
NIEUWSBLAD TRANSPORT    |    POSTBUS 200    |    3000 AE  ROTTERDAM   |    REDACTIE  010 280 1053    |    REDACTIE@NIEUWSBLADTRANSPORT.NL    |    ABONNEMENTEN  010 280 1016    |    ADVERTENTIES  010 280 1025    |    WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL

APMT wil het eerste ‘commercië-
le schip’ op zijn nieuwe terminal 
op Maasvlakte 2 al op 1 septem-
ber kunnen behandelen, twee 
maanden voor de aangekondigde 
startdatum van 1 november.

Dit zeggen betrouwbare bronnen tegen 
Nieuwsblad Transport. Op dit moment zijn 
zes kadekranen (van de in totaal acht) in 
verschillende stadia van afb ouw. Fabri-
kant Kalmar verwacht de eerste kraan bin-
nen een paar weken te kunnen overdragen 
aan APM, dat begin september over vijf 
exemplaren wil kunnen beschikken. Met 
een hoogte van 95 meter boven de kade 
worden het de grootste kranen ter wereld. 
Ze zijn ontworpen voor grotere schepen 
dan de ‘triple E’-carriers (ruim 18.000 teu) 
van APM’s zusterbedrijf Maersk Line.
Bronnen in de haven vertellen verder dat 
de terminal operator op termijn streeft  

alleen nog ‘handmatig’ uit het schip tot een 
veilige hoogte hoeven te tillen. De rest van 
het overslagtraject verloopt automatisch, 
waarbij de kraan per container de meest 
effi  ciënte ‘vlucht’ bepaalt. Th eoretisch kan 
één operator meerdere kranen tegelijker-
tijd bedienen, maar APMT heeft  ervoor 
gekozen om dat niet te doen.
Een opgepakte container wordt binnen in 
de kraan op een tussenplatform gezet, 
waar sjorders de ‘twist locks’, waarmee 
containers op het schip met elkaar worden 
verbonden, kunnen verwijderen. De ver-
wachting is dat ook dit handwerk op ter-
mijn verdwijnt. Spreaderleverancier 
Bromma, net als Kalmar onderdeel van het 
Finse Cargotec-concern, werkt aan een
systeem om dit werk te automatiseren. De 
kranen zijn daarom zo ontworpen dat het 
‘sjorplatform’ er uit kan worden verwij-
derd. Nog onduidelijk is wanneer dit nieu-
we systeem beschikbaar komt. 

naar een productiviteit van veertig moves 
per uur, wat eveneens een record zou zijn. 
Dat is fors meer dan de 31 moves per uur, 
die Euromax Terminal van concurrent 
ECT momenteel haalt. Directeur Frank 
Tazelaar van APMTR2 geeft  geen com-
mentaar en herhaalt dat 1 november geldt 
als offi  ciële startdatum en dat in de aan-
loop daarnaartoe het testen wordt geïn-
tensiveerd en de aantallen testcontainers 
geleidelijk zullen worden opgevoerd.

Tandem
Met veertig moves per uur krijgen de ka-
dekranen een theoretische capaciteit van 
160 teu per uur. Ze worden uitgerust met 
twinlift  spreaders, die twee twintigvoets 
containers tegelijk kunnen oppakken. Op 
termijn gaan de kranen met twee van die 
twinlift  spreaders in tandem werken, 
waardoor ze vier twintigvoeters of twee 
veertigvoeters tegelijk kunnen overslaan.  
Zoals bekend zullen ze op afstand worden 
bediend door operators, die de containers 

De nieuwe kranen van APM op Maasvlakte 2 komen in de loop van dit jaar in bedrijf.
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 APM TERMINALS   Stuwadoor wil op termijn toe naar veertig moves per uur

Maasvlakte-terminal 
gaat eerder draaien

ROB MACKOR
ZIE OOK PAGINA 8 & 9

MARITIEME SECTOR
Ondanks de crisis 
gaat het goed met de 
Nederlandse maritie-
me sector. Dat blijkt 
uit het rapport ‘De 
Nederlandse Maritie-
me Cluster; Monitor 
2013’, over de resulta-
ten in 2012. Het zijn 
vooral de waterbouw, 
offshore, havens, ma-
ritieme dienstverlening en scheepsbouw die bijdragen 
aan de groei. Deze takken presteerden allemaal boven 
het niveau in 2006. Binnenvaart, marine, zeevaart en 
visserij zaten juist onder dat niveau. 

Monitor 2013: ‘sterk ondanks crisis’

BINNENVAART
Voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype 
Dijkstra zijn maandagavond per direct opgestapt uit 
het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer. Reden 
voor het vertrek zijn ‘on-democratische’ toestanden 
binnen de vereniging. Het is de zoveelste klap voor de 
organisatie die eensluidend de gehele binnenvaart zou 
gaan vertegenwoordigen. Het begon vorig jaar met te-
rugtrekken van CBRB uit de onderhandelingen. Vorige 
maand trok BLN-voorzitter Piet IJssels zich terug uit het 
BLN-bestuur. Erik Schultz, vice-voorzitter van de Inter-
nationale Afdeling, neemt nu voorlopig het voorzitter-
schap van BLN-Koninklijke Schuttevaer waar.

‘Zwarte dag voor binnenvaart’ 

werknemers van de 
Nederlandse TNT Fa-
shion Group krijgen 
nieuwe eigenaren. Het 
oude Bleckmann is 
voor een onbekend be-

drag door TNT verkocht aan een Belgisch-Turks consor-
tium bestaande uit Belspeed en de Netlog Group. Bel-
speed is een specialist in de confectielogistiek met 350 
medewerkers en een omzet van 35 miljoen euro, terwijl 
Netlog met een omzet van ruim 450 miljoen euro een 
van de grootste transporteurs van Turkije is.

660

TNT VERKOOPT FASHION BV

LUCHTVRACHT
Vrachtafhandelaar Aviapartner verliest vanaf mei Sau-
dia Cargo op Schiphol en Brussels Airport aan concur-
rent Swissport. Dat bevestigt Aviapartner. Vooral voor 
de vrachtactiviteiten op de luchthaven van Brussel 
heeft dit vertrek grote gevolgen, zegