezochten ruim 

3.500 (young) professionals en stu-

denten het event. Naast de beurs-

vloer is een conferentieprogramma. 

• moce.biz

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

tiek Conferentie worden actuele on-

derwerpen besproken en ontmoet u 

meer dan 150 Nederlandse en Duit-

se logistiekprofessionals.

• nieuwsbladtransport.nl/events

INFRA EXPO 
16 EN 17 MEI 
Congres over de infrastructuurver-

beteringen die moeten leiden tot 

een duurzaam en effi ciënt bereik 

van de havens en industrieën in het 

gebied Noord-Frankrijk, België en 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• informatie.binnenvaart.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Werknemers vragen bij het einde van de arbeidsovereenkomst 
nog wel eens om een getuigschrift of referentie. Dit is ook 
logisch. Omgekeerd vraagt u, als werkgever, aan sollicitanten 
ook wel eens naar een getuigschrift of referentie van een vorige 
baan. De werknemer heeft ook recht op een getuigschrift, maar 
niet op een referentie.

Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever waaruit 
blijkt dat de werknemer gedurende een bepaalde periode bij de 
werkgever in dienst is geweest. De werknemer heeft recht op 
een getuigschrift.

De werkgever is verplicht om aan een werknemer een getuig-
schrift te verstrekken bij het einde van de arbeidsovereen-
komst, indien de werknemer verzoekt om een getuigschrift. Als 
de werkgever niet aan dit verzoek voldoet, kan hij aansprakelijk 
worden gehouden voor schade die de werknemer als gevolg 
daarvan lijdt.

In de wet is bepaald wat de inhoud van het getuigschrift kan 
zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (i) gegevens 
die in het getuigschrift moeten worden opgenomen en (ii) 
gegevens die uitsluitend kunnen worden opgenomen als de 
werknemer daar expliciet om verzoekt.

In het getuigschrift moet de werkgever vermelden:
• de begindatum van het dienstverband;
• de einddatum van het dienstverband;
• de aard van de verrichte werkzaamheden; en
• de arbeidsduur per dag of per week.

De werkgever mag niet in het getuigschrift opnemen, tenzij de 
werknemer daarom verzoekt:
• de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden heeft 

verricht;
• de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
• als de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst heeft opge-

zegd, de reden van de opzegging.

Tot slot, als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft 
opgezegd en in verband daarmee een billijke vergoeding aan 
de werkgever verschuldigd is, dan heeft de werkgever het recht 
om dat in het getuigschrift te vermelden.

Een referentie is het opvragen van informatie over het functio-
neren van een sollicitant bij (een contactpersoon van) een eer-
dere werkgever. In de wet is niets over een referentie bepaald. 
Een werkgever is niet verplicht om een referentie af te geven. 
Vaak wordt dit wel in een beëindigingsregeling afgesproken.
Let op, ook al is in de wet niets vastgelegd over een referentie, 
dan staat het u niet vrij om zomaar alles aan een potentiële 
nieuwe werkgever te vertellen. Het doorgeven van informatie 
kan onrechtmatig zijn, waardoor u het risico loopt aansprake-
lijk te zijn voor schade.

MARIJE JANSEN, ADVOCAAT
www.absoluteadvocaten.nl

Het getuigschrift 
en de referentie

Feature
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INCIDENTEN  Onafhankelijk onderzoek na een treinongeval bestaat een eeuw

43 ongevallen in hon

Bij Barendrecht botsten in september 2009 twee goederentreinen frontaal op elkaar. Een van de    

Het Europese Spoorwegbureau houdt 

een database van ongevallen bij.

ING. A. SLOETJES, 

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID

Het is een eeuw geleden dat voor 
het eerst in Nederland een onaf-
hankelijk onderzoek naar een 
treinongeval werd ingesteld. In 
die honderd jaar volgden nog 44 
onderzoeken.
 
Het eerste onafhankelijke onder-
zoek van een treinongeval in Neder-
land betrof de ontsporing van een 
reizigerstrein op 7 juni 1917 bij Hou-
ten. Bij dat ongeval vielen geen do-
den, maar er raakten wel mensen 
gewond en de schade was groot. In 
de trein bevond zich ook Koningin 
Wilhelmina, die ongedeerd bleef. 
Aanvankelijk werden ongelukken 
alleen onderzocht door de betrok-
ken spoorbedrijven zelf en door de 
toezichthoudende overheidsin-
stantie. In 1915 werd in de spoor-
wegwet opgenomen dat naar ernsti-
ge treinongevallen ook een 
onafhankelijk onderzoek kan wor-
den ingesteld. De aanleiding daar-
voor was de commotie over een ern-
stig treinongeval op kerstavond 
1913 in Drenthe. 
Naar de toedracht en oorzaken van 
dat ongeval zijn destijds twee on-
derzoeken ingesteld: een door het 
betrokken spoorbedrijf, het andere 
door de toenmalige inspectie voor 
het treinverkeer. 
Beide organisaties concludeerden 
dat de directe oorzaak een vermoei-
ingsbreuk in het bedieningsmecha-
nisme van een wissel was. Over de 
oorzaak van de vermoeiingsbreuk 
kwamen ze echter tot verschillende 
conclusies: volgens het spoorbedrijf 
was de breuk het gevolg van een fa-
bricagefout, volgens de inspectie 
was de oorzaak een afwijkende 
vorm en gebrekkige ondersteuning 
van een spoorstaaf. De twee organi-
saties konden het niet eens worden 
en uiteindelijk heeft de betrokken 
minister beide rapporten openbaar 
gemaakt. 
Door deze gang van zaken ontstond 
er onder het publiek en in de poli-
tiek twijfel aan de juistheid en ob-
jectiviteit van de uitgevoerde on-
derzoeken. Het kwam tot een 
uitgebreide discussie tussen de 
Tweede Kamer en de minister en 
daarbij werd er vanuit de Kamer 
sterk op aangedrongen om in het 
vervolg bij ernstige treinongevallen 
te zorgen voor onafhankelijk en 
openbaar onderzoek. 

Meer ongevallen
De essentie van de in 1915 opgeno-
men wettelijke regeling was dat in 

geval van een ernstig spoorongeval 
de minister van Waterstaat een on-
afhankelijk en openbaar onderzoek 
kon laten doen naar de toedracht en 
oorzaken. Opgeroepen getuigen en 
deskundigen waren verplicht te ver-
schijnen en de verhoren waren 
openbaar.
Deze regeling, waarbij gebruik werd 
gemaakt van ad-hoccommissies, is 

in 1956 afgeschaft. In plaats daarvan 
werd toen de Spoorwegongevallen-
raad (SOR) ingesteld. De aanleiding 
daarvoor was dat het aantal spoor-
wegongevallen na de Tweede We-
reldoorlog fors was toegenomen. 
Door die ontwikkeling ontstond er 
maatschappelijke onrust en werd er 

in de politiek op aangedrongen om 
naast de reeds bestaande Raad voor 
de Scheepvaart en Raad voor de 
Luchtvaart ook een ongevallenraad 
voor het spoorverkeer in te stellen. 
De SOR ging in 1999 op in de Raad 
voor de Transportveiligheid 
(RvTV). In zijn 43-jarige bestaan 
deed de SOR negentien openbare 
onderzoeken.

Een van de ongevallen die de SOR 
heeft onderzocht, betrof de frontale 
botsing tussen twee treinen op 8 ja-
nuari 1962 bij Harmelen. Bij dat on-
geval kwamen 93 mensen om het le-
ven, waarmee het de zwaarste 
treinramp is die zich ooit in Neder-
land heeft voorgedaan. Het onder-
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Branchevereni-

ging KVNR 

krijgt vanaf 

maart een 

nieuwe 

directeur: 

Annet Koster 

(39). Zij gaat 

zich namens de redersorganisatie 

sterk maken voor de Nederlandse 

zeescheepvaart. De belangenver-

eniging verwacht met Koster ‘een 

facilitator van vernieuwing 

binnen de sector’ te hebben 

aangesteld. De aanstaande 

directeur was hiervoor lobbyist en 

ze deed in dienst van de Konink-

lijke Vereniging MKB-Nederland 

ruim tien jaar ervaring op in de 

belangenbehartiging, waarvan de 

laatste jaren als directeur van de 

Stichting Projecten.

Jan Arnet (44) is 

bij Bertschi 

Group aange-

steld als 

nieuwe CEO per 

1 augustus. 

Hans-Jörg 
Bertschi (60), 

grootaandeelhouder, voorzitter 

van de raad en de huidige CEO, zal 

zich richten op het voorzitter-

schap en strategische projecten 

voor de Bertschi Groep. Na dertig 

jaar in het bedrijf heeft Bertschi 

besloten het management te 

verbreden. Arnet werkt sinds 2003 

bij het bedrijf. In 2004 werd hij 

CFO en een jaar later CEO van de 

Nordic Bulkers in Götenborg, 

Zweden. Sinds 2009 is hij 

verantwoordelijk voor de markt in 

het Midden-Oosten. Arnet werd 

in 2011 aangesteld als CFO van 

Bertschi. 

Bertschi heeft ook een nieuw 

hoofd van de business unit Liquid 

Logistics 

Europe: 

Santiago 
Gonzalez (40) 

zal die afdeling 

vanaf 1 

augustus 

leiden. Momen-

teel is hij hoofd van de Bertschi-

dochterondernemingen in Spanje 

en Portugal. Gonzalez werkt al 

acht jaar met Bertschi en heeft 

meer dan vijftien jaar ervaring in 

Europese vloeistoffen.

Peter Forhaug is door het bestuur 

van MMT, gespecialiseerd in 

zeebodemonderzoek, per 1 januari 

aangesteld als waarnemend CEO. 

Het bedrijf is op zoek naar een 

nieuwe CEO, sinds Stefan Eliasson 

er weg is. 

Na een periode van inkrimpen zet 

Groupe Charles André 100% in op 

groei van het dochterbedrijf 

gevestigd te Willebroek. Om deze 

ambitie kracht bij te zetten is 

Bryan Beutels (31), voormalig com-

mercieel directeur Distrilog 

Group, aangesteld als hoofd van 

het bedrijf. Hij startte op 8 januari 

en is pas de tweede managing 

director van het bedrijf sinds 

2000.

Christian 
Nielitz is 

benoemd tot 

country 

manager 

Duitsland bij 

Crane World-

wide Logistics. 

Hij is lid van het team sinds 

juni 2014, begon zijn carrière 

als gateway development 

manager en werd in 2017 

benoemd tot branch manager 

voor Düsseldorf.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

nderd jaar

  machinisten kwam daarbij om het leven. Foto: ANP

zoek wees uit dat de botsing gebeur-
de doordat een van de machinisten 
een geel voorsein had gemist en 
daardoor niet tijdig begon te rem-
men. Als gevolg daarvan bedroeg de 
treinsnelheid ter hoogte van het 
daarop volgende rode sein nog 
steeds 125 km/uur en kon de machi-
nist de trein niet meer tijdig tot stil-
stand brengen. Het onderzoek naar 
dit ongeval gaf een belangrijke im-
puls aan de ontwikkeling en invoe-
ring van het Automatische Treinbe-
invloedingssysteem (ATB).
In 1999 werd de Raad voor de Trans-
portveiligheid ingesteld, verant-
woordelijk voor het onderzoek in 
alle transportsectoren, inclusief het 
wegverkeer en het transport via 
buisleidingen, maar uitgezonderd 
de zeevaart. Bij de totstandkoming 
van de RvTV speelde prof. mr. Pie-
ter van Vollenhoven een belangrijke 
rol. Hij zag de Amerikaanse Natio-
nal Transportation Safety Board 
(NTSB) als voorbeeld. 
In zijn zesjarig bestaan heeft de 
Raad voor de Transportveiligheid 
negen treinongevallen onderzocht, 

waaronder het vrijkomen van een 
gevaarlijke stof uit een goederen-
trein op het emplacement van 
Amersfoort. De ketelwagen was ge-
vuld met ruim 70.000 liter acryl-
nitril. Uit het onderzoek bleek dat 
de lekkage het gevolg was van een 
mankement aan een van de afslui-
ters. De aanbevelingen die de RvTV 
deed, leverden een belangrijke bij-
drage aan de verbeteringen van der-
gelijke afsluiters die in de jaren 
daarna zijn doorgevoerd.

Breder onderzoeksgebied
De hiervoor beschreven bundeling 
van krachten bij het onafhankelijk 
onderzoek naar transportongeval-
len, heeft zich daarna voortgezet 
buiten die sector. De vraag wierp 
zich op waarom in de transportsec-
toren wel sprake was van een per-
manent orgaan voor onafhankelijk 
onderzoek naar ongevallen, terwijl 
daartoe in de overige sectoren na 
een groot ongeval steeds een ad-
hoccommissie moest worden inge-
steld. Het functioneren van de 
RvTV maakte duidelijk dat een per-

manent onderzoeksorgaan belang-
rijke voordelen heeft, bijvoorbeeld 
wat betreft het vastleggen van 
(vluchtige) informatie direct na het 
ongeval, het opbouwen en ontwik-
kelen van onderzoeksvaardigheden 
en het monitoren van de opvolging 
van aanbevelingen. 
De vuurwerkramp in Enschede 
(2000) en de cafébrand in Volen-
dam (2001) maakten de noodzaak 
van een dergelijk orgaan duidelijk. 
Dit leidde tot de instelling van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Die bij ongevallen in een breed sca-
la aan sectoren actief is. De Onder-
zoeksraad startte op 1 februari 2005 
en stond de eerste jaren onder lei-
ding van prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven. In 2011 werd mr. Tjibbe 
Joustra benoemd tot diens opvol-
ger. 
De Onderzoeksraad onderzocht tot 
nu toe dertien treinongevallen. Een 
van de ongevallen betrof de frontale 
botsing tussen twee goederentrei-
nen op 24 september 2009 bij Ba-
rendrecht. Onderzoek maakte dui-
delijk dat die botsing gebeurde 
doordat een van de machinisten als 
gevolg van een aangeboren hartaf-
wijking onwel was geworden en 
daardoor een rood sein voorbijreed. 
De aanbevelingen die de Onder-
zoeksraad deed hebben geleid tot 
aanscherping van de medische keu-
ringen voor machinisten.

Europees beleid
In 2004 werd de Europese Spoor-
wegveiligheidsrichtlijn van kracht. 
Die richtlijn schrijft voor dat alle 
lidstaten een onafhankelijk onder-
zoeksorgaan (National Investigati-
on Body) moeten hebben dat ern-
stige treinongevallen onderzoekt. 
In Nederland is die taak belegd bij 
de Onderzoeksraad. De verplich-
ting om een onderzoek in te stellen, 
geldt voor botsingen tussen treinen 
onderling en voor ontsporingen van 
treinen op het hoofdspoorwegnet, 
waarbij ten minste sprake is van één 
dode, vijf zwaargewonden of 2 mil-
joen euro directe schade. Voor de 
overige ernstige treinongevallen 
geldt dat de Raad bij het besluit om 
wel of niet een onderzoek in te stel-
len moet meewegen of er structure-
le veiligheidslessen van te verwach-
ten zijn. 
De Onderzoeksraad voegt de bevin-
dingen en aanbevelingen toe aan de 
database van het Europese Spoor-
wegbureau. Datzelfde geldt voor de 
onderzoeken uit de andere lidsta-
ten, zodat de Europese database 
een internationale kennisbank 
vormt. 
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20 De Marge

Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat), tijdens 
een persconferentie.

