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De top van Deutsche Bahn (DB), 
eigenaar van logistiek vlaggen-
schip Schenker, heeft  de positieve 
winstverwachtingen voor dit jaar 
al in de prullenbak gegooid. 
Vooral in de expeditie blijft  het 
zware weer aanhouden.

Dat blijkt uit de vertrouwelijke begrotings-
stukken van het concern, waarop het Duit-
se zakenblad Wirtschaft swoche de hand 
heeft  weten te leggen.
Intern rekent de Deutsche Bahn nu voor 
dit jaar op een omzet van 41,5 miljard 
euro, een bijstelling op de eerdere progno-
se van bijna vier miljard euro ofwel 10%. 
De eerder gebudgetteerde winstdoelstel-
ling voor 2014 van naar schatting 2,4 mil-
jard euro zal nu één miljard euro lager
uitvallen en rond de 1,4 miljard euro uit-
komen, blijkt verder uit de stukken die 
topman Rüdiger Grube eind december van 
het vorig jaar aan de Raad van Commissa-

visie voor dit jaar slechts een bedrijfsresul-
taat behalen van 51 miljoen euro, terwijl er 
eerder was gerekend op een operationele 
winst van 585 miljoen euro. 
Deze tegenvaller bij het spoor schrijft  
Deutsche Bahn vooral toe aan het duurde-
re achterstallige onderhoud en het inhuren 
van extra personeel om vertragingen weg 
te werken in 2013.   
De tegenvallende cijfers betekenen ook dat 
de riante cashfl ow tegenvalt waarop Deut-
sche Bahn voor dit jaar had gerekend. Er 
was door de top uitgegaan van een bedrag 
van 1,6 miljard euro. Dat is in de nieuwe 
ramingen verdampt naar een bescheiden 
potje van negentig miljoen euro. DB zal 
dan ook hoogstwaarschijnlijk voor ge-
plande noodzakelijke investeringen dit 
jaar een beroep moeten doen op de kapi-
taalmarkt. 
DB wilde niet reageren op deze week uit-
gelekte berichten.

rissen van de Deutsche Bahn heeft  gepre-
senteerd. Volgens Grube zal 2014  dan ook 
dezelfde omzet- en winstcijfers laten zien 
als het magere boekjaar 2013. 
De winstwaarschuwing is vooral een kou-
de douche voor de analisten die hadden ge-
rekend op een verder herstel dit jaar in 
vooral de logistiek. Volgens de top van DB 
blijft  het in die sector verder kwakkelen 
door een tegenvallende economie. Zo blijft  
de omzet van logistieke dochter Schenker, 
een gigant in de zee- en luchtvrachtexpe-
ditie, contractlogistiek, wegvervoer en 
spoorvervoer, 1,8 miljard euro achter op 
de oorspronkelijke begroting voor dit jaar. 
Daarnaast liep spoordochter Arriva in 
Groot-Brittannië een contract mis van 1,2 
miljard euro. 

Spoor
Bijna de helft  van de winstdaling voor 2014 
komt voor rekening van de drastisch bijge-
stelde resultaatverwachtingen bij het 
spoornetwerk. Volgens Grube zal deze di-
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 WINSTWAARSCHUWING   Omzet logistiek blijft 1,8 miljard euro achter op budget

DB blijft met Schenker 
in zwaar weer zitten 

JOHN VERSLEIJEN

TOL
De SPD, de nieuwe co-
alitiepartner van CDU 
en CSU in Duitsland, 
bepleit uitbreiding 
van de kilometerhef-
fi ng voor vrachtver-
keer naar alle wegge-
bruikers. ‘Wie veel rijdt, betaalt veel’, vindt de nieuwe 
voorzitter van de verkeerscommissie in de Bondsdag, 
Martin Burkert (SPD). De andere partijen in het nieuwe 
kabinet van bondskanselier Angela Merkel denken er 
anders over. De CSU bijvoorbeeld wil een vignet invoe-
ren voor Duitse en buitenlandse personenauto’s. Dan 
zou de motorrijtuigenbelasting voor Duitse automobi-
listen tegelijk moeten worden verlaagd.

Duitse SPD wil Maut voor iedereen

STADSDISTRIBUTIE
Brugge is vergevorderd met het plan om de stadsdistri-
butie in te richten volgens het concept van CityDepot. 
Het stadsbestuur begon vorig jaar een verkennende 
studie naar dit concept, dat CityDepot al toepast in het 
Limburgse Hasselt. Het stadsbestuur heeft nu besloten 
op deze weg voort te gaan. CityDepot verzamelt in een 
magazijn de voor bestemmingen in de stad bestemde 
goederen en brengt die, deels met elektrisch materieel, 
naar de binnenstad. Het bedrijf heeft plannen dit con-
cept in veel meer Belgische steden toe te passen. In 
Brugge gaat het er nu nog vooral om een geschikte lo-
catie te vinden voor de vestiging van het magazijn.

Brugge ver met CityDepot

is de stand waar 
de zogenoemde 
Stifel Logistics 
Confi dence Index 
deze maand op 
bleef steken. Ruim 

boven de 50. Expediteurs van zee- en luchtvracht zijn 
2014 optimistisch ingegaan. De index die de gang van 
zaken van dit ogenblik tot uitdrukking brengt, daalde 
wel iets in vergelijking met december: voor de zeevracht 
met 4,4% tot 51,9. De verwachtingsindex voor zeevracht 
steeg met 1% tot 61,7. Bij de luchtvracht bleef het beeld 
vrijwel gelijk.

56,6
EXPEDITIE OPTIMISTISCH

DELTALINQS
De havenondernemersvereniging Deltalinqs wil dit jaar 
in Rotterdam een ‘ceo-dag’ in Rotterdam organiseren. 
Dat kondigde Steven Lak maandag aan in zijn eerste 
nieuwjaarsrede als voorzitter van Deltalinqs. Hij wil van 
klanten horen of ze het vestigingsklimaat in de haven 

nog steeds ‘positief 
onderscheidend’ vin-
den. Voor de organisa-
tie van de ceo-dag wil 
Deltalinqs samenwer-
ken met het kabinet, 
het Rotterdamse ge-
meentebestuur en 
het Havenbedrijf Rot-
terdam. 

Topmensen moeten haven helpen

18DE PRAKTIJK

Kees Noorman van Oram 
poldert in haven van A’dam
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Wat nou alleen kale cijfers, 
logistiek is ook emotie
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Energiedrankje ‘Rode Stier’, 
mag je daarvoor werken?
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Vianen is het walhalla 
voor de Gibson-gitaarfreak
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Logistiek Park Moerdijk moet er komen

Ja, het zorgt anders voor oneerlijke concurrentie en banenverlies

Nee, Nederlandse bedrijven vluchten straks over de grenzen  

Dit is een mooie klus voor de Europese Commissie 

Anders

59 %

23 %

16 %

2 %

Schijnconstructies met Oost-Europese 
chauffeurs moeten hard worden 
aangepakt 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1.053 mensen op de stelling van 15 JANUARI

Onlangs besloten expediteur iTS 
Freight Forwarding uit Oud-Be-
ijerland en G. van Doesburg 
Warehousing uit Zaltbommel tot 
een fusie. De twee kenden elkaar 
al langer, werkten ook veelvuldig 
samen en zagen gaandeweg de 
grote voordelen van een krach-
tenbundeling. Daarover direc-
teur Robert Huijser van wat nu 
dus de GD-iTS Group heet.    

Eerst een vraag over elk van beide 
bedrijven. Wat zijn hun activitei-
ten?
iTS is een pure expediteur. We be-
gonnen in 2001 met twee personen 
en deden in de beginperiode voor-
namelijk zeevracht. Later kwam 
daar ook luchtvracht bij. We ver-
wachten in februari de IATA-ver-
gunning op zak te hebben. Uiter-
aard regelen we voor onze klanten 
ook landvervoer en we doen nu en 
dan ook grote projecten, zoals on-
langs een papierfabriek die in Eu-
ropa het schip inging en in Bangla-
desh weer is opgebouwd.

En G. van Doesburg Warehou-
sing?
Wat de naam al zegt: een opslagbe-
drijf met toegevoegde waaarde-ac-
tiviteiten. Vorig jaar kreeg het van 
de douane de AEO-status. Het 
ging drieënhalf jaar geleden van 
start in Zaltbommel als zusterbe-
drijf van G. van Doesburg Interna-
tionaal Transport. Dat laatste be-
drijf, een specialist in 
distributievervoer in de Benelux 
en in het vervoer van en naar Italië, 
blijft  overigens voorlopig buiten de 
fusie. Het heeft  65 vrachtauto’s.

Werkten jullie al langer samen?
Ja. Met enige regelmaat vroegen 
klanten ons als expediteur of we 
ook voor opslag van hun lading 
kunnen zorgen en douanezaken 
kunnen afwikkelen. Een expedi-
teur zegt nu eenmaal niet graag 
nee. Zo zochten we ooit een op-
slagmogelijkheid voor een fors la-
dingpakket van zo’n vierhonderd 
containers. We wilden die niet in 
de regio Rotterdam laten opslaan, 

want dan weten je collega’s dat ge-
lijk en gaan ze achter de klant aan. 
Zo kwamen we uit bij G. van Does-
burg, dat trouwens op ziin beurt 
ook wel eens zeevracht voor klan-
ten aan ons als expediteur toever-
trouwde. Die samenwerking werd 
in de loop der tijd steeds intensie-
ver.

Een fusie is nog een hele stap 
verder. Hoe is dat zo gekomen?
Op een miezerige, kille zaterdag-
middag zat ik thuis zo eens wat te 
piekeren. Waar ben ik over vijf jaar 
met mijn bedrijf, overwoog ik. Niet 
dat het ons slecht gaat, bepaald 
niet. We hebben door de crisis wel 
enkele slechte jaren gekend, maar 
de kentering kwam in 2010 en 
sindsdien zijn we snel gegroeid, 
naar vijft ien mensen nu. Maar de 
samenwerking met Van Doesburg 
heeft  ons geleerd dat je samen je 
klanten een veel breder scala aan 
diensten kunt aanbieden en dat je 
je daarmee kunt onderscheiden. 
Dus ik belde Gijs maar eens op.

Gijs?
Gijs van Doesburg. Ik zeg: joh, 

Gijs, we moesten maar eens met el-
kaar praten. En dat vond hij ook 
een goed idee.

Wat zijn nu de precieze voordelen 
van de fusie?
Als GD-iTS Group kunnen we nu 
transporten verzorgen van deur 
tot deur, wereldwijd, door de lucht, 
over de weg, over zee, per spoor, 
met aanvullende opslag- en distri-
butiefaciliteiten. We zijn nu een lo-
gistieke dienstverlener waar de 
klant met al zijn vragen terecht-
kan.

Een soort klein Kuehne + 
Nageltje?
Ja, maar we zijn niet van plan klein 
te blijven. Ik verwacht de komende 
jaren een forse groei, mede dankzij 
de krachtenbundeling. We kunnen 
onze gezamenlijke klanten nu nog 
meer kwaliteit bieden en die kwa-
liteit ook waarborgen. Je profi teert 
van elkaars expertise en kunt de 
opdrachtgever zo een meerwaarde 
bieden. We zullen trouwens de 

AEO-status die G. van Doesburg 
Warehousing heeft  verkregen, 
straks gaan uitrollen over de hele 
groep.

Uw eigen bedrijf heeft  zich goed 
door de crisis gesleept. Wat is het 
recept daarvoor?
Voor ons waren de moeilijkheden 
in 2011 al voorbij. We hebben in 
2012 zelfs een omzetgroei bereikt 
van 60%. Ja, hoe doe je dat? Het 
gaat er vooral om dat je de juiste 
klanten weet te vinden en te be-
houden. Je moet met die klanten 
goede afspraken maken over hun 
betalingstermijn. En verder kan ik 
er kort over zijn: je moet af en toe 
ook geluk hebben.

ROBERT HUIJSER, DIRECTEUR GD-ITS GROUP

‘Ik zei: Gijs, we moeten eens 

praten. Dat vond hij ook’ 

‘Op een miezerige, kille zaterdag dacht 
ik: waar is mijn bedrijf over vijf jaar?’

FOLKERT NICOLAI

Even voor de duidelijkheid, dat u het 
weet: Nieuwsblad Transport is níet be-
trokken bij de Wob-procedure tegen 
het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, zoals de Volkskrant abusieve-
lijk meldde. U ziet, ook journalisten 
kunnen er wel eens naast zitten. Al is de 
persoonsverwisseling begrijpelijk.

Het gaat namelijk om een zaak die is 
aangespannen door KNV, waarbij ook hoofdredacteur Jos 
Haas van het eigen blad aantrad. De zaak draait om de ver-
gunningen die KIWA uitgeeft , de club die de echtgenoot van 
de minister miljoenen opleverde. Haro Schultz van Haegen 
was betrokken bij het opstellen van het contract maar trok 
zich terug als onderhandelaar toen zijn vrouw in het kabinet 
terugkeerde als minister.

Wel hield hij zijn aandelen en deed daarmee goede zaken toen 
KIWA werd overgenomen door opkoopfonds NPM.

De chauff eurs en vervoerders zijn ziedend, omdat de tarieven 
van de (verplichte) vergunningen zowat verdubbeld zijn de 
afgelopen jaren, volgens hen zonder duidelijke reden. Boven-
dien hebben ze begrepen dat de aanbesteding geldt voor liefst 
20 jaar, waarmee in hun ogen feitelijk een monopolist wordt 
gecreëerd. Ze eisen inzage in het contract, met een beroep op 
de Wet Openbaarheid Bestuur, maar de minister en KIWA 
weigeren dat nog steeds. 

Het gaat dan niet om gigantische bedragen per individuele 
vergunning, maar is een principiële zaak. Want de motive-
ring van deze weigering doet de wenkbrauwen fronsen. Deze 
berust namelijk enerzijds op de privacy van de oud-ambtena-
ren die nu voor KIWA werken. Dat is een kwestie van snel wat 
regels zwart maken, zou je zeggen. 

De andere reden die het ministerie aanvoert is dat de onder-
handelingspositie van de overheid tegenover private bedrij-
ven zwakker zou worden. Dat is een cirkelredenering: die on-
derhandelingspositie zou inderdaad slechter worden indien 
zou blijken dat het contract veel te royaal is opgesteld. Maar 
dat zou nu juist het gelijk van KNV aantonen, en een sterk ar-
gument betekenen om volgende aanbestedingen extra scherp 
in de smiezen te houden, want uiteindelijk gaat het wél om 
publiek geld. 

Mmm... misschien toch maar aansluiten bij die Wob-proce-
dure.
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PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl
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Rutges gaat gewoon 
door na dood eigenaar

van de bedrijfsvoering, met het doel 
de continuïteit van het bedrijf te 
waarborgen’, voegt de directie er aan 
toe. Het gaat daarbij onder meer om 
de recente investeringen in security-
en farmaceutische transporten. On-
der meer zijn nieuwe Mercedes-
Benz Euro VI-trekkers en nieuwe 
opleggers aangeschaft . 

Erfgenamen
In totaal beschikt Rutges Cargo over 
een wagenpark van 57 voertuigen. 
De wegvervoerder heeft  105 mede-
werkers, onder wie 75 vrachtchauf-
feurs. De aandelen van Rutges blij-
ven gewoon in handen van de 
erfgenamen van Jimmy Yeh, laat fi -
nancieel directeur Erik Boom verder 
weten.

Rutges Cargo Logistics & Ware-
housing gaat gewoon door na het 
plotseling overlijden van direc-
teur-eigenaar Jimmy Yeh enkele 
weken geleden.

Dat meldt de directie van de lucht-
vrachttrucker op Schiphol. ‘Met het 
overlijden van Jimmy Yeh na een 
kort ziekbed zijn wij een gedreven 
leider en strateeg verloren, maar zijn 
visie over de toekomst leeft  onver-
minderd voort en zal worden voort-
gezet door de huidige directie’, stelt 
het management, dat bestaat uit  al-
gemeen directeur Marja Touw, fi -
nancieel directeur Erik Boom en 
Bryan Douglas (operations). 
‘De focus zal de komende tijd vooral 
liggen op stabilisatie en consolidatie 

WEGVERVOER

Gibson wil distributie 
in Vianen uitbouwen

capaciteit van 8.880 vierkante meter 
naar 12.000 tot 15.000 vierkante me-
ter, zegt Smits. Het gevolg van deze 
reorganisatie zou kunnen zijn dat 
het bestaande distributiecentrum 
zal moeten worden uitgebreid. ‘Twee 
andere opties zijn dat wij een groter 
pand gaan huren of een nieuw dc la-
ten bouwen.‘ 

Verhuizen
Verhuisplannen heeft  Gibson niet 
als er een nieuw pand moet worden 
gezocht of gebouwd. ‘Wij zoeken 
dan in een straal van tien kilometer 
van Vianen nieuwe accommodatie. 
Met ons hoog gespecialiseerd perso-
neel kun je niet zomaar verkassen’, 
zegt hij. ‘Daarnaast ligt Vianen mooi 
centraal.’ ZIE OOK HET DOSSIER

Gibson Brand wil de distributie 
van recent overgenomen onderne-
mingen concentreren in het be-
staande Europese logistiek cen-
trum in Vianen.

Dat meldt dc-manager Alex Smits 
van Gibson Europe in Vianen.
De Amerikaanse gitaarfabrikant   
heeft  de afgelopen tijd een groot aan-
tal overnames gedaan in de muziek-
en audiowereld. Onder meer werden 
Onkyo, Teac en Cakewalk in Japan 
en de VS overgenomen. 
De mondiale logistiek van deze 
nieuwe acquisities wil Gibson deels 
bundelen in Nederland. De plannen 
zijn nog niet defi nitief, maar zouden 
kunnen betekenen dat het dc in Vi-
anen zal uitgroeien van een opslag-

WAREHOUSING

Nieuw recordschip 
wordt 400 meter lang
SCHEEPVAART
Scheepsbouwer Hyundai Heavy 
Industries is gestart met de con-
structie van een nieuw record-
schip. Het containerschip zal 400 
meter lang worden. Het schip is 
het eerste in een bestelling van 
vijf containerschepen die 19.000 
teu kunnen vervoeren, bestemd 
voor de trade tussen China en 
Noord-Europa. Opdrachtgever is 
China Shipping Container Lines 
uit Hongkong. Het eerste schip, 
dat 400 meter lang zal zijn en 58,6 
meter breed, moet in november 
worden afgeleverd. 

Hollandse bloemen 
minder gewild 
EXPORT
De waarde van de export van Ne-
derlandse bloemen is het afgelo-
pen jaar met 2% gedaald tot 5,3 
miljard euro. Dat maakte het 
hoofdbedrijfschap agrarische 
groothandel (HBAG) dinsdag be-
kend. Het koude voorjaar, gevolgd 
door een hete zomer, temperde 

de vraag naar bloemen. Boven-
dien hadden ‘grote groepen ge-
bruikers minder bestedingsmoge-
lijkheden’, refereert HBAG aan de 
economische zwakte in Europa. 

De Rooy nipt tweede 
in zware truckrally
DAKAR 2014
Een slotoffensief van trucker Ge-
rard de Rooy hielp hem afgelopen 
weekend nog bijna aan de eind-
zege in de Dakar Rally. Hij strand-
de in de Chileense fi nishplaats 
Valparaiso op luttele minuten van 

de winnaar. De Rus Andrej Kar-
ginov was in de monsterrally door 
Zuid-Amerika na ruim 5.000 ge-
klokte kilometers 3 minuten en 11 
seconden sneller. De Rooy leidde 
het grootste deel van de rally in 
zijn Iveco en hij had lang uitzicht 
op zijn tweede eindoverwinning.

Canal du Nord maand 
dicht voor onderhoud
BINNENVAART
Het Canal du Nord, de belangrijk-
ste vaarweg tussen Parijs en het 
noorden van Frankrijk, wordt van 
17 maart tot en met 13 april geslo-
ten. Er wordt in die periode onder-
houd aan het kanaal gepleegd. 
Alle binnenvaart zal daarom ge-
bruik moeten maken van het Ca-
nal de Saint-Quentin. Ook enkele 
sluizen worden opgeknapt. De 
sluizen van Courchelettes zijn van 
1 tot en met 7 mei gesloten, de 
sluis van Denain van 4 tot en met 
13 juni.

KORTNieuwe spoordienst Italië
 CARGOBEAMER   Duits bedrijf zet wagons in die geschikt zijn voor alle wegvervoermaterieel

CargoBeamer begint nog dit 
jaar spoordiensten door 
Zwitserland naar Italië 
waarop ook niet-kraanbare 
vier meter hoge opleggers 
kunnen worden vervoerd.

Dat gebeurt met door CargoBeamer 
zelf ontwikkelde wagons die van op-
zij, ‘horizontaal’, kunnen worden 
geladen en gelost. Het bedrijf uit 
Leipzig heeft  bij wijze van proef al 
enkele ritten met deze wagons en 
met niet-kraanbare hoge opleggers 
uitgevoerd over de Lötschberg- en 
de Gotthard-route door Zwitser-
land.
Niet-kraanbare vier meter hoge op-
leggers voor bijvoorbeeld silo-, tank- 
en koelvervoer domineren in het in-
ternationale wegvervoer de markt, 
maar kunnen nu op nog maar wei-
nig plaatsen op het spoor worden ge-
zet wegens de beperkte hoogte van 
kunstwerken in het spoortraject. 
Het percentage kraanbare opleggers  
en wissellaadbakken dat over de 
Gotthard-route wordt vervoerd, 
schat CargoBeamer op slechts 5%.
Zwitserland wil veel meer interna-
tionale transporten door de Alpen-
van de weg naar het spoor overheve-
len. Daarvoor moeten de tunnels 
geschikt worden gemaakt voor de 
vier meter hoge oplegger, die tegen-
woordig gemeengoed is in het Euro-
pese goederenvervoer over de weg. 
De inmiddels geopende Lötschberg-
basistunnel is op dit hogere materi-
eel wel berekend, de Gotthard-basis-
tunnel, die nog in aanleg is, wordt 
dat straks ook.

P400-profi el
Veel bestaande viaducten en brug-
gen op de route tussen Zuid-Duits-
land en Italië zullen nog moeten 
worden aangepast aan dit P400-pro-
fi el, wil het onbegeleide spoorver-
voer van wegvervoermaterieel echt 
een kans krijgen. De CargoBeamer-
wagons zijn hiervoor nu al een op-
lossing, ook voor materieel dat niet 

met een kraan van en op de wagon 
kan worden gezet.
Het bedrijf verwacht dat voor 75% 
van de ongeveer één miljoen ritten 
over de Gotthard-autosnelweg 
straks, als het CargoBeamer con-
ceept op de spoorroutes wordt toe-
gepast, spoorvervoer een goed con-

currerend alternatief wordt. Op 
termijn kunnen met deze wagons 
ook zogenoemde megatrailers per 
spoor worden vervoerd.
Met de productie van de benodigde 
wagons is inmiddels een begin ge-
maakt.

CargoBeamer werkt aan een Euro-
pees netwerk van geautomatiseerde 
terminals voor de overslag van de ei-
gen wagons, met een zeer korte laad- 
en lostijd. Zo’n terminal is al in be-
drijf bij de fabriek van Volkswagen 
in Wolfsburg, waar dagelijks meer 
dan duizend megatrailers met on-

derdelen voor personenauto’s wor-
den gelost. Voorheen kon slechts 2% 
van deze trailers van het spoor ge-
bruikmaken. De nieuwe terminal, 
die 2,5 miljoen euro kostte, kwam 
vorig jaar in bedrijf. CargoBeamer 
laat sinds vorig jaar treinen met spe-

ciale wagons pendelen tussen Wolfs-
burg en het Luxemburgse Bettem-
bourg.

Calais
Het bedrijf past het systeem ook toe 
in Calais. De nieuwe terminal in 
deze Franse haven komt dit jaar in 
bedrijf. Hij krijgt een overslagcapa-
citeit van 800 opleggers per dag en 
gaat 25 miljoen euro kosten. In Ca-
lais passeren jaarlijks 3,2 miljoen 
vrachtauto’s. CargoBeamer denkt er 
daarvan veel meer van het spoor te 
kunnen halen dan nu het geval is. 
Het bedrijf heeft  ook plannen voor 
een reeks spoordiensten door Euro-
pa, zowel van noord naar zuid als 
van oost naar west.

Opleggers kunnen op de speciale CargoBeamer-wagon horizontaal, zonder kraan, worden geladen.
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Italië wordt straks per spoor bereikbaar 
voor alle soorten opleggers.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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Fenex 
blij met 
uitspraak
E x p e d i t e u r s v e r e n i g i n g 
Fenex is blij met de uitspraak, 
die voor zover bekend de eer-
ste is waarbij een (logistieke) 
dienstverlener onder vuur 
lag van een merkhouder.

Of de uitspraak daarmee ook 
een bredere precedentwerking 
krijgt, durft  woordvoerder 
Marty van Pelt niet te zeggen. 
‘Het gaat om een specifi eke ca-
sus, het vullen van blikjes. Er 
lopen nog een aantal procedu-
res van merkhouders tegen 
dienstverleners, maar het is 
moeilijk te zeggen of die ver-
gelijkbaar zijn.’ Volgens hem is 
er ook vanuit de achterban po-
sitief op de uitspraak gerea-
geerd, omdat er meer duide-
lijkheid over de positie van de 
dienstverlener is geschapen.
Volgens hem ontstond er en-
kele jaren geleden onrust on-
der expediteurs omdat grote 
merkhouders hun pijlen op 
dienstverleners begonnen te 
richten. Hij wijst erop dat die 
groep er niet op uit is om het 
merkrecht te schenden, maar 
alleen in opdracht van de 
klant werkzaamheden uit-
voert.
De vereniging heeft  daarop 
enkele jaren geleden een voor-
lichtingscampagne gevoerd 
om zijn leden te wijzen op de 
risico’s van juridische proce-
dures. Daarbij gaat het niet al-
leen om de kans op een ver-
oordeling, maar ook om het 
tijdsbeslag en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn. Van 
Pelt wil niet zeggen welke ver-
gelijkbare procedures er nog 
lopen. | RM

Dienstverlener pleegt 
geen merkinbreuk

Een (logistieke) dienstverle-
ner mag opdrachten uitvoe-
ren voor een klant die onder 
vuur ligt wegens inbreuk 
van het merkenrecht.

Dat is de strekking van een vonnis 
dat de Hoge Raad heeft  gewezen in 
een jarenlange procedure van ener-
giedrankfabrikant Red Bull tegen 
blikjesvuller Refresco. 
Volgens expediteursvereniging 
Fenex, die de uitspraak onder haar 
leden heeft  verspreid, is de uitspraak 
ook van belang voor logistiek dienst-
verleners, die goederen verpakken 
in verpakkingen van de klant, die 
van ‘tekens’ (merklogo’s) zijn voor-
zien. In dit geval ging het om blikjes 
met merken van het bedrijf Smart 
Drinks, die lijken op Red Bull, met 

namen als ‘Bullfi ghter’, ‘Pitbull’ en 
‘Red Horn’.
Smart Drinks zorgde niet alleen 
voor de blikjes, die waren voorzien 
van de gewraakte ‘tekens’, versierin-
gen en teksten, maar ook voor de ex-
tracten voor de energiedranken. Re-
fresco vulde de blikjes met extract, 
water en eventueel koolzuur en le-
verde ze weer terug aan Smart 
Drinks, dat ze vervolgens naar lan-
den buiten de Europese Unie expor-
teerde.
Red Bull vond dat er sprake is van 
onrechtmatig gebruik van zijn gere-
gistreerde merk, maar sprak niet op-
drachtgever Smart Drinks aan, doch 
diens dienstverlener Refresco en eis-
te dat Refresco zijn werkzaamheden 
voor Smart Drinks onmiddellijk zou 
staken. De Oostenrijkse fabrikant 
kreeg aanvankelijk gelijk van de 
rechtbank en het Hof, maar de Hoge 

Raad heeft  dat nu teruggedraaid.
‘Daarmee is nu helder dat een derge-
lijke dienstverlener zelf geen in-
breuk maakt op een beschermd 
merk’, stelt Fenex vast. De belangen-
organisatie concludeert dat Refres-
co, waarvan het hoofdkantoor is ge-
vestigd in het Rotterdamse 
bedrijvenpark Fascinatio, gewoon 
door kan gaan met z’n dienstverle-
ning en dat Red Bull zijn pijlen op 
Smart Drinks in plaats van op de 
dienstverlener moet richten.
De Hoge Raad is daarbij bepaald niet 
over één nacht ijs gegaan en heeft  het 
Europese Hof in Luxemburg eerst, 
begin 2010 al, om een ‘prejudiciële 
beslissing’ gevraagd. Een van de vra-
gen daarbij was of een bedrijf het 
merkenrecht overtreedt door het 
productieproces op te delen en in 
onderdelen aan dienstverleners uit 
te besteden. Het Europese Hof oor-

deelde uiteindelijk dat dat die laatste 
groep niet valt aan te rekenen.
Juridisch was de vraag of het louter 
‘afvullen’ van verpakkingen die zijn 
voorzien van een ‘teken’ kan worden 
aangemerkt als gebruik van dat te-
ken, óók als dat gebeurt als dienst-
verlening voor en in opdracht van 
een ander ter onderscheiding van de 
waren van die opdrachtgever. Fenex: 
‘Het antwoord is helder: ‘nee!’.’
Belangrijke overweging voor de 
Hoge Raad was dat Refresco zelf niet 
in aanraking komt met het publiek 
en daardoor niet zelf het door Red 
Bull gewraakte teken gebruikt. De 
blikjesvuller zorgde alleen voor de 
technische voorzieningen die nodig 
zijn voor het gebruik van dat teken, 
en werd daarvoor vergoed, maar dat 
betekent niet dat Refresco zelf het te-
ken gebruikte, vindt de Hoge Raad.
Daarmee komt er een eind aan een 

slepende procedure, die in augustus 
2006 begon met een kort geding van 
Red Bull bij de rechtbank in Den 
Bosch en die begin 2008 leidde tot 
het besluit van het Gerechtshof, 
eveneens in Den Bosch, om de 
dienstverlener te bevelen zijn activi-
teiten te staken. De Hoge Raad heeft  
beide vonnissen nu vernietigd.
Red Bull is bovendien veroordeeld 
tot het betalen van de kosten van de 
procedure. Gezien het belang van de 
zaak, de markt voor energy drinks is 
goed voor ettelijke miljarden per 
jaar, vallen die erg mee: 8.943,98 
euro om precies te zijn. Refresco had 
een vergoeding van ruim 66.000 aan 
proceskosten geëist, maar volgens de 
Hoge Raad was die claim onvol-
doende onderbouwd.

IL
LU

ST
RA

TI
E 

 N
O

U
RD

IN
 K

O
U

CH

ROB MACKOR

Mag je werk uitvoeren voor een klant die blikjes energiedrank maakt met namen die wel héél toevallig erg 
veel lijken op Red Bull? Ja, zeggen de juridische hotshots van de Hoge Raad.

 DE KWESTIE 
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CMA CGM 
schrapt afvaarten 
SCHEEPVAART
In navolging van de G6-alliantie 
en Maersk Line schrapt ook CMA 
CGM in februari een aantal af-
vaarten op de route Verre Oos-
ten-Europa. Daarmee komt de
capaciteitsreductie op het vaar-
gebied die maand op bijna 14%. 
De carriers sluiten aan op de tra-
ditionele seizoensdip na het Chi-
nese Nieuwjaar. De export vanuit 
het Verre Oosten daalt daardoor 
gewoonlijk met zo’n 20% ten
opzichte van het gemiddelde 
maandvolume. 

Havenstaking Chili 
treft export 
SCHEEPVAART
Een langdurige staking in de ha-
ven van het Chileense San Anto-
nio leidt tot grote problemen. De 
stakers houden al sinds 3 januari 
de export van fruit tegen. Chili is 
een grote exporteur van fruit en 
zeker 30% daarvan loopt via de 
haven van San Antonio. Boeren en 
exportbedrijven lijden forse ver-
liezen, inmiddels al meer dan 73 
miljoen euro. De regering weigert 
te onderhandelen met de haven-
arbeiders om zo een einde te ma-
ken aan de staking.  

Onrust bij Nabuurs over 
chauffeursroosters 
WEGVERVOER
Bij de Wijchense vestiging van 
Nabuurs Logistiek is onrust ont-
staan over het nieuwe werkroos-
ter van chauffeurs, zegt FNV 
Bondgenoten. Personeel zou van 
een vijf- naar een vierdaagse 
werkweek teruggaan en pas kort 
van tevoren te horen krijgen wan-
neer het moet werken. Ook zijn er 
veel trucks stilgezet. Volgens Na-
buurs is dat uit kostenoverwegin-
gen. 

P&O Ferrymasters start 
dienst op Balticum 
WEGVERVOER
P&O Ferrymasters begint samen 
met Greencarrier Freight Service 
een dagelijkse dienst voor het 
vervoer van trailers tussen de Be-
nelux en het Duitse Ruhrgebied 
en de Baltische Staten. Aan Balti-
sche zijde eindigt de dienst in Est-
land. Er wordt een vaste vloot van 
zestig trailers ingezet. In de na-
bije toekomst wordt de dienst 
ook uitgebreid naar Letland en Li-
touwen. Eerder startten P&O Fer-
rymasters en het Zweedse Green-
carrier al een gezamenlijke dienst 
tussen West-Europa en Finland.

KORT 

Vloeibaar aardgas tanken op de Maasvlakte
Een vrachtwagen LNG ofwel vloei-
baar aardgas laten tanken, dat kan 
nu bij de Gate terminal.

Bij de grote Gate terminal op de 
Maasvlakte is maandag de allereer-
ste tankwagen met LNG geladen. 
Daarmee is de gasopslag ook een 
tappunt geworden voor kleinschali-
ge distributie van LNG.
Vrachtwagens van Primagaz gaan 
de milieuvriendelijke brandstof afl e-
veren bij andere vrachtwagens en 
binnenvaartschepen, maar ook bij 
bedrijven die niet zijn aangesloten 
op een lokaal aardgasnetwerk.

Gate terminal is door de initiatiefne-
mers Gasunie en Vopak oorspron-
kelijk opgezet als importterminal 
voor LNG dat door middel van sche-
pen wordt aangevoerd. Medio 2013 
zijn voorzieningen getroff en om 
kleinere schepen te kunnen lossen 
en tevens schepen te kunnen bela-
den. Hierdoor werd de terminal 
naast importterminal ook export-
terminal. 
Nederland heeft  nu via de Gate ter-
minal de mogelijkheid om aardgas 
niet alleen via het leidingennetwerk 
in gaswerk verder te transporteren, 
maar kan nu ook aardgas inzetten 

als schoon alternatief voor traditio-
nele tractiebrandstoff en voor de 
transportsector. De overslag van 
aardgas nam vorig jaar toe met 23 
procent naar 0,7 miljoen ton. Nog 
(lang) niet de hoeveelheden die oor-
spronkelijk werden beoogd. 
In de afgelopen jaren nam de toe-
voer van LNG naar Europa zelfs af, 
al kwam dit ook door de gestegen 
vraag in Azië die weer samenhangt 
met de kernramp in Fukushima. De  
verwachting is dat vloeibaar aardgas 
op langere termijn wel een grotere 
rol gaat spelen in de energievoorzie-
ning in Europa. 
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TRANSPORTINDEX BLIJFT ROYAAL BOVEN NIVEAU VORIG JAAR

Hoewel de Transportindex de afgelopen week wel iets is gedaald - gebruikelijk voor de derde week in januari 
- kwam hij jongstleden maandag een stuk hoger uit dan in voorgaande jaren rond deze tijd. De hoofdindex daalde  
minder dan een punt op 92,86. Precies twaalf maanden geleden was dat 78,94. Vooral de landmodaliteiten, die de 
laatste maanden van vorig jaar al een fl inke groei lieten zien, zijn ook het nieuwe jaar behoorlijk ingegaan. De 
index voor de binnenvaart kwam maandag uit op 105,95. Dat is 28 punten meer dan precies een jaar eerder. De 
wegvervoerindex daalde verleden week enkele punten naar 93,72. Dat is nog altijd 23 punten hoger dan een jaar 
terug. De zeescheepvaartindex liep enkele punten op naar 86,33. Dat is wél iets minder dan vorig jaar.

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

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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‘Kijk uit met wie je vr 
 LUCHTVRACHT  Chinese expediteurs zouden jacht maken op ladinggegevens   

Chinese expediteurs zouden 
Europese verkoopagenten 
gebruiken als dekmantel om 
vertrouwelijke ladinggege-
vens te ontfutselen aan 
Europese expediteurs. 
Daarvoor waarschuwen 
luchtvrachtvertegenwoordi-
gers (gsa) op Schiphol.  

‘Het doel is duidelijk’, reageert een 
klokkenluider onder de Nederland-
se vrachtvertegenwoordigers, die 
met het oog op de commerciële be-
langen van zijn bedrijf niet met 
naam en toenaam genoemd wil wor-
den. ‘De Chinese expediteurs trach-
ten de vrachtstromen in kaart te 
brengen en te controleren van en 
naar China. Zij krijgen in deze dub-
belrol als expediteur en als verkoop-
agent van de vrachtruimte de be-
schikking over kopieën van de 
luchtvrachtbrieven van de Neder-
landse agenten. Dat levert een schat 
aan informatie op voor het Chinese 
moederbedrijf. Ik zeg dan ook: ‘Ne-
derlandse expediteurs, kijk uit met 
wie je in zee gaat en waar je de vracht 
boekt. Je bent zo je klant en de lading 
kwijt.’ 
Het gaat volgens de gsa om bedrijven 
als Kub Air Cargo, maar ook Cargo 
First en Win-win in Italië. die la-
dinggegevens zouden doorspelen 
naar de moederondernemingen in 
China. ‘Die stapt vervolgens met de 
vertrouwelijke details zelf naar de 
klant, vaak tegen een veel lager ta-
rief, en de Nederlandse expediteur 
heeft  het nakijken’, luidt de kritiek.   
Kub Air Cargo heeft  een vestiging 
op Schiphol en is via de Hongkongse 
handelsonderneming Yihang Im-
port & Export trading onderdeel van 
de Chinese expediteur Guangdong 
GoldJet. Dat wordt ook bevestigd 
door de Nederlandse salesmanager 
Peter Stuifzand van Kub Air op 
Schiphol. De kritiek in de Neder-
landse markt op zijn bedrijf kan hij 

niet goed plaatsen. ‘Die verwijten 
wijs ik voor 100% van de hand. Als 
wij zo zouden werken, zouden wij 
onze integriteit in de markt verlie-
zen’, onderstreept hij. Voor meer in-
formatie verwijst Stuifzand naar de 
Europese directeur in Duitsland: 
Kai Uwe Behrens, wiens initialen 
ook de handelsnaam van het bedrijf 
KUB vormen. Die was helaas niet 
bereikbaar voor een toelichting.  

Een anonieme kleine expediteur op 
Schiphol zegt zeker vijft ig ton op 
weekbasis aan export te zijn verloren 
door de praktijken van het Chinese 
moederbedrijf van Kub Air, dat vol-
gens hem ook gebruik maakte van 
de diensten van Aviation Plus in de 
Nederlandse markt. ‘Het zijn ge-
woon boeven. Het zijn steeds  dezelf-
de mensen in China die op de ach-
tergrond aan de touwtjes trekken. 
Kub Air Cargo op Schiphol is ge-
woon een façade, een mooie voorge-
vel.’ 
De anonieme agent - ‘geen namen 
alstublieft , want we hebben nog 
steeds veel handel op China’ - vindt 
het hoog tijd dat de markt voor deze 
praktijken wordt gewaarschuwd. ‘Je 
weet zo niet meer waar je nog veilig 
lading kunt boeken zonder een klant 

‘We hebben per 
week vijftig ton 
verloren door die 
verkooppraktijken’

Bij de slag om de capaciteit op de freighters van China Cargo en China Southern zouden      

Familie versterkt grip 
op rederij Maersk

ter van de nieuwe houdstermaat-
schappij, die de naam A.P. Møller 
Holding draagt. Organisatorisch 
wordt deze familieholding gepositi-
oneerd tussen het A.P. Møller Fonds, 
de stichting die alle aandelen be-
heert, en A.P. Møller Maersk.

Den Haag
De A.P. Møller-Mærsk Group is een 
conglomeraat van bedrijven. Het
bekendste onderdeel is Maersk Line, 
de grootste containerrederij ter we-
reld met ongeveer 500 container-
schepen en een markaandeel van 
19% van de totale markt van stan-
daardcontainers. Verder zijn er nog 
de divisies Maersk Oil en Maersk 
Logistics. Dat laatste onderdeel 
voert sinds enkele jaren de merk-
naam Damco en heeft  samen met 
Maersk Terminals het hoofdkantoor 
in Den Haag.  | JV

De oude structuur waarmee de fa-
milie Maersk McKinney Møller de 
gigantische Deense maritieme 
multinational aanstuurt, gaat op 
de schop. 

Dat zegt erfgename Ane Maersk Mc-
Kinney Uggla. Zij is de jongste
dochter van de vorig jaar overleden 
Arnold Maersk McKinney Møller. 
Via de nieuwe holding verstevigt de 
familie de controle op het operatio-
nele deel van het beursgenoteerde 
A.P. Møller Maersk. 
Daarnaast kan de holding straks zelf 
ondernemingen overnemen of be-
langen nemen in andere bedrijven. 
Tot nu toe was de controle van de fa-
milie meer indirect op afstand via  
de familiestichting, die een groot 
deel van de aandelen houdt in de 
multinational.    
De erfgename zelf wordt de voorzit-

CONTAINERVAART

AMSTERDAM

12% naar 3,7 miljoen ton. Dit herstel 
kwam vooral voor rekening van het 
stukgoed, dat met 40% steeg. 

Tata Steel
Bij de overige havens aan het Noord-
zeekanaal liet alleen IJmuiden een 
lichte daling van 3,4% naar 16,3 mil-
joen ton zien. Deze afname kwam 
vooral voor rekening van de ijzer-
erts- en kolenoverslag van staalgi-
gant Tata-Steel, dat een minder jaar 
had. De overslag van de kleinere ha-
vens van Beverwijk en Zaanstad zat 
dit jaar in de lift . Beverwijk, waar 
veel aardappel- en visoverslag is, liet 
een groei van 9% zien naar 260.000 
ton, terwijl Zaanstad de overslag bij-
na wist te verdubbelen naar 230.000 
ton. 
President-directeur Dertje Meijer 
van Havenbedrijf Amsterdam ver-
wacht voor dit jaar een verdere stij-
ging van de overslag aan het Noord-
zeekanaal. Daarnaast kan er door de 
verzelfstandiging van het Amster-
damse havenbedrijf in 2013 ook 
voor het eerst worden geanticipeerd 
op marktontwikkelingen, zegt zij.  
‘Dat betekent nieuwe kansen voor de 
haven, maar ook het laten vallen van 
bepaalde zekerheden.’ 
 | JOHN VERSLEIJEN

De zeehavens van Amsterdam, 
IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad 
zagen de overslag in 2013 met 1% 
licht groeien naar 95 miljoen ton. 
Dat blijkt uit de voorlopige cijfers 
van de havenbedrijven.

De zeehavens van Amsterdam, 
IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad 
zagen de overslag in 2013 met 1% 
stijgen naar 95 miljoen ton. Dat 
blijkt uit de voorlopige cijfers van de 
vier havenbedrijven.
De havens aan het Noordzeekanaal 
wisten met het nieuwe tonnage het 
oude overslagrecord uit 2008 (94,8 
miljoen ton) eindelijk te verbeteren, 
ofschoon het met minieme cijfers 
was.
De Amsterdamse zeehaven zag zelf 
vorig jaar de overslag met een stevige 
2% toenemen naar 78,5 miljoen ton. 
Ook die score was volgens de direc-
tie een overslagrecord. Voor de nieu-
we mijlpaal zorgden vooral de agri-
bulk (17%) en de kolenoverslag 
(14%). 
Minder goed ging het in Amsterdam 
met het segment olieopslag, waar de 
volumes met 5% daalden naar 41 
miljoen ton. Het segment containers 
en stukgoed liet daarentegen weer 
een opleving zien met een groei van 

Agribulk en kolen helpt 
haven aan nieuw record
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Aandeel Ebrex in De   
Kuip blijft  onvindbaar

De advocaat richt zich nu op de de-
fi nitieve afwikkeling van het faillis-
sement. Dat zal waarschijnlijk al in 
het komende half jaar geheel worden 
afgerond. Ebrex werd in 2009 bank-
roet  verklaard door de Rotterdamse 
rechtbank.
Behalve een aantal procedures van 
de Belastingdienst, de Douane en 
het UWV zijn de meeste lastige  
kwesties rond de boedel inmiddels 
afgesloten. Zo werd de bestuursaan-
sprakelijkheid door het manage-
ment en de aandeelhouder afge-
kocht en ook voor de resterende 
aanspraken van de boedel op de be-
langen van Ebrex in de grote Duitse 
fruitterminal Heuer (Bremerhaven) 
werd een regeling getroff en met 
pandhouder ABN Amro. 

Schuld
In totaal wist de curator een bedrag 
van 1,5 miljoen euro bij elkaar te 
sprokkelen door de verkoop van de 
deelbelangen van Ebrex in allerlei 
Europese vennootschappen. De fail-
liete expeditiegroep van Ebus laat 
uiteindelijk claims achter van ruim 
tachtig miljoen euro.
| JOHN VERSLEIJEN

De curator van de failliete Rotter-
damse expediteur Ebrex heeft  na 
bijna vijf jaar de speurtocht naar 
het laatste aandeel van het bedrijf 
in Stadion Feijenoord NV opgege-
ven. 

Dat blijkt uit het recent gepubliceer-
de achtste faillissementsverslag rond 
de afwikkeling van de boedel van 
het failliete Ebrex.  
Het aandeel gaf aan de oud-Ebrex-
eigenaar Jan Ebus recht op een com-
fortabele business-seat in de Rotter-
damse voetbaltempel. 
Ebus hield in totaal drie aandelen in 
de Kuip, blijkt uit het aandeelhou-
dersregister van de stadionbeheer-
der. Van twee aandelen uit de faillie-
te boedel wist de Haagse curator de 
koopakte te traceren. Die belangen 
zijn voor ruim zesduizend euro ver-
zilverd, maar van de akte van het 
laatste aandeel ontbreekt elk spoor 
en zonder dit bewijs valt er voor de 
curator niets te verkopen. De drie-
duizend euro die het aandeel had 
kunnen opleveren, loopt de boedel 
nu mis.  

Mysterie
Hoewel nog laatste pogingen zijn 
ondernomen om het aandeel te ach-
terhalen is het document ‘nog steeds 
fysiek spoorloos’, schrijft  curator 
Robert van Moorsel in het laatste 
faillissementsverslag van Ebrex. 
De zaak rond dit ‘mysterie’, zoals het 
ooit door de boekhouding van het 
Rotterdamse voetbalstadion werd 
genoemd, kan nu volgens de advo-
caat ‘als afgehandeld worden be-
schouwd’. 

FAILLISSEMENT

IAG breekt met GSS en 
stapt over op Qatar  

voorganger British Airways Cargo  
Voor de topman van Qatar Cargo, 
Akbar Al Baker, is de komst van IAG 
een bevestiging van zijn groeistrate-
gie:  ‘Met de opening van onze nieu-
we faciliteit bij Hamad International 
Airport zullen we al gauw 1,4 mil-
joen ton vracht op jaarlijkse basis 
kunnen afh andelen.’ 
Volgens Akbar Al Baker heeft  Qatar 
Cargo de laatste tijd veel geïnves-
teerd in de capaciteit. Bovendien is 
Hongkong in zijn woorden een ‘key 
market’. 
Wat GSS met de bewuste B747-8 
freighters gaat doen na twaalf jaar 
dienstverlening voor IAG, is nog
onbekend. ‘Hoewel we het einde van 
de samenwerking betreuren, begrij-
pen we dit besluit van IAG en zullen 
we GSS nu naar nieuwe mogelijkhe-
den leiden’, aldus topman Rod 
Lynch.  | JV/PW

IAG Cargo, de vrachtdivisie van 
Iberia en British Airways, koopt 
vanaf mei van dit jaar alle freigh-
tercapaciteit in bij Qatar Cargo. 

Het gaat daarbij om vijf vrachtvluch-
ten in de week tussen Hongkong en 
Londen met B777-200F’s. Op elke 
vlucht is 100 ton aan capaciteit be-
schikbaar. 
Het nieuwe contract betekent dat 
IAG cargo breekt met Global Supply 
Systems (GSS), waar het tot eind 
april van dit jaar nog B747-8 freigh-
ters van huurt.
Volgens de topman Steve Gunning 
van IAG Cargo heeft  de Brits-Spaan-
se vrachtcombinatie minder freigh-
terscapaciteit nodig nu de beschik-
bare vrachtruimte op de 
passagiersvloot steeds groter wordt. 
GSS heeft  bijna twaalf jaar nauw sa-
mengewerkt met IAG Cargo en de 

LUCHTVRACHT

acht boekt op China’
  van verladers via verkoopdochters in Europa 

kwijt te raken.’ Een collega wijst er 
op dat op deze manier de Chinese 
exportmarkt vooral wordt ‘verpest’ 
voor de kleinere agenten op Schip-
hol. ‘Aan de grote expediteurs, zeg 
maar de top tien, durven ze niet te 
komen. Die hebben veel ‘buying po-
wer’ en kunnen partijen zoals lucht-
vaartmaatschappijen ook boycotten. 
Ze gaan juist achter de lading aan 
van de kleinere expediteurs, in de 
wetenschap dat die niet kunnen te-
rugslaan.’   

Neutraliteit
Schattingen lopen uiteen, maar vol-
gens diverse partijen in de Neder-
landse luchtvrachtmarkt zou het 
gaan om rond de tien tot twintig 
kleine tot middelgrote Nederlandse 
expediteurs die recent lading heb-

ben verloren door deze verkoop-
praktijken. ‘Veel expeditiebedrijven 
zwijgen er het liefst over als ze bij de 
neus zijn genomen. Je loopt er na-
tuurlijk ook niet mee te koop’, aldus 
een gsa.  
De werkzaamheden van general 
sales agenten, bedrijven die namens 
luchtvaartmaatschappijen op exclu-
sieve basis vrachtruimte verkopen 
aan expediteurs in een bepaald land 
tegen een bepaalde commissie, vor-
men een apart wereldje in de lucht-
vrachtsector. 
Deze gespecialiseerde bedrijven ver-
kopen de vrachtruimte van lucht-
vaartmaatschappijen en garanderen 
daarbij neutraliteit en onpartijdig-
heid tegenover andere expediteurs. 
Dat laatste is ook een belangrijke 
voorwaarde omdat deze verkoopbe-

drijven inzage hebben in de vertrou-
welijke ladingdocumenten van de 
expediteurs. China kent dit systeem 
nauwelijks, zeggen vrachtvertegen-
woordigers. Grote expediteurs en 
luchtmakelaars in de Volksrepu-
bliek vullen daar de vrachtvluchten, 
vaak via vaste ruimteafspraken. 
Daardoor lopen de vrachtvervoer-
ders nauwelijks een commercieel ri-
sico bij het verkopen van de vracht-
ruimte. Dat risico ligt bij de 
expediteur/broker. 

Prijsspiraal 
Dit systeem wordt door de Chinese 
expediteurs en luchtvaartmaat-
schappijen als China Southern Air-
lines en China Cargo Airlines nu 
ook gekopieerd in Europa. De laatste 
luchtvrachtvervoerder, die Schiphol 
gebruikt als Europese vrachtdraai-
schijf, telt op papier in Nederland al 
vijf verkoopagenten, maar dat zijn er 
volgens insiders veel meer.  ‘Als je la-
ding hebt, ben je welkom en wordt er 
wel wat verzonnen, zegt een vracht-
bemiddelaar. ‘De Chinese maat-
schappijen geloven dat de onderlin-
ge concurrentiestrijd tussen 
verkoopagenten hogere tarieven en 
meer lading oplevert. Dat die strate-
gie ook kan zorgen voor een neer-
waartse prijsspiraal, gesjoemel met 
vrachtdocumenten en jacht op el-
kaars klanten willen ze niet zien. Ze 
hebben daardoor maling aan de gel-
dende regels in Europa.‘ 
De Nederlandse luchtvrachtkoepel 
ACN zegt in een reactie de proble-
matiek met de verkoopagenten niet 
te kennen. 

    Chinese expediteurs gebruikmaken van onbehoorlijke praktijken, waarschuwen gsa’s.   
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‘Het is oorlog op zee’
De piraterij heeft een slecht jaar achter de rug. Vooral bij de kust van Somalië 

moesten de ‘roodbaarden’ het vaker afl eggen tegen militairen en beveiligers. 

Maar de schrik is nog lang niet weg bij de Nederlandse reders.

Voor het eerst in meer dan een jaar 
hebben piraten kans gezien een 
koopvaardijschip te kapen in de re-
gio Somalië. Het schip, de ‘Mar-
zooqah’, werd zaterdagavond in de 
Rode Zee geënterd en naar de Soma-
lische wateren gebracht. Aan boord 
bevindt zich een onbekend aantal 
bemanningsleden van Indiase, 
Egyptische en Syrische afk omt, zo 
hebben de Keniase scheepvaartauto-
riteiten bekendgemaakt. 
In heel 2013 is het piraten in de So-
malische regio slechts in twee geval-
len gelukt een schip te enteren en de 
bemanning in gijzeling te nemen, en 
die twee gijzelingen werden al bin-
nen een dag beëindigd. Ook werden 
er minder pogingen gedaan, zo blijkt 
uit het piraterijrapport over 2013 
van het International Maritime Bu-
reau (zie kaart). Wereldwijd nam het 
aantal aanvallen af tot 264. 
Dit is volgens IMB te danken aan
de stabielere Somalische regering en 
aan betere beveiliging, zowel door 
patrouillerende marineschepen als 
door particuliere beveiligers.  
Voorzitter Tineke Netelenbos van
de Nederlandse redersvereniging 
KVNR haalde vorige week hard uit 
naar het Nederlandse piraterijbe-
leid. ‘Het is min of meer oorlog op 
zee, alle landen trekken hun plan en 
Nederland schrijft . Dit kan niet nog 

eens maanden duren.’ 
Ze noemde het ‘hoogst onbevredi-
gend’ dat Nederland als enige land 
in Europa zijn reders verbiedt om ge-
wapende private beveiligers op hun 
schepen mee te laten varen. Wetge-
ving daarvoor is weliswaar in voor-
bereiding, maar laat eindeloos op 
zich wachten, betoogde de oud-mi-
nister van Verkeer en Waterstaat. 
Volgens haar dwingt de Nederland-
se opstelling rederijen om ‘hun eigen 
spoor te trekken of uit te vlaggen’. 
‘Het leidt zeker niet tot invlaggen’ 
(van buitenlandse schepen naar het 
Nederlandse register – red.), voegde 
ze eraan toe. 
De redersvereniging dringt in Den 
Haag verder aan op een Nationale 
Code voor wind- en off shore-activi-
teiten op met name de Noordzee. Ze 
wil dat technisch personeel niet 
meer automatisch onder de regelge-
ving voor zeevarenden valt, zoals nu 
nog het geval is. 
Noorwegen en Duitsland kennen al 
een aparte regeling voor werksche-
pen en hebben daarmee een voor-
sprong, waarschuwde Netelenbos. 
‘We dreigen de boot te missen en an-
dere landen gaan er met deze inte-
ressante groeimarkt vandoor’, voor-
spelde ze. 
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ROB MACKOR/PETER WIERENGA

Het Nederlandse fregat de Hr.Ms.Tromp, dat patrouilleert bij Somalië, heeft beet. ‘You have the right to remain silent.’ De Amerikaanse marine doet een arrestatie.
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Rotterdam

somalië

indonesië

nigeria

.

Suezkanaal

Onder de gegijzelden bevinden zich veel Filippijnse bemanningsleden. Amerikaanse militairen op onderzoek. Op de grote foto boven is te zien hoe een confrontatie ook kan afl open.

HOTSPOT NIGERIA
Waar de internationale strijd 
tegen piraterij succes boekt 
voor de kust van Somalië (15 
aanvallen in 2013, tegenover 75 
in 2012), is het in de wateren bij 
West-Afrika juist gevaarlijker 
geworden: 84 opvarenden 
werden gegijzeld, waarvan 35 
bij Nigeria. Die piraten zijn ook 
uit op de lading en bovendien 
zeer gewelddadig: zo werd één 
opvarende gedood. Ook bij In-
donesië vonden veel aanvallen 
plaats, vaak op wat kleinere 
schepen.
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Explosieve vraag 

Logistieke bedrijven zoeken de ruimte. Mede door de opkomst van de 

internethandel is er toenemende vraag naar zeer grote distributiecentra.

T
ussen begin 2012 en medio 
2013 werd in Europa bijna 
drie miljard euro geïnves-

teerd in warehouses met een opper-
vlakte van meer dan vijft igduizend 
vierkante meter per stuk. Gemid-
deld legden bedrijven hiervoor per 
pand 52 miljoen euro op tafel. De 
vraag naar zogenoemde XXL-dis-
tributiecentra neemt stormachtig 
toe. Dat heeft  te maken met de op-
mars van het thuiswinkelen, maar 
bijvoorbeeld ook met het streven 
van veel bedrijven naar schaalver-
groting en, binnen die grotere 
schaal, meer fl exibiliteit om bij-
voorbeeld pieken en dalen in op- en 
overslagvolumina geruisloos op te 
vangen.
Dat de webwinkel nieuwe eisen stelt 
aan warehouses bleek vorig jaar al 
uit verscheidene rapporten van con-
sultants in de vastgoedwereld en 
ontwikkelaars van logistieke pan-
den. Vastgoedadviseur CBRE, vroe-
ger beter bekend als Richard Ellis, 
heeft  onlangs de feiten nog eens on-
derzocht en op een rijtje gezet.

Honger
Het bedrijfsleven heeft  een enorme 
honger ontwikkeld naar zeer grote 
panden, ter grootte van een voetbal-
veld en meer. Het aandeel van die ex-

tra grote gebouwen in de totale op-
name van logistieke onderkomens 
nam de laatste jaren in hoog tempo 
toe, vooral in het Verenigd Konink-
rijk, Duitsland en Frankrijk, maar 
ook in de Benelux.
In 2010 bijvoorbeeld kwam dat aan-
deel op ongeveer 6% uit, een jaar la-
ter was het tot iets meer dan 5% ge-
slonken. Maar in 2012 ging het al om 
bijna 14% en vorig jaar gaf ongeveer 
hetzelfde beeld te zien. In die perio-
de werd 30% van dit zeer omvangrij-
ke vastgoed afgenomen door detail-
handel in niet-voedingsproducten, 
20% door de detailhandel in voe-
ding, 22% door logistieke dienstver-

leners en al 17% door bedrijven ac-
tief in de online-handel.
De twee belangrijkste factoren ach-
ter die groei spreken voor zich. Door 
de toenemende e-commerce of in-
ternethandel, waarbij de consument 
goederen uitzoekt op een webpagina 
van een aanbieder en vervolgens 
thuis, in de luie stoel, bestelt, ver-

plaatst de fysieke winkel zich naar 
distributiecentra. Daar moeten de 
voorraden namens de detaillist wor-
den aangehouden en de bestellingen 
gereed worden gemaakt voor recht-
streeks vervoer naar de klant. De op-
komst van het webwinkelen stimu-
leert de investering in zeer grote 
distributiecentra enorm, zo heeft  
CBRE ook al kunnen zien in Azië. 
De vraag naar megapanden daar is 
‘overweldigend’, zeggen de onder-
zoekers.

Capaciteit
Sinds begin deze eeuw is het web-
winkelen in volume met 400% ge-

groeid. De komende vijf jaar zal de 
groei jaarlijks 15% tot 20% bedra-
gen. Dat vraagt ook om meer op deze 
activiteit ingerichte distributiehal-
len, met genoeg capaciteit om aan de 
aanhoudend veranderende eisen – 
waar en wanneer afl everen? – te 
kunnen voldoen. De capaciteit zal 
vooral ook groot genoeg moeten zijn 

Opkomst webhandel enorme stimulans 
voor vraag naar logistieke megapanden.

Gebruikers van logistiek vastgoed willen niet alleen meer vloeroppervlak, ze willen ook steeds meer de hoogte in.

ROB MACKOR
rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

Het is niet anders, webwinkelen is aan 
een onstuitbare opmars bezig, waar-
van het einde nog lang niet in zicht is. 
Volgens de onderzoekers van CBRE, 
het vroegere Richard Ellis, koopt de
gemiddelde internetconsument nu al 
vijf keer zo veel via het web als aan het 
begin van deze eeuw (zie het artikel 
hiernaast). Ze verwachten dat die groei 
voorlopig nog wel even doorgaat, en 

dat in een tempo van 15 tot 20% per jaar. Voor winkelstraten 
en stadscentra begint de populariteit van het webwinkelen
in toenemende mate een probleem te worden; steeds meer 
winkelpanden kampen met leegstand en veel gemeenten
beginnen zich zorgen te maken over leegloop van hun win-
kelcentra.

Daar staat tegenover dat e-commerce voor de logistieke sec-
tor grote kansen biedt, zoals de CBRE-studie laat zien. De on-
derzoekers signaleren dat de groei van het webwinkelen leidt 
tot een sterke stijging van de vraag naar megapanden, van 
waaruit al die vanuit de luie stoel bestelde spullen worden 
verzonden. Die panden moeten niet alleen zo groot zijn om-
dat ze veel consumenten bedienen en in feite een fors aantal 
winkels vervangen, het is uiteraard ook een kwestie van 
schaalvoordelen en effi  ciency. Die ontwikkeling is de afgelo-
pen jaren al zichtbaar geweest in Azië, waar de opkomst van 
megapanden als ‘overweldigend’ wordt omschreven.

Een recent onderzoek van DO Research lijkt dat beeld te be-
vestigen. Daarin werd becijferd dat er vorig jaar 760.000 vier-
kante meter nieuwe logistieke ruimte is opgeleverd. Dat is 
maar liefst 43% meer dan in 2012 en de derde keer op rij dat 
de opgeleverde oppervlakte aan logistiekruimte groeide. Bij-
na twee derde van het totaal werd gerealiseerd in slechts drie 
regio’s, alle in Zuid-Nederland, namelijk Oss/Eindhoven, Til-
burg/Waalwijk en Venlo/Venray. Meer dan de helft  daarvan 
is bestemd voor logistieke dienstverleners, maar met bijna 
een derde van het totaal zijn de retailers duidelijk in opmars.

Zoals zoveel regio’s wil ook het West-Brabantse Moerdijk 
graag een graantje van die markt meepikken en het Haven-
schap werkt, met steun van de provincie Noord-Brabant, al 
jaren aan de totstandkoming van het circa 140 hectare grote 
Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat is vooral gericht op gro-
te distributiecentra, die vijf hectare of meer nodig hebben. De 
provincie heeft  het plan, waar al een jaar of tien aan gesleu-
teld wordt, recentelijk laten doorlichten door een commissie 
van wijze mannen (pag. 13), maar of dat de realisering ervan 
dichterbij brengt, valt te betwijfelen.

Hoewel de provincie zelf een zeer positief getoonzet bericht 
uitstuurde, blijkt het rapport bij lezing vol mitsen en maren 
te staan. Zo zal de constatering dat de onderbouwing van het 
project meer bij de jaren negentig dan bij 2013 lijkt te passen, 
door de initiatiefnemers niet met gejuich zijn ontvangen. Dat 
geldt waarschijnlijk evenzeer voor de kritiek dat de plannen 
op sommige punten te optimistisch zijn. Zo hebben de onder-
zoekers vraagtekens bij de locatie van Moerdijk, dat zelf altijd 
graag zijn ligging tussen de havens van Rotterdam en Ant-
werpen onder de aandacht brengt. Ze vragen zich evenwel af 
of het gebied wel zo gunstig is gelegen ten opzichte van con-
sumentenmarkten. Mogelijk komt er eind deze maand meer 
duidelijkheid over de toekomst van het project, want dan 
staat de kwestie op de agenda van Provinciale Staten. 
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
warehousing
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Benelux blijft gewild
De Benelux blijft de komende 

jaren voor beleggers in 

vastgoed een interessant 

jachtterrein.

Vastgoed blijft  de komende jaren
een aantrekkelijke investering. On-
danks de toegenomen leegstand in 
winkelstraten en kantoorgebouwen 
is er nog steeds animo genoeg om te 
beleggen in vastgoed op toplocaties. 
Onderzoek van consultant EY wijst 
uit dat de vastgoedmarkt zich in Eu-
ropa herstelt, ook in landen als Span-
je en Italië, waar die markt in de 
voorbije jaren zwaar werd getroff en 
door de kredietcrisis.
De Benelux behoort tot de favoriete 
Europese regio’s om in vastgoed te 
investeren. Van de respondenten in 
het EY-onderzoek noemt 67% Ne-
derland nog steeds een aantrekkelij-
ke tot zeer aantrekkelijke locatie 
voor vastgoedbeleggingen. Voor 
België kwam dat percentage zelfs op 
80 uit. In beide gevallen is wel sprake 
van een iets gedaald enthousiasme. 
In 2013 scoorde Nederland hoog bij 
78% van de ondervraagden en België 
bij niet minder dan 95%. Hoe dan 
ook is de belangstelling voor vast-
goed in de Benelux nog altijd groot.

Voordelig
Het transactievolume zal volgens de 
grote meerderheid van responden-
ten dit jaar stijgen. Meer dan acht op 
de tien verwachten dat in zowel Ne-

derland als België de vastgoedmarkt 
verder expandeert. Daarbij is er veel 
belangstelling uit het buitenland, 
bijvoorbeeld van beleggers uit het 
Verenigd Koninkrijk en de VS. Ne-
derlands vastgoed geldt momenteel 
bovendien als voordelig geprijsd.

Duurzaamheid
Steeds belangrijker wordt de duur-
zaamheid. Beleggers leggen ecologi-
sche bouwnormen aan.  Voor 90% is 
de duurzaamheid van een pand nu 
een belangrijk criterium. In Neder-
land is Amsterdam onverminderd 
de aantrekkelijkste locatie voor wo-

ningen en hotels. In België is dat 
Brussel, al neemt de aantrekkelijk-
heid van de hoofdstad wel wat af. Zo 
winnen Gent, Antwerpen en Bergen 
terrein in de kantorenmarkt. Voor 
de retailmarkt scoren de Waalse ste-
den Namen en Bergen hoog bij de in-
vesteerder in vastgoed, terwijl in 
Vlaanderen de aandacht in gelijke 
mate uitgaat naar Antwerpen, Gent 
en Leuven.   | FN

INVESTERINGEN

Wanneer Waar Hoe groot Huurder Sector

Juni 2013 St. Martin de Crau (F) 117.000 Castorama Detail non-food
Oktober 2012 Daventry (VK) 92.900 Sainsbury Supermarkt
Februari 2012 Reading (VK) 86.560 Tesco Supermarkt
Januari 2013 Karlsruhe (D) 85.340 Daimler Industrie
April 2013 St. Joost (NL) 77.000 Action Detail non-food
Februari 2013 Milton Keynes (VK) 62.710 John Lewis Detail non-food
Augustus 2013 Derby (VK) 58.715 Kuehne + Nagel Log. Dienstverlener
Juni 2012 Monticelli (I) 57.000 Gruppo Scerny Log. Dienstverlener
September 2012 Strykow (P) 56.000 Leroy Merlin Detail non-food
Juni 2013 Heudebouville (F) 53.000 Intermarché Supermarkt

DE GROOTSTE HUURTRANSACTIES VAN MEGAPANDEN IN 2012-2013

De vastgoedmarkt 
herstelt zich nu
ook in landen als 
Italië en Spanje.
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ten onder één dak genoemd. Dit as-
pect scoort 100%. Schaalgrootte 
levert besparingen op, hetgeen 80% 
scoort. Vermindering van transport 
komt aan een score van 60%, ver-
mindering van opslagkosten per 
eenheid scoort 40%. In 20% van de 

gevallen wijst de gebruiker van zo’n 
supergroot pand ook op het betere 
‘image’. 

Dichtbevolkt
Het probleem is, zeker in dichtbe-
volkte landen zoals Nederland en 
België, dat XXL-panden niet in 
overvloed beschikbaar zijn. De be-

perkte beschikbaarheid van goedge-
legen en goed ontsloten locaties, de 
vele procedures die voor de bouw 
moeten worden doorlopen en het ge-
ringe aanbod van kavels van vol-
doende omvang worden alle drie als 
de grootste knelpunten genoemd, 

met een score van elk 80%.  Milieu-
problemen of problemen bij de fi -
nanciering van de nieuwbouw spe-
len, met een score van elk 20%, een 
veel minder grote rol. De schaarste 
aan geschikte bouwgrond voor zeer 
grote logistieke projecten heeft  we-
reldwijd een forse grondspeculatie 
op gang gebracht.

Welke eisen worden aan het gebouw 
zelf gesteld? De belangrijkste is: 
hoogte. Een vrije magazijnhoogte 
van twaalf meter, soms zelfs meer, is 
voor veel gebruikers een hoofdvoor-
waarde.

Zware apparatuur
Daarbij komt dat bedrijven die zich 
zijn gaan toeleggen op de zogenoem-
de ‘e-fulfi lment’ – de logistieke af-
wikkeling van internetbestellingen 
– vaak fors zijn gemechaniseerd met 
grote, zware apparatuur, die ruimte 
nodig heeft . 
Van aanzienlijk belang wordt ook de 
inrichting van het intern transport 
geacht. Andere aspecten tellen min-
der mee. Men neemt zijn intrek in 
een mega-distributiecentrum om-
dat men eenvoudigweg ruimte no-
dig heeft .
In de achttien maanden tussen be-
gin 2012 en medio 2013 werd in Eu-
ropa dus fors geïnvesteerd in logis-
tieke mega-panden. Van de door 
CBRE onderzochte Europese landen 
gingen de meeste investeringen – 
28% van het totaal – naar het Ver-
enigd Koninkrijk.
Ook de Zweden geloven in het XXL-
concept. In dat land kwam 20% van 
alle investeringen in zeer grote lood-
sen terecht, in Duitsland 19% en in 
Midden- en Oost-Europa 12%.  
Frankrijk, Spanje en Turkije, dat ook 
in het onderzoek werd meegeno-
men, haalden elk zo’n 6 à 7% van de 
investeringen naar zich toe en Ne-
derland 2%.

naar XXL-panden

om de steeds grotere aantallen re-
tourzendingen te verwerken.
De andere factor is de tendens naar 
schaalvergroting. Schaalgrootte le-
vert effi  ciëntiewinst. Om te begin-
nen wegen de kosten van het logis-
tieke vastgoed minder door in de 
operationele kosten. Op een groot 
vloeroppervlak kan bovendien voor 
meer klanten worden gewerkt, wier 
ladingstromen allemaal hun eigen 
cyclische verloop kennen.

Consolideren
Schaalvergroting is ook het gevolg 
van de wens van veel bedrijven om 
hun activiteiten te consolideren. Ze 
laten zich vaak effi  ciënter en tegen 
lagere kosten uitvoeren in één groot 
pand in het achterland dan verspreid 
over een aantal kleinere distributie-
centra. Daar komt, aldus het onder-
zoek van CBRE, nog bij dat door on-
derbrenging in een ‘XXL-warehouse’ 

op transport kan worden bespaard. 
Er kunnen grote zendingen worden 
vervoerd met vrachtauto’s met een 
grotere capaciteit.

Toegankelijkheid
Voor de gebruiker van een XXL-dis-
tributiecentrum zijn de toeganke-
lijkheid en de kwaliteit van de infra-
structuur eromheen van het grootste 
belang. Deze vereisten scoren de vol-
le 100%. De beschikbaarheid van 
voldoende arbeidskracht in de om-
geving scoort 80%, evenals de nabij-
heid van klanten. Van onderge-
schikt belang zijn de nabijheid van 
producenten en eventuele over-
heidssubsidies om de investeerder in 
het vastgoed over de streep te trek-
ken. Die punten scoren elk maar 
20%.
Als belangrijkste voordeel van het 
extra grote warehouse wordt de cen-
tralisatie van operationele activitei- FOLKERT NICOLAI

Toegankelijkheid is belangrijkste eis, 
fi nanciering speelt nauwelijks een rol.
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DE INCOTERMS® 2010 IN DE PRAKTIJK

Internationaal zakendoen draait om duidelijke afspraken. In de Incoterms® zijn de 
rechten en plichten van koper en verkoper nauwkeurig omschreven door de
International Chamber of Commerce. Deze meest recente Incoterms® dateren uit 2010. 

Veel bedrijven worstelen echter nog steeds met het gebruik en de juiste interpretatie 
van de Incoterms. In het Handboek Incoterminologie bundelt Piet Roos 25 jaar praktijk-
ervaring met het gebruik van Incoterms. Hij licht elke term toe en lardeert ze met 
aansprekende voorbeelden uit het bedrijfsleven. De kennis in dit handboek is daarom 
onmisbaar voor exporteurs, importeurs en logistiek dienstverleners.

€24,50

010. 

e
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In deze serie verschenen eerder:

HANDBOEK 
CONTAINER
GASSEN

Verantwoord en veilig werken
 met gas in import-containers. 
Deze tweede editie geeft een 
geactualiseerde stand van zaken over 
deze problematiek.
Behandeld worden: omvang en 
aard, preventie en good practices, gas 
meten, beleid en branche.

Na het lezen van dit h andboek kunt 
u beoordelen wat u moet doen als 
er gas in een c ontainer zit en wat zo 
mogelijk uw verantwoordelijkheden 
zijn. 

€24,50

NIEUW!
NIEUW!

Bestellen is eenvoudig: Telefonisch via 0031 (0)10 280 10 00, per mail via 
marketing@ntpublishers.nl of kijk op: www.ntpublishers.nl/webshop

1.001 meest gangbare begrippen in transport en 
logistiek in woord en beeld

TRANSPORT EN
LOGISTIEK
WOORDENBOEK

Het handboek voor een solide inzicht in de praktijk 
van het ladingzekeren

HANDBOEK 
LADINGZEKEREN

EXPORTEREN
DOE JE ZO
Het complete handboek voor de startende 
en ervaren exporteur

€34,45

€34,45

€24,50

€
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Logistiek Park Moerdijk onder vuur
Komt het Logistiek Park Moerdijk (LPM) er nu wel of niet? Meer dan tien jaar 

wordt er al aan het project gesleuteld. Een recent gepubliceerde ‘second 

opinion’ van vijf vooraanstaande logistici maakt het er niet eenvoudiger op.

G
root was de verbazing bij 
een aantal Brabantse Sta-
tenleden toen ze het persbe-

richt over de second opinion onder 
ogen kregen. Dat meldde onver-
vaard dat de commissie positief is 
over de ontwikkeling van het LPM, 
dat 140 hectare ruimte voor groot-
schalige logistieke activiteiten moet 
opleveren. De provincie citeerde 
daarin dat ‘de ambitie van Brabant 
om een duurzame topregio in de 
logistiek te zijn terecht en haalbaar 
is’.
Die zin staat er inderdaad in, maar 
die gaat niet over het LPM. Sterker, 
het is één van de weinige positieve 
opmerkingen in het rapport, dat bol 
staat van de kritische kanttekenin-
gen over het project zelf en uitdruk-
kelijk geen advies geeft  over het wel 
of niet doorzetten ervan: ‘Dat valt 
niet binnen de scope van de second 
opinion en is ook een politieke afwe-
ging’. Het regionale dagblad BN/De 
Stem concludeerde na lezing zelfs 
dat het rapport ‘geen spaan van het 
project heel laat’.

Selectief
Het provinciebestuur heeft  inmid-
dels toegegeven dat er selectief is ge-
winkeld in het rapport: ‘Het persbe-
richt had zuiverder geformuleerd 
kunnen worden, het had kwalitatief 
beter gekund’, moest provinciebe-
stuurder Bert Pauli toegeven na kri-
tische vragen van Statenleden.
De provincie had zelf gevraagd om 
een second opinion, nadat de STEC 
Groep, die zich bezighoudt met ad-
visering van vastgoedprojecten, eer-
der een zeer positief rapport had uit-

gebracht. De commissie-De Langen 
(zie kader) toont zich op tal van on-
derdelen zeer kritisch over die studie 
en hanteert met enige regelmaat 
kwalifi caties als ‘onduidelijk’, ‘zeer 
onzeker’ en ‘te optimistisch’.
Het meest vernietigend is de opmer-
king dat de argumentatie voor het 
LPM de commissie ‘gedateerd voor-
komt’ en dat die ‘meer lijkt te passen 
bij de jaren negentig dan bij 2013’. 
Ontwikkelingen uit het verleden 
zijn simpelweg geëxtrapoleerd, zon-
der rekening te houden met gewij-
zigde marktomstandigheden. ‘De 
commissie is van mening dat LPM 
(te) laat wordt ontwikkeld met het ri-
sico van een forse uitbreiding van 
het aanbod in een minder snel groei-
ende markt’.

‘Niet uniek’
Het LPM is geprojecteerd in de zoge-
noemde ‘oksel’ van de snelwegen 
A16 en A17 bij het knooppunt Kla-
verpolder en zou via een interne 
baan met het bestaande havengebied 
verbonden moeten worden. Het Ha-
venschap Moerdijk wil er vooral 
grote logistieke spelers mee aantrek-
ken, die minstens vijf hectare afne-
men en veel ‘value added logistics en 
services’, ofwel toegevoegde waarde, 
genereren. De bedoeling is dat de 
eerste kavels in 2015 uitgegeven 

kunnen worden.
De commissie is ‘zeer sceptisch over 
de gesuggereerde zekerheid’ om-
trent het project en wijst erop dat 
veel grote projecten in het verleden 
totaal anders zijn gelopen dan ver-
wacht. Als voorbeeld noemt ze de 

eerste Maasvlakte, die mede voor 
nooit gerealiseerde hoogovens is 
aangelegd. Ze vindt verder dat het 
LPM weliswaar ‘in potentie een 
sterk aanbod, maar geen unieke po-
sitie heeft ’. Bovendien zijn zwakke 
punten onbesproken gebleven, zoals 
de relatief grote afstand tot afzet-
markten en ‘het minder gunstige 
profi el van de arbeidsmarkt’.
Grote moeite heeft  de commissie 
verder met het uitgangspunt dat de 
provincie wil bepalen welke bedrij-
ven zich op het LPM kunnen vesti-
gen, namelijk grote spelers, die in de 
buurt van diep water willen zitten. 

De onderzoekers vragen zich af 
waarom daarbij alleen naar de om-
vang wordt gekeken en denken dat 
sommige bedrijven de voorkeur ge-
ven aan een andere plek in Brabant. 
Anderzijds zien ze geen reden om 
kleinere ‘droge’ logistiekbedrijven 
buiten de deur te houden.

Rooskleurig
De commissie vindt verder dat er in 
het STEC-rapport een te rooskleurig 
beeld van de eff ecten van het LPM 
wordt geschilderd. Zo wordt de rol 
ervan overdreven – het zou van 
groot belang zijn voor de hele Neder-
landse economie – evenals de werk-
gelegenheidseff ecten ervan. Het 
aantal functies voor hoogopgeleiden 
wordt te hoog ingeschat, net zoals de 
toegevoegde waarde per werknemer. 
Het STEC rekent met 110.000 euro 
per werknemer, waar andere onder-
zoeken uitkomen op 50 tot 70.000 
euro.
De commissie doet, zoals gezegd, 
geen uitspraak over de vraag of het 
LPM er wel of niet moet komen, 
maar heeft  wel een paar adviezen in 
petto voor het geval de provincie 
daar uiteindelijk voor kiest. Die kan 
dan maar beter een private ontwik-
kelaar in de arm nemen om de risi-
co’s te delen en commerciële exper-
tise in huis te halen.

Verder zouden er andere publieke 
partners bij gehaald kunnen wor-
den, zoals de havens van Rotterdam 
en Antwerpen. Ten slotte zou de 
ontwikkeling ‘gefaseerd’ kunnen 
worden en zou er met de aanleg ge-
wacht kunnen worden tot er een 
‘launching customer’, ofwel een 
startklant, is gevonden omdat dan 
‘direct de marktvraag en het haalba-
re prijsniveau duidelijk wordt’.
Al met al is duidelijk dat het besluit 
over het LPM nog een zware kluif 
wordt voor het provinciebestuur. 
Dat heeft  al laten weten dat er op on-
derdelen aanpassingen mogelijk 
zijn. Op 31 januari wordt er in de 
vergadering van Provinciale Staten 
verder over gepraat.

In 2015 zouden de eerste kavels kunnen worden uitgegeven.
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De argumentatie 
voor het LPM ‘lijkt 
meer te passen bij 
de jaren negentig’.