Investeren in bestaan-
de infrastructuur is 
enorm effectief om de 
fi les terug te dringen.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Je wordt er vrolijk van. Aan de drie rustgebieden in de Voor-
delta voor zee-eenden wordt met voortvarendheid gewerkt. Ik 
kende wel de meerkoet, maar van de zee-eend had ik me nog 
geen concrete voorstelling gemaakt, totdat natuurlijk de ‘Inte-
grale rapportage visie en vertrouwen over het project Main-
portontwikkeling Rotterdam’ op mijn schrijftafel belandde. 
We gaan nu in en rondom ’s lands grootste haven zorgen voor 
foerageergebieden om de ‘verblijfscondities voor deze versto-
ringsgevoelige soort’ te verbeteren.
De zee-eend... Had hij/zij de aanbiedingsbrief aan de Tweede 
Kamer van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastruc-
tuur en Waterstaat van de ‘Integrale rapportage visie en 
vertrouwen over het project Mainportontwikkeling Rotterdam’ 
maar mogen schrijven. De opstelling van de brief is helaas 
overgelaten aan ambtenaren, met alleen de handtekening van 
Cora eronder. Dat leverde tandenknarsend proza op, waarvan 
hieronder enkele staaltjes.
 
Zo is sprake van een ‘Tafel van Borging’ en van de vorming van 
een ‘gebiedscoöperatie’ en de ontwikkeling van een ‘streef-
beeld’. Een normaal mens zou zeggen: je laat partijen in de 
regio samenwerken om een doel te bereiken. Om tot dat doel 
te geraken, dienen de belanghebbenden, zoals de provincie 
Zuid-Holland, ondernemers, bewoners (de zee-eend bijvoor-
beeld), natuurorganisaties en – niet te vergeten – ‘deskundigen’ 
de handen ineen te slaan.
 
Het is maar goed dat deskundigen de overige ‘stakeholders’ 
bijstaan bij hun beoordeling van de ‘verblijfscondities’ van de 
bewoners en adviseren over mogelijkheden om die beter te 
maken. Het levert in enkele jaren tijds, sinds de ‘kwartierma-
ker’ in mei 2016 zijn eerste advies uitbracht over de ‘gebieds-
ontwikkeling’ alvast de achtste ‘integrale rapportage’ op over 
de vele ‘vervolgstappen’ die in het ‘zorgvuldige proces’ op weg 
naar de verbetering van de condities zullen moeten worden 
gezet. Denk niet dat onze deskundigen en de ambtenaren die 
hun minister haar handtekening laten zetten de tijd stilletjes 
laten voorbijgaan. Er is sprake van een reeks van ‘tussentijdse’ 
evaluaties, waarvan er nu dus weer eentje in de elektronische 
postbus is gerold. We gaan nu trouwens weer een nieuwe ‘Pas-
periode’ in, waarbij ook enkele zee-eenden aan de borgingstafel 
zijn genodigd.
Mevrouw Van Nieuwenhuizen, maak een einde aan deze rim-
ram, die alleen maar uitstel betekent voor echte oplossingen. 
Kwak die kolencentrales de haven uit, en de zwavelboten die 
alleen maar meer rotzooi naar de zee-eenden en de mensen 
brengen. Zegt nota bene een VVD’er.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Zee-eend aan Cora