ROB MACKOR

COMMISSIE
De commissie bestond uit vijf le-

den, die stuk voor stuk gelden als 

logistieke zwaargewichten: 

Voorzitter prof. dr. Peter de 
Langen (Technische Universiteit 

Eindhoven en Ports & Logistics 

Advisory)

Prof. dr. Theo Notteboom 

(Universiteit van Antwerpen)

Dr. Bart Kuipers (Erasmus 

Universiteit Rotterdam)

Prof. dr. Oedzge Atzema 

(Universiteit Utrecht)

Drs. Dries Castelein (CBRE 

Industrial & Logistics)
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onder te brengen bij de Nederlandse 
koerier. TNT kan op dat punt de 
transitotijden reduceren van vier tot 
vijf dagen naar twee tot drie dagen. 
Daarmee verhogen wij onze service-
levels zonder extra kosten te maken.’ 
Dachser kan die snellere dienstver-
lening ook leveren, zegt Smits, al 
moet Gibson daarvoor wel extra be-
talen. 

Schade nul
Er zijn bij Gibson geen plannen om 
ook de warehousing uit te besteden. 
De hoge mate van specialisme bij het 
distributiecentrum, maar ook het 
feit dat de logistiek bij de gitarenfa-
brikant al maximaal is gestroom-

lijnd, maken dat onnodig. ‘Daar-
naast staat bij ons de kwaliteit 
voorop bij de dienstverlening. Zo is 
bijvoorbeeld onze interne schade in 
Vianen bijna nul.’
Smits let daarnaast scherp op de kos-
ten en kwaliteit van de dienstverle-
ning. ‘We blijven op dat punt bijzon-
der waakzaam en zijn dan ook niet 
makkelijk. Indien het een paar keer 
fout gaat, ligt een bedrijf er bij ons 
uit.’

Vianen is jaarlijks goed voor 
200.000 Gibsons

Wat heeft het kleine Vianen te maken met de wereld van rock-’n-roll? Heel 

veel, zegt dc-manager Alex Smits van Gibson Europe. De Amerikaanse 

gitaarfabikant Gibson verstuurt jaarlijks vanuit het industrieterrein van het 

Utrechtse plaatsje ruim 200.000 gitaren door Europa, het Midden-Oosten en 

Afrika. En dat worden er elk jaar meer. 

S
mits begrijpt soms zelf niet 
waar die grote hoeveelheid in-
strumenten naartoe gaat. ‘Dat 

verbaast mij wel eens. Waar blijven 
die gitaren allemaal? Maar soms 
hebben muzikanten acht tot tien 
Gibsons thuis aan de muur. Het is 
natuurlijk een wereld met veel 
emotie.’

Apart product
Smits zit als logistiek manager in de 
logistieke regiekamer van het distri-
butiecentrum van Gibson Europe, 
dat 8.800 vierkante meter beslaat en 
vol staat met gitaren - elektrisch en 
akoestisch - en natuurlijk onderde-
len. Per dag gaan er 600 tot 800 gita-
ren door het warehouse. Een stroom 
die ook in de crisistijd nauwelijks is 
geslonken. Zo was 2011 een topjaar 
voor Gibson. ‘Het is dan ook een 
apart product in een amusements-
wereld van professionals, goedwil-
lende amateurs en liefh ebbers, stelt 
Smits, die onder meer heeft  gewerkt 

bij Agility, DLS Logistics, Ewals 
Cargo en Nedlloyd Distributie. 
Geen wonder dat voor vacatures bij 
het distributiecentrum in Vianen 
zich vaak een leger aan gitaarlief-
hebbers meldt, in de hoop op de ul-
tieme droombaan bij Gibson. Die 
moet Smits soms teleurstellen. ‘Ik 
heb wel eens mensen moeten weg-
sturen die te fanatiek van het merk 
Gibson hielden. Dat gebeurt. Het 
gaat uiteindelijk om de logistiek.’ De 
ophef rond het wereldmerk begrijpt 
hij wel, maar hij blijft  er als logistiek 
expert nuchter onder. ‘We zien als 
medewerkers nauwelijks iets van de 
gitaren. De meeste instrumenten 
zitten allemaal goed verpakt in do-
zen. Het is dan ook uiteindelijk ge-
woon een baan zoals vele in de dis-
tributie.’

Betrokken
Bij Gibson in Vianen werken 45 
mensen. Een deel is betrokken bij de 
reparatie, het onderhoud en de kwa-

liteitscontrole van instrumenten. 
Allemaal op en top specialisten. 
Daarbij gaan de medewerkers ver 
om kapotte Gibsons een tweede le-
ven te geven. ‘Onze mensen zijn heel 
erg betrokken bij het product. Het 
doet dan ook pijn als een reparateur 
de hals van een gitaar moet doorza-
gen, omdat het te veel tijd en geld 
kost om een beschadigde Gibson te 
herstellen. Dan moeten we het in-
strument helaas afschrijven.’ 
De meeste Gibsons komen met zee-
containers via de haven van Rotter-
dam uit de VS en China naar Via-
nen. Een klein deel van enkele 
procenten van het totaal wordt via 
Schiphol aangevoerd. Vanuit Via-
nen worden de 300 dealers in Euro-
pa bediend. Bijna 40% gaat naar de 
grootste distributeur Th oman in 
Duitsland. De distributeurs in Scan-
dinavië, Israël, Polen en Rusland 
worden nog steeds rechtstreeks van-
uit de fabrieken bediend.
Smits werkt sinds 2008 bij Gibson. 

Vacatures in het distributiecentrum zijn populair bij liefhebbers. ‘Ik heb wel eens mensen moeten wegsturen die te fanatiek van het merk hielden’, zegt Smits.
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Destijds werden de pakketten nog 
door UPS vervoerd en de palletzen-
dingen door DHL. ‘Na een aantal 
blunders bij de laatste dienstverlener 
ging dat laatste segment naar het 
Duitse Dachser en verhuisden uit-
eindelijk de pakketten van UPS naar 
FedEx’, zegt hij. Dat exprespakket is 
nu terechtgekomen bij het Neder-
landse TNT Express. Volgens Smits 
was deze overstap ingegeven door 
een aantal factoren. ‘Allereerst 
kwam FedEx met een forse prijsver-
hoging. Daarnaast kon TNT Ex-
press ons eenzelfde betrouwbare 
dienstverlening leveren als FedEx.’ 
Een aanvullend voordeel bij de over-
stap naar TNT was volgens de logis-

tiek manager dat Gibson op de re-
tourzendingen via de e-RMA 
(Return Material Authorisation)-
portal van de Nederlandse koerier 
17% aan kosten kon besparen. 
Voorlopig blijven volle truckzendin-
gen van zes palletposities en daarbo-
ven nog bij de dienstverlener Dach-
ser, maar Smits sluit niet uit dat deze 
ladingsstromen uiteindelijk ook 
naar TNT Express gaan. ‘Er lopen 
gesprekken om die eventueel ook 

‘We zien als medewerkers nauwelijks 
iets van de gitaren. De instrumenten 
zitten allemaal goed verpakt in dozen.’
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™Logfret heeft het AEO-certifi -

caat in ontvangst mogen 

nemen. Na uitvoerige toetsin-

gen uitgevoerd door de Douane 

op punten als solvabiliteit, 

naleving van douanevereiste en 

het voeren van deugdelijke 

administratie heeft de Douane 

geconcludeerd dat Logfret een 

betrouwbare partner is binnen 

de logistiek. Het bedrijf streeft 

ernaar dit jaar ook ISO 9001 

gecertifi ceerd te worden. 

Multitax Transport Internati-
onaal gaat in de Benelux en het 

Ruhrgebied pakjes rondbrengen 

met auto’s die op gecompri-

meerd aardgas (CNG) rijden. 

Het gaat om Volkswagen UP’s, 

die beschikken over een 

ondersteunende benzinetank. 

Deze wagens zet Multitax in 

voor klant Kuehne + Nagel. 

Multitax is een klein familiebe-

drijf dat medische dossiers, 

onderdelen van medische 

apparatuur en hightech-goede-

ren vervoert. Het vervoert ook 

algemene goederen tot een 

gewicht van vijf ton.

Sleepbedrijf Kotug is verhuisd 

naar gebouw Las Palmas op de 

Wilhelminapier te Rotterdam 

(Kop van Zuid). Het bedrijf was 

eerst gevestigd in het Scheep-

vaartkwartier. Het gebouw past 

in de internationale plannen, 

aldus Kotug. 

Cargotrax is van start gegaan, 

een gratis online platform van 

en voor transporteurs en 

verladers in 48 Europese 

landen. Het initiatief maakt het 

mogelijk voor elk bedrijf dat 

vracht vervoert of wil laten 

vervoeren, transporteurs te 

zoeken, zowel nationaal als 

internationaal. Het netwerk telt 

meer dan 400.000 transpor-

teurs en ruim tweeënhalf 

miljoen verladers en producen-

ten in heel Europa.

Transport Gheeraert inves-

teert voor 1,2 miljoen euro in 

nieuw transportmateriaal. Het 

gaat om de aanschaf van acht 

nieuwe DAF-trekkers, twee 

Iveco-trekkers en acht nieuwe 

tankcontainerchassis. Er wordt 

door Transport Gheeraert 

jaarlijks geïnvesteerd in nieuw 

transportmateriaal ‘om pannes 

en onnodig tijdverlies te 

vermijden’. Uitgangspunt 

daarbij is dat een truck na zes 

jaar dienst wordt vervangen. 

Transport Gheeraert telt bijna 

125 medewerkers met vestigin-

gen in Loppem, Brugge en 

Zwijnaarde. 

Logistiek dienstverlener De 
Hart Temperature Controlled 
Transports B.V. uit Heusden is 

een van de eerste transporteurs 

in Nederland met een V8 Euro 6 

bakwagen. De nieuwe Scania 

volumecombi zal worden 

ingezet bij diverse opdracht-

gevers voor het transport van 

bloemen, planten, groenten, 

fruit en overige producten in 

binnen- en buitenland. Daarbij 

wordt met name op Nederland, 

België, Duitsland, Zwitserland 

en Oostenrijk gereden.

Delhaize heeft zijn nieuwste 

distributiecentrum DC Fresh 3 

in Zellik offi cieel in gebruik 

genomen. De bouw van het 

nieuwste distributiecentrum 

ging gepaard met een investe-

ring van 50 miljoen euro. 

Hiermee is extra oppervlakte 

gecreëerd van bijna 12.000 m2 

gekoelde opslagruimte voor 

verse producten. DC Fresh 3 zal 

op volle capaciteit draaien 

vanaf maart. 

Mammoet Road Cargo is sinds 

kort in bezit van het AEO-certi-

fi caat Douanevereenvoudigin-

gen en Veiligheid. Eerdere 

certifi caten die het bedrijf in 

ontvangst mocht nemen en die 

de kwaliteit van de organisatie 

bekrachtigen zijn ISO (kwali-

teitsmanagement), VCA 

(veiligheid, gezondheid en 

milieu) en Green Logistics. 

Mammoet Road Cargo verzorgt 

dagelijks circa honderd excepti-

onele transporten door heel 

Europa voor talloze (inter-)

nationale opdrachtgevers. Alles 

wat te lang, te breed, te hoog of 

te zwaar is, behoort tot het 

ladingpakket. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-
nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

TNT Express snoept distributie 
gitaren af van grote rivaal FedEx
Het heeft enige tijd geduurd, 

maar TNT Express wist 

onlangs de Europese distribu-

tie van Gibson Brand in 

Europa (veertig landen), het 

Midden-Oosten (zes landen) 

en Zuid-Afrika binnen te 

halen. De grote verliezer is het 

Amerikaanse FedEx. 

Het nieuwe distributiecontract heeft  
een looptijd van achttien maanden. 
Financiële details van de overeen-
komst zijn niet bekendgemaakt. 
De Nederlandse koerier levert voor 
Gibson de Economy Express-dienst.  
Dat betekent dat elke namiddag een 
speciale truck van TNT de zendin-
gen ophaalt bij het Europese
distributiecentrum (dc) van Gibson 
in Vianen. De pakketten worden af-
gevoerd naar de Europese roadhub 
van de koerier in het Gelderse Dui-
ven voor verdere verspreiding in Eu-
ropa. Een klein deel gaat naar de 

Waalse luchthaven van Luik, waar 
TNT Airways zijn luchtvrachthub 
heeft  gevestigd.
Bij de retourlogistiek naar het dc in 
Nederland wordt gebruikgemaakt 
van e-RMA (Return Material Aut-

horisation), een webportal van TNT,  
waarmee Gibson een beter zicht 
krijgt op zijn voorraadmanagement 
en logistieke kosten. Ook verzoeken 
van fans kunnen door de gitarenfa-
brikant via e-RMA sneller worden 
afgehandeld, zegt TNT. 

De pakketbezorger treft  verder ‘spe-
ciale maatregelen’ om de schadege-
voelige muziekinstrumenten veilig 
te vervoeren en ‘in perfecte conditie’ 
af te leveren.

Importtraject
Volgens marketingmanager Marco 
de Jong van TNT Express ligt de gro-
te winst voor Gibson in het terug-
brengen van het voorraadbeheer en 
daaraan gekoppelde kosten. ‘We zijn 
daar als logistiek dienstverlener 
sterk op gericht.’ Daarnaast krijgt 
Gibson met TNT een betere invul-
ling van de retourlogistiek. 
De Jong hoopt dat TNT straks ook 
het gehele importtraject van Gibson 
Brand kan verzorgen. ‘We zijn als 
gesprekspartner betrokken bij de in-
tegratie van de logistiek van Gibson 
met die van andere zusterbedrijven 
in de wereld. In het kader van een 
‘one-stop-shop’-oplossing zijn daar 
veel synergie-eff ecten te behalen 
door de distributie onder één dak te 
brengen bij een logistiek dienstverle-
ner. | JV

TRANSPORT

TNT Express hoopt 
straks ook de
importstromen van 
Gibson naar Europa 
te kunnen gaan 
verzorgen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

TNT Express heeft een speciale truck voor de snelle afvoer van de gitaren van Gibson naar het sorteerdepot in Duiven. 
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‘De mens-kant 
in de logistiek 

wordt schromelijk 
onderschat’

Samenwerkingsverbanden in de logistieke sector komen vaak niet tot 

volledige ontplooiing omdat de menselijke kant van de samenwerking wordt 

onderschat. In veel gevallen zijn het puur de emoties die het de partners 

verhinderen werkelijk iets aan elkaar te hebben.

V
oor veel kruideniers is diep-
vries emotie. Daardoor ver-
spillen supermarktketens 

jaarlijks miljoenen euro’s. Ze hech-
ten zo aan hun eigen koel- en vries-
afdeling dat ze bij de aanvoer van al 
dat heerlijks ook hun eigen vervoer 
regelen. Als je dat vervoer, vaak van 
precies dezelfde producten en niet 
zelden ook door dezelfde vervoer-
ders, als kruideniers gezamenlijk 
regelt, kan er op het transport fors 
worden bespaard.

Het bovenstaande voorbeeld staat in 
het jongste rapport van ABN Amro, 
Transport en Logistiek Nederland 
en expediteursorganisatie Fenex 
over samenwerking in de logistieke 
sector. In eerdere afl everingen bleek 
onder meer dat veel samenwerkings-
verbanden zich nog beperken tot de 
operationele kant van de bedrijfs-
voering.
Enkele simpele voorbeelden. Twee 
transporteurs zijn actief op Turkije. 
Door diensten samen uit te voeren, 

kun je de dienst aan de klant verbe-
teren en op kosten besparen. Of één 
vervoerder is actief op Polen en de 
ander op Tsjechië. Door samenwer-
king kunnen ze hun dienst geogra-
fi sch uitbreiden, hetgeen alweer leidt 
tot een betere dienstverlening aan de 
klant.

Verkeerde emoties
Die zeer rationele keuze maken 
steeds meer ondernemers. Maar 
vaak gaat de samenwerking niet veel 

verder. Gezamenlijke inkoop bij-
voorbeeld komt er vaak niet van, ook 
al zou dit voor de samenwerkende 
partijen fl inke voordelen kunnen 
opleveren. Waarom lukt het veel 
partners niet hun samenwerking te 
verdiepen, samen ook de marketing 
ter hand te nemen, samen vrachtau-
to’s aan te schaff en? Volgens de on-
derzoekers heeft  dat een eenvoudige 
verklaring: aan zo’n verdieping 
staan emoties vaak in de weg. Beter 
gezegd: de verkeerde emoties.
Om samenwerkingen tot een succes 
te maken en er ‘meer uit te halen’, 
moet een beroep worden gedaan op 
de empathische vermogens van de 
ondernemers. Die zijn vaak geneigd 
de eigen toko te lang af te schermen 
en ‘geen openheid van zaken te ge-
ven’. Samenwerkingen moeten het 
echter juist hebben van transparan-

tie, vertrouwen, betrokkenheid bij 
het gestelde doel en een open com-
municatie.
Panteia onderzocht eerder wat on-
dernemers in de logistieke sector als 
‘verbeterpunten’ in een samenwer-
kingsverband beschouwen. Een be-
langrijk deel van die verbeterpunten 
moeten we zoeken in de emotionele 
sfeer. Zo noemt 53% van de onder-
vraagden in dat onderzoek de com-
municatie tussen de partners voor 
verbetering vatbaar. Voor 49% is het 
nodig de bedrijfsculturen, die fl ink 
kunnen verschillen, beter op elkaar 
te laten aansluiten. Die verschillen 
zijn op zich prima, maar als ze te 
groot blijven kan dit de samenwer-
king hinderen.
Verder ervaart 40% de mate waarin 
de partners transparant zijn voor el-
kaar, als onvoldoende. Nog eens 24% 
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Vragen TK lid @bgdeboer 
(VVD) aan Mansveld over 
NT-artikel ‘Husa stapt uit 
spoorvervoer’ @ad_toet 

Belgische wegvervoerders 
verliezen marktaandeel omdat 
ze vooral omwille van de 
loonkost te duur zijn. #febetra 
http://bit.ly/1eBOsIK
@PhilippeDegraef 

Duurzame logistieke oplossin-
gen voor ontwikkelende 
markten? Kom 5 februari naar 
conferentie met Wereldbank! 
http://www.dinalog.nl/
worldbank @LStaps 

Congratulations also to Gerard 
De Rooy and Iveco Team who 
fi nished 2nd just behind the 
Kamaz truck. #dakar2014 
pic.twitter.com/P7RIB4x5uy 
@dakar 

Overweldigende respons op 
ons Social Media onderzoek! 
19 maart het bijbehorende 
congres! http://ow.ly/sKrJv 
@NTnl 

Lancering Digitaal Onderne-
mersplein door minister 
#Kamp. @EVO_nieuws sluit 
aan om logistieke en vervoers-
info beter beschikbaar te 
krijgen. @jeroendeveth

Blog van Rabobank sectorma-
nager transport Monique van 
Plateringen: http://www.
rabobank.nl/bedrijven/kennis/
cijfers_en_trends/transport/
blog/default … @BLN_tweets

5 routes waar iedere chauffeur 
van droomt - TRANSPORT 
Management: 
http://bit.ly/LGr4Sw 
@tm_be

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Hoge boete voor car carriers

Rijdende vrachtwagen 
leeggeroofd

Erfgename Maersk 
versterkt grip op rederij

Ruzie Panamakanaal 
laait op

‘Het is oorlog op zee’

Nissan: 95.000 nieuwe 
wagens naar Zeebrugge

FMC zet G6 ’on hold’

‘Vlaanderen moet loodsen-
besluit nakomen’

legt simpelweg de vertrouwens-
kwestie op tafel. Aan vertrouwen 
kun je werken, maar in veel gevallen 
gebeurt dat niet. We zien dus dat 
vooral menselijke factoren het lot 
van een partnership bepalen. Eigen-

lijk vreemd, als je bedenkt dat veel 
ondernemers in een samenwerking 
na enige tijd blij verrast zijn door de 
kennis en kwaliteiten van de part-
ner.
Gezamenlijke inkoop bungelt onder 
aan het lijstje van samenwerkingsge-
bieden bij veel bedrijven. Slechts 

27% van de samenwerkingen heeft  
het partnership tot dit niveau ver-
diept. Heel vaak blijft  samenwerking 
in hoofdzaak beperkt tot een bepaal-
de geografi sche regio of een bepaal-
de vorm van dienstverlening, alsme-

de tot ladinguitwisseling; dit alles in 
zo ongeveer driekwart van de geval-
len. Gezamenlijke acquisitie, mar-
keting en investeringen moeten het 
al met een minderheid van iets meer 
dan 40% doen. Uitwisseling van ma-
terieel zien we in slechts 31% van de 
gevallen en gezamenlijke inkoop zit 

daar dus nog iets onder.
De onderzoekers vermoeden dat 
ook hier een emotioneel aspect aan 
zit. Een transportbedrijf koopt im-
mers veelal brandstof al ‘gezamen-
lijk’ in, via een verder betrekkelijk 
anonieme inkooporganisatie of via 
hun eigen brancheorganisatie. Een 
andere grote post bij de inkoop is die 
van de voertuigen zelf, of het nu om 
lease of koop gaat. Hier zouden per-
soonlijke voorkeuren van directeu-
ren een grote rol spelen. De eerste 
wil DAF, de tweede Scania, de derde 
Mercedes en noem maar op. Het 
schijnt vrij weinig voor te komen dat 
men over die voorkeur weet heen te 
stappen en samen bij één leverancier 
een grotere vloot met een aanzienlijk 
hogere korting inkoopt.

Oude gewoonten
In een samenwerking, wil die slagen, 
zal men oude gewoonten soms moe-
ten opgeven. Dat wordt moeilijker 
bij oude familiebedrijven met een 
lange geschiedenis en een sterke be-
drijfscultuur. Wie tot een samen-
werking toetreedt, wil uiteraard de 
identiteit van het eigen bedrijf zo 
lang mogelijk waarborgen.
De samenwerking voegt daar in veel 
gevallen een nieuwe identiteit aan 
toe. Lukt het de ondernemer niet de 
identiteit van het eigen bedrijf en die 
van de samenwerking ‘in relatie tot 
elkaar duidelijk te maken’, dan zal 
dit volgens de onderzoekers leiden 
tot een lagere betrokkenheid van het 

eigen personeel. Hun eff ectiviteit zal 
daardoor dalen.
Veel logistieke samenwerkingen zijn 
gericht op coöperatie. Hun doel is 
verbetering van de huidige situatie. 
Dat is een doel op de korte termijn 
en vereist geen hoge intensiteit van 
de samenwerking. Het moet meer 
toe naar ‘co-creatie’, waarin de part-
ners samen vorm geven aan een 
nieuwe toekomst, waarin extra toe-
gevoegde waarde wordt gevormd. 
Dit doel op de langere termijn vergt 
een veel diepere samenwerking. Dat 
niet meer bedrijven die kant opgaan, 
heeft  alweer met emotionele facto-
ren te maken.
Bedrijven laten hier nog veel liggen. 
Ondernemers zouden veel meer 
slim gebruik moeten maken van ‘de 
competenties, ervaringen, kennis en 
kracht van anderen om doelen te re-
aliseren’. ‘Keer op keer blijkt dat de 
menselijke factor de kritische suc-
cesfactor is voor het slagen of mis-
lukken van veranderingen in sa-
menwerkingsverbanden. De mens-
kant wordt schromelijk onderschat.’
En dat hebben ondernemers zelf ook 
wel door. Tachtig procent van de be-
drijven is het er namelijk mee eens 
dat er nog veel potentie zit in uitbrei-
ding van het samenwerkingsver-
band. Maar de moeilijkheid is die 
potentie samen aan te boren.

Voor veel kruideniers is diepvries emotie,
daardoor verspillen ze miljoenen euro’s.

Verhoog de noodzaak: Maak dat iedereen binnen de samenwerking 
de urgentie ziet van veranderingen. Neem angst voor veranderingen 
weg. 

Het juiste team: Zet de juiste groep ondernemers bij elkaar, mensen 
die het ook met elkaar kunnen vinden. Zij moeten de samenwerking 
trekken. 

Deel de visie: Zorg dat de deelnemers een concreet en helder beeld 
hebben van waar het naartoe moet. 
Zorg voor betrokkenheid: partners moeten van elkaar weten waar ze 
aan toe zijn, teneinde onzekerheid en wantrouwen weg te nemen. Ze 
moeten duidelijk worden geïnformeerd en hun eigen rol in het pro-
ces kennen. Dat geldt voor alle lagen in de onderneming. 

Maak acties mogelijk: Haal de barrières weg die de ontwikkeling 
van de samenwerking bij ondernemers bemoeilijken. Geef elkaar de 
ruimte voor vernieuwing. 

Kortetermijnsucces: Boek op korte termijn successen en maak die 
zichtbaaar voor de collega’s. Dat gaat kritische of pessimistische ge-
luiden over de partnership tegen. 

Doorzetten van verandering: Na die eerste successen moeten we 
niet de indruk hebben dat het ontwikkelingstraject al is voltooid. 
Juist nu moet de verandering intensief worden voortgezet. 

Laat het beklijven: Zorg ervoor dat de ontwikkeling van het samen-
werkingsverband blijvend tussen ondernemers en medewerkers 
wordt verankerd. 

OM EEN SAMENWERKINGSVERBAND TOT 
EEN SUCCES TE MAKEN, DIENEN VOLGENS 
DE ONDERZOEKERS ACHT STAPPEN 
TE WORDEN GEZET.

FOLKERT NICOLAI
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AGENDA

Logistiek in de bouw 
31 januari 

Het Platform Logistiek in de Bouw or-

ganiseert het gratis symposium ‘Lo-

gistiek in de bouw: stand van zaken 

en toekomst’. Met bedrijfspresenta-

ties en een netwerklunch. 

• www.evo.nl 

Rail & Logistiek 2014  
4 februari 

Event over relevante ontwikkelingen 

in spoorgoederenvervoer en kansen 

van rail in logistiek. Met sprekers van-

uit de Benelux onder leiding van Ad 

Toet (Koninklijk Nederlands Vervoer).

• www.raillogistiek.com 

RORO Shipping Conference 
20 en 21 februari 

Uitgebreid evenement in Kopenha-

gen met vele conferenties over roro. 

Op de agenda onder andere een ana-

lyse van toekomstige regionale 

hotspots.

• www.informamaritimeevents.com

Cold Chain Logistics 
24 t/m 26 februari 

Voorjaarscongres van de Europese or-

ganisatie van bedrijven, die actief zijn 

met koel- en vriesopslag en vervoer. 

Op dag 3 een bezoek aan een vries-

huis in de buurt van Maastricht.

• www.ecsla.eu 

Dutch Maritime Industry 2014 
11 maart 

Hoe kijken de reders naar de toe-

komst? Welke marktverwachtingen 

hebben zij en hoe gaan zij hierop in-

spelen? Is innoveren de belangrijkste 

pijler om in de toekomst te overleven? 

• www.managementproducties.com

‘Hoger havengeld gee
Met spanning wachtte de 
Amsterdamse havensector 
de eerste consultatieronde 
voor de nieuwe havengelden 
af. De lichte tariefverhoging 
van 1% die het overleg 
tussen ondernemersvereni-
ging Oram en het havenbe-
drijf opleverde, wordt door 
iedereen in de haven gezien 
als een mooi polderresul-
taat. 

‘Het verhogen van de havengelden 
mag geen doel op zich zijn. Daar is 
het zelfstandige havenbedrijf ook 
van doordrongen’, zegt directeur 
Kees Noorman van Oram terugblik-
kend op een succesvol onderhande-
lingsresultaat. ‘Centraal staat voor 
ons als ondernemers wat de reden is 
om de havengelden te verhogen. Als 
je bijvoorbeeld al winst maakt, is 
dan die prijsstijging nog wel nood-
zakelijk? Die vraag moet ook de ha-
venbeheerder zich steeds blijven 
stellen. We zijn dan ook zeer tevre-
den over de open communicatie die 
er door de zelfstandige Haven Am-
sterdam NV is gevoerd bij de eerste 
consultatieronde. Daar gaan we mee 
door.’
In de toekomst wil Oram wel meer 
diversifi catie per bedrijfssector in 
het overleg rond de havengelden, 
zegt Noorman. ‘We gaan bijvoor-
beeld meer kijken naar de resultaten 
per sector. Dan kan het havenbedrijf 
ook per activiteit aangeven wat er is 
geïnvesteerd en of het dan wel op-
portuun is om de tarieven te verho-
gen. Meer rapportage is daarvoor 
noodzakelijk en het eerste jaarver-
slag van het verzelfstandigd haven-
bedrijf zal daarvoor dit jaar een be-
langrijk handvat zijn. Dat wordt een 
ijkpunt. Zo willen wij samen met het 
havenbedrijf een nieuwe overleg-
structuur opbouwen.’ 

Groeiproces
Ook voor nieuwe deelnemingen, 
joint ventures en andere business-
plannen van het zelfstandige Am-
sterdamse havenbedrijf wacht de 
Oram op het eerste jaarverslag van 
de Hoofdstedelijke haven NV. 
De participatie van de omliggende 
Noord-Hollandse gemeentes als 
aandeelhouders in het Amsterdam-
se havenbedrijf ziet de Oram-direc-
teur  als onderdeel van ‘een toekom-
stig groeiproces’. Noorman: ‘Dat 
kan niet van de ene op de andere dag 
worden gerealiseerd. De zielen zijn 
er nog niet rijp voor. We moeten 
daar vooral niets forceren.’ 

Oram blijft  zich zien als een belang-
rijke schakel in de onderhandelin-
gen tussen het bedrijfsleven en de 
beheerder van het havenareaal. Dat 
overleg wordt nu met een zelfstandig 
havenbedrijf nog belangrijker, zegt 
hij. ‘We zijn een soort trechter waar 
alle individuele gevoelens en belan-
gen van de verschillende bedrijven 
bij elkaar komen. Als bedrijf is het 
vaak bijzonder lastig de individuele 

belangen zelf te uiten tegenover de 
havenbeheerder. Je zit immers in een 
huurder-huisbaasrelatie. Daarom 
bundelen wij de grieven en maken ze 
anoniem.’ 
Nu de klus met het havengeld voor 
dit jaar is geklaard zijn er nog vol-
doende dossiers die Noorman de ko-

mende tijd bezighouden. Een lang-
lopende kwestie is de oude claim 
voor woningbouw van de hoofdstad 
in de Coen- en Vlothaven. Het nieu-
we erfpachtcontract dat het bedrijf 
ICL Fertilizers recent heeft  afgeslo-
ten laat volgens Noorman zien dat er 
een kleine opening is gemaakt door 
de gemeente voor een langer verblijf 
van de bedrijven in dit havengebied 
dan 2030. ‘Dat neemt niet weg dat er 

bij de havenbedrijven nog een grote 
mate van onzekerheid heerst. We 
zeggen dan ook als Oram tegen Am-
sterdam: maak geen halve plannen 
maar neem een duidelijke beslissing 
voor de Coen- en Vlothaven. Dan 
weten de havenondernemers ten-
minste waar ze aan toe zijn.’

Directeur Kees Noorman van Oram: ‘We zijn benieuwd hoe straks de samenwerking 
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 AMSTERDAM  Voor de toekomst willen havenondernemers meer kijken naar    

‘Het nieuwe overslagproject bij ACT is 
een mijnenveld vol met aannames, maar 
er is nog niets op papier gezet.’

Ik sta in Antwerpen met een trui in 
mijn hand geïnteresseerd te turen 
naar het prijskaartje. Mijn interes-
se gaat niet zozeer uit naar de prijs 
van de trui, maar naar de verschil-
lende prijzen die op het kaartje 
staan voor verschillende landen. 
Kennelijk is het normaal om ver-
schillende prijzen per land op het-
zelfde kaartje te vermelden. Gek 

genoeg is deze trui in België een tientje duurder dan in 
Nederland. In de VS is de trui niet alleen fors goedkoper, 
maar heeft  dezelfde trui ook ineens een andere maat. Ik 
besluit de trui in Nederland te kopen. Je bent Nederlan-
der of niet. 

Het past in het plaatje van vandaag. Voordat je iets koopt, 
is het eenvoudig om van tevoren op internet de prijzen te 
vergelijken en een afweging te maken tussen prijs, kwali-
teit en service. Het ‘shoppen’ in verschillende lidstaten is 
een belangrijk thema in Europa. De Europese Commis-
sie wil de interne markt zoveel mogelijk stimuleren door 
het creëren van een level playing fi eld tussen de verschil-
lende lidstaten. Het wegnemen van grote verschillen tus-
sen de lidstaten maakt het minder aantrekkelijk om over 
de grens te gaan shoppen en zo wordt een zekere neutra-
liteit gecreëerd. Denk aan de harmonisatie op het gebied 
van btw en accijns. Natuurlijk zijn er nog verschillen, 
maar veel minder dan voorheen. 