De eerste drie freeways op het 
Europese spoorwegnet zijn op 1 
februari een feit. Ze moeten de 
kwaliteit van het goederenver-
voer per spoor sterk verbete-
ren. Railned, capaciteitsbe-
heerder van het Nederlandse 
spoorwegnet, hoopt dat de eer-
ste nieuwe spoorvervoerder er 
snel komt. 
De voornaamste verandering is 
de inkoop van de paden. Als NS 
Cargo normaliter een dienst 
naar bijvoorbeeld Milaan op de 
rails wil zetten, moet de spoor-
vervoerder overleggen met de 
buitenlandse spoorwegmaat-
schappijen. De dienst moet in 
alle drie of vier dienstregelin-
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Freeways op het spoor
24 januari 1998

gen passen. Er gaat meestal 
heel wat tijd overheen voordat 
de eerste trein rijdt. 
De capaciteitsbeheerders van 
de spoornetten in een groot 
aantal landen zijn tot een ak-
koord gekomen over een eenlo-
ketsysteem. Voor freeways tus-
sen Rotterdam en Italië en 
Rotterdam/Bremen/Hamburg 
kan een vervoerder zich wen-
den tot een ‘one stop shop’.
Afgesproken is dat de snelheid 
op de freeway ten minste vijftig 
kilometer per uur moet zijn. 
Het oponthoud aan de grenzen, 
door wisseling van locomotief 
en personeel, mag maximaal 
een half uur bedragen. 

Vierkantje, is de basis voor heel veel 
haakwerk.
Sommige bronnen zeggen dat de 
eerste vermelding van de naam 
Granny Square te vinden is in een 
boek dat ‘The Weldon Company’ uit 
Londen in 1897 heeft uitgegeven. 
Daarin staat een patroon van een 
gehaakt vierkantje. Dit patroontje 
werd aanbevolen voor het opmaken 
van restjes. Dat zal voor de record-
poging anders zijn, want met restjes 
kom je waarschijnlijk niet tot 10.000 
kleden.
Het ‘dekenproject’ is een initiatief 
van burgers uit Leeuwarden en 
wordt ondersteund door zorgorga-
nisatie Palet en de gemeente Leeu-
warden. Wat klein begon is intussen 
uitgegroeid tot een internationaal 
people power project ver buiten 
Friesland en zelfs buiten Nederland.

MELS DEES

Zonder transport staat alles stil, 
luidt een oude wijsheid. Tijdens 
het evenement ‘Leeuwarden cul-
turele hoofdstad van Europa’ 
worden daarom ook studenten 
logistiek in het zonnetje gezet.

Voor het eerst in lange tijd vervult 
het voormalige distributiecentrum 
van Post.nl in Leeuwarden weer een 
logistieke rol. Studenten Transport 
& Logistiek aan het Friesland Col-
lege verzamelen er met de hand ge-
haakte dekens. Inmiddels liggen er 
5.200 van die dekens, met elk een 
formaat van 140 x 200 centimeter. 
De logistieke professionals in oplei-
ding verzorgen niet alleen de op-
slag, maar ook de registratie van de 
dekens, die van over de hele wereld 

naar de hoofdstad van Fryslân wor-
den gestuurd. Het doel: in de zomer 
moet de Grootste Gehaakte Deken 
van de Wereld van in totaal 10.000 
gehaakte dekens worden uitge-
spreid. Tot die tijd zijn over de hele 
wereld groepjes hakers druk in de 
weer.

Granny Square
Wie de vorderingen én de activitei-
ten van de studenten logistiek wilde 
aanschouwen was op zaterdag 13 ja-
nuari welkom in het distributiecen-
trum aan de Snekertrekweg te Leeu-
warden. De bezoekers konden zien 
hoe de binnengekomen dekens ver-
werkt en opgeslagen worden en zelf 
ook een deken inleveren – mits die 
is opgebouwd uit ‘granny squares 
van 10 bij 10 centimeter’. De be-
roemde Granny Square, of het Oma-

RECORDPOGING  Studenten logistiek verwerken 10.000 kleden

In een voormalig distributiecentrum van Post.nl liggen inmiddels 5.200 gehaakte dekens. Foto: Omroep Fryslân

Haakhoofdstad

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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