Onlangs verscheen een voorstel voor een ‘Richtlijn tot 
harmonisering van strafrechtelijke sancties in douaneza-
ken’. De reden was dat het prijskaartje voor non-compli-
ance in douanezaken behoorlijk wat verschillen liet zien 
tussen de lidstaten. De maximale boete varieerde van een 
paar duizend euro tot een bedrag van 55 miljoen euro. 
Saillant detail was het verschil tussen België en Neder-
land van tientallen miljoenen. Daar kun je behoorlijk wat 
truien voor kopen. De Europese Commissie was van me-
ning dat dit grote verschil in strafrechtelijke sancties tot 
oneerlijke concurrentie binnen de EU leidt en besloot dit 
aan te pakken. De hoge boetes en gevangenisstraff en gel-
den straks voor iedereen. 

Goed nieuws met een behoorlijke nasmaak als je het mij 
vraagt. Was dit nu zo’n halszaak? Uit de gesprekken met 
mijn klanten blijkt dat niemand ook maar een seconde 
heeft  nagedacht over verschillen in sanctiebepalingen bij 
het kiezen van een vestigingsplaats. Sterker nog, de maxi-
male sancties blijken in de praktijk heel anders. We weten 
uit ervaring bijvoorbeeld dat de soep in België nooit zo 
heet wordt gegeten. Maar ja, perceptie en werkelijkheid... 
dat blijft  blijkbaar toch een moeilijke exercitie voor de 
Commissie. In een tijd van AEO waarin samenwerking 
en wederzijds vertrouwen de boventoon voeren, lijkt mij 
strafh armonisatie niet het onderwerp met de meeste pri-
oriteit. In ieder geval heeft  het boetekleed straks overal in 
Europa dezelfde prijs, gelukkig maar...
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl
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Benno Hüsken treedt 1 maart 

aan als nieuwe directeur van 

AutomotiveNL. Hij volgt Fred 

Welschen op bij de sectororga-

nisatie. Bij Welschens aantreden 

als directeur in juni 2012 was al 

bekend dat hij deze functie niet 

lang zou uitoefenen. Hüsken 

heeft uitgebreide ervaring in de 

(inter)nationale automotive-

industrie. Zo was hij één van de 

directeuren van DAF Trucks. 

Brigit Gijsbers is sinds 1 januari 

de voorzitter van de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart. 

Gijsbers is directeur Maritieme 

Zaken bij het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. In 

maart 2013 volgde zij daar Rob 
Huyser op. Daarvoor was ze 

afdelingshoofd Vervoer en 

plaatsvervangend directeur bij 

de directie Openbaar Vervoer en 

Spoor. Zij heeft hiervoor veel 

functies in het spoorvervoer 

bekleed binnen het ministerie 

van V&W. Zo was ze plaatsver-

vangend directeur spoorvervoer 

en plaatsvervangend directeur 

continentaal vervoer.

De Belgische luchtvaartingeni-

eur Johan Vanneste wordt de 

nieuwe algemeen directeur van 

de nationale Luxemburgse 

luchthaven. Hij volgt er Fernand 
Brisbois op. Vanneste was van 

2003 tot 2010 ceo van lucht-

vaartmaatschappij VLM. Daarna 

trok hij naar TNT Airways, waar 

hij operationeel directeur was. 

Marieke Martens is benoemd 

tot parttime hoogleraar aan het 

Centre for Transport Studies van 

de universiteit 

Twente. Ze gaat 

zich richten op 

Human Factors 

and Intelligent 

Transport 

Systems. 

Martens combineert haar werk 

aan de universiteit met haar 

werk bij TNO Human Factors. Ze 

gaat zich onder meer bezighou-

den met interactie tussen 

bestuurder en omgeving. 

Onderwerp van studie is ook of 

bestuurders niet overvoerd 

worden met te veel informatie. 

Lufthansa wil Carsten Spohr 
benoemen als nieuwe bestuurs-

voorzitter. Spohr, die nu aan het 

hoofd staat van het passagiers-

vervoer bij Lufthansa, volgt dan 

Christoph Franz op die vertrekt 

naar het Zwitserse Roche. 
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Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv
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-  betrouwbare services
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n doel op zich’ 

Rond de nieuwe overslagactiviteiten 
van het SCS Multiport op het lege 
terrein van containerterminal ACT 
heeft  Oram nog geen standpunt in-
genomen. 

Mijnenveld
‘Het rommelt rond die werkzaamhe-
den’, constateert Noorman. ’Het is 
een mijnenveld vol met aannames, 
maar in feite is er nog niets op papier 
gezet. Het is dan ook voor ons moei-
lijk om hier nu een duidelijk stand-
punt in te nemen. We wachten dan 
ook af. We staan positief-kritisch te-
genover het feit dat er op de oude Ce-
res-terminal weer activiteiten wor-
den ontplooid. Dat levert elders in de 
Amsterdamse haven ook weer werk 
op en dat is een goede zaak. Bedrij-
ven moeten daarbij wel het gevoel 
hebben dat er geen sprake is van on-
eerlijke concurrentie. Het moet net-
jes blijven. Dat laatste aspect heeft  de 
volle aandacht van het havenbedrijf, 
begrijpen wij.’ 
Oram is verder benieuwd hoe de toe-

komstige samenwerking tussen het 
Amsterdamse en het Rotterdamse 
havenbedrijf straks vorm gaat krij-
gen. Ook het lichteren van vracht-
schepen voor de zeesluis in IJmui-
den eist de aandacht van de 
ondernemersvereniging. ‘Daarvoor 
is straks meer milieucapaciteit no-
dig.’ Daarnaast is Oram betrokken 
bij het overleg met Minister Schultz 
(Infrastructuur) voor een beter ‘le-
vel playing fi eld’ voor de Nederland-
se zeehavens in Europa. ‘De minister 
vindt dat er in Nederland te weinig 
aandacht is voor de zeehavens. Vorig 
jaar is er in de Tweede Kamer bij-
voorbeeld niet een issue geweest 
over de Nederlandse havens. De mi-
nister wil meer aandacht besteden 
aan de maritieme sector, terwijl de 
sector vooral minder regeldruk bij 
de handhaving van nieuwe regels uit 
Brussel wil. Die moeten realistisch 
blijven en niet uit de pas lopen met 
onze concurrenten in Europa.’    

tussen het Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijf vorm gaat krijgen’. 

Grotere rol 
voor Oram 
op Schiphol
De Amsterdamse ondernemers-
vereniging Oram wil een grotere 
rol gaan spelen voor het bedrijfsle-
ven in en rond de luchthaven Schip-
hol. Binnenkort worden de uitbrei-
dingsplannen bekendgemaakt.

‘Het bedrijfsleven is op en rond de 
luchthaven nauwelijks georgani-
seerd’, zegt directeur Kees Noorman 
van de ondernemersvereniging. ‘We 
denken dat wij daar als Oram een 
positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de belangen van de afzonderlij-
ke ondernemingen’, voegt hij er aan 
toe. 
De Amsterdamse ondernemersver-
eniging is nu maar beperkt aanwezig 
op de Nederlandse mainport met 
veertig leden, terwijl er honderden 
bedrijven zijn op en rond de luchtha-
ven.
Op kleine schaal wordt er samenge-
werkt in de beheergroep Schiphol-
Oost en de beheersgroep Schiphol-
Rijk/ Oude Meer met onder meer  
Schiphol, vastgoedbedrijf Schiphol 
Real Estate, de Koninklijke Mare-
chaussee, de gemeente Haarlem-
mermeer, projectgroep N201+ en 
Park Facility Partners. Het gaat bij 
de samenwerking vooral om aspec-
ten als het beheer en onderhoud van 
de bedrijfsparken, de infrastructuur, 
bereikbaarheid en de veiligheid van 
de luchthaventerreinen. Daarnaast 
is de Oram samen met luchtvracht-
koepel ACN actief in het overlegor-
gaan Kring Schiphol. 

Air-seaport
Oram wil in het verlengde van de ac-
tiviteiten in de Amsterdamse haven-
sector de werkzaamheden op Schip-
hol verbreden en verdiepen. ‘Wij 
hebben al de eerste informele ge-
sprekken gevoerd met Schiphol Real 
Estate over de plannen. Wij proeven 
dat er ook op Schiphol behoeft e is 
aan meer structuur en belangenbe-
hartiging. Daarnaast is er het grote 
voordeel dat veel activiteiten ook in 
de logistiek tussen haven en luchtha-
ven in elkaars verlengde liggen. We 
zijn al jaren betrokken bij het ‘air-
seaport-overleg’ en ontdekken dat 
de belangen en de problemen van de 
twee logistieke hotspots steeds dich-
ter bij elkaar komen te liggen.’ De 
verdere plannen zullen rond maart 
van dit jaar nader worden gepresen-
teerd op een speciale bijeenkomst op 
Schiphol, zegt hij. | JV
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Vrouwen in de binnenvaart zetten 
hun beste beentje weer voor

een boete van 3.000 euro te krijgen 
voor... een illegaal gedumpte vuil-
niszak op sluis Panheel. 
Dit keer zetten de vrouwen hun 
schoonheid in: er moet een kalender 
komen met foto’s van vrouwen in de 
binnenvaart. Natuurlijk met beel-
den van het werk dat ze daar doen. 
We moeten niet gaan denken dat ze 
alleen maar bij de manicure de laat-
ste roddels zitten uit te wisselen. 
Maar ze zijn er wel in geslaagd om 
een uithangbord te vinden in de per-
soon van Iris Dijs, niet alleen bekend 
van het binnenvaartschip Rhenus 
Charisma, maar ook van haar mo-
dellenwerk. De Friezin streed ook 
mee voor de titel FHM Buurmeisje 
(wie zijn eigenlijk je buren op een 
schip?) van het jaar, dus dat komt wel 
goed met die kalender. | PW

Als je drieduizend euro kunt ver-
liezen doordat je een vuilniszak 
slordig liet slingeren, dan is er nog 
maar één hoop op redding: een 
sexy kalender.

Hoe doen ze het toch, die dames van 
de binnenvaart? Waar halen ze de 
tijd vandaan? Wij maar denken dat 
ze de piepers staan te schillen in de 
kombuis, maar nee hoor, ze zijn de 
ene na de andere geraffi  neerde pr-
actie aan het verzinnen.
Berichtte Marge eerder al over de 
steun van de Vrouwen in de Binnen-
vaart in Actie aan Serious Request, 
dit keer wordt de banier gehesen 
voor Th eo en Margien Schouten 
(schip Mardi). Dat tweetal dreigt 
dankzij het nieuwe huisvuilbeleid 
van minister Schultz van Haegen 
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Iris Dijs vaart op de Rhenus Charisma.

Vlam in de pijp
 HENK WIJNGAARD   Trucker-zanger opent gratis vrachtplatform

De bekendste zanger uit de 
transportwereld gooit zijn 
gewicht achter de gloednieu-
we Cargotrax, een online 
vrachtplatform. En brengt 
tegelijk mijn jeugdjaren 
weer naar boven. 

Daar was-ie opeens weer, de Beken-
de Buurtgenoot van mijn jonge ja-
ren. Het was lang geleden dat ik hem 
gezien had, en jazeker, hij was ook 
wel wat jaartjes ouder geworden, wat 
minder haar en wat meer kilootjes, 
zo te zien op de foto. 
Ik heb het over Henk Wijngaard, de 
befaamde trucker-zanger, de man 
van de Brennerpas en z’n dertigton-
nen diesel, en toevallig ook de man 
die met de vlam in de pijp door onze 
buurt in Stadskanaal scheurde. Niet 
alleen met zijn vrachtwagen, ook 
met zijn Mercedes-stationwagen. 
Precies langs de plek waar wij jonge-
tjes aan het voetballen waren, want 
dat deed je toen op straat (er waren 
nog geen Cruyff -courts...).
Diezelfde Henk Wijngaard is kenne-
lijk meegegaan met zijn tijd, want hij 
heeft  nu net (samen met de bedrijven 
Groenewold en Wind Transport)  de 
feestelijke opening verricht van 
www.cargotrax.eu: een gratis onli-
ne-diensten platform van en voor 
transporteurs, verladers en produ-
centen in liefst 48 Europese landen. 
Hatsikkidee.
Volgens oprichter Roel van Benne-
kom maakt Cargotrax het mogelijk 
voor elk bedrijf dat vracht vervoert 
of wil laten vervoeren, hoe groot of 
klein ook, om via een netwerk van 
meer dan 400.000 transporteurs en 
meer dan 2.550.000 verladers en 
producenten vrachten te zoeken en 
aan te bieden in geheel Europa.’
De grote plus is natuurlijk dat het 
platform gratis is, waar je bij be-
staande producten vaak een fl inke 
duit centen moest neertellen. Vol-

gens Cargotrax kunnen vrachten  
worden gezocht op land en plaats, 
binnen een aangegeven straal van 
10, 25, 50, 100 of 200 kilometer, op 
beschikbare laadruimte, laaddatum 
en soort vrachtwagen.

Indrukwekkend. Maar helemaal 
gratis? De rekeningen moeten toch 
ergens van betaald worden. Die wet 
gold ook al in de Veenkoloniën, en 
Henk Wijngaard - die volgens het al-
tijd betrouwbare Wikipedia de zoon 
is van een uit Frankrijk gevluchte 
moeder en een Canadese soldaat - 
stond erom bekend dat hij die wet 
zeer respecteerde. Henk is gekke 
Henkie niet. En altijd aan de schnab-
bel gebleven: in 2009 zou hij zelfs 
zijn 70e single scoren. Wie dat des-
tijds had voorspeld aan mij, als we 
voetballend dekking zochten voor 
een voorbijrazende Mercedes, had ik 
nóóit geloofd. Toch knap.

Deze uit 1982 is een van zijn meer dan zeventig singles.
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 QUOTE VAN DE WEEK

Marcel Smits, cfo Cargill

Succes is 
goed voor je 
ego, maar 
slecht voor je 
karakter.

De Hoge Raad heeft  in een arrest vast-
gesteld dat een logistieke dienstverle-
ner opdrachten mag aannemen van 
een klant die onder vuur ligt wegens 
kennelijke inbreuk op het merkrecht 
van een ander. De klant bracht blikjes 
energiedrank in omloop die bedrieg-
lijk leken op die van Red Bull, onder 
namen als Pitbull en Bull Fighter. Ty-
pisch een geval van meelift en op de ba-

gagedrager van knappe marketeers. Maar de dienstverlener 
mag niet worden gezien als ‘partner in crime’ van de betrok-
ken merkrechtovertreder, zo oordeelt de hoogste rechter.

Red Bull zat er in dit geval bovenop. Terecht natuurlijk, als je 
zo’n sterk merk in de markt hebt gezet. Dat wil je je, of je
nu tuinkabouters, spijkerbroeken of energiedrankjes produ-
ceert, niet laten ontnemen door een onverlaat die jouw pro-
duct met een 3D-printer kopieert en met wat kleine aanpas-
singen op de markt brengt.

Raar is dan weer dat andere bedrijven bekende merknamen, 
die met grote inspanningen zijn opgebouwd, zonder slag of 
stoot opgeven om de verkoop onder een andere naam voort 
te zetten. Van Gend & Loos bracht bijna twee eeuwen lang 
pakjes rond, werd een begrip in het Nederlandse pakketge-
beuren, maar kwam in 2003 onder de verendos van DHL – 
Deutsche Post – terecht. De merknaam ging de deur uit. Wat 
doet Air France straks met de merknaam KLM?

Het raarste verhaal is dat van Overtoom. Met ijzersterke re-
clamecampagnes bouwde deze handelaar in magazijnstellin-
gen, nietjes, paperclips en ander kantoor- en dc-gerief de re-
putatie op dat hij bij wijze van spreken een minuut geleden, 
toen je de bestelling nog aan het intikken was, al voor de deur 
stond met het bestelde. U kent die slogan vast nog: ‘Dat is snel. 
Het lijkt Overtoom wel.’

Ze kregen onverwacht nog hulp van buiten. De Nederlands-
Kameroenese voetballer Willie Overtoom heeft  een aardige 
sprint in de benen en heet puur bij toeval Overtoom. Waar-
om zou je het als bedrijf van die naam nog in shirtsponsoring 
zoeken? Maar Overtoom, het bedrijf dus, heet sinds kort Ma-
nutan. Manutan! Het kost ze wederom miljoenen die naam 
erin te heien. Dat ik daar op deze plaats aan meedoe, ergert 
me eigenlijk mateloos.
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NDag, Overtoom...

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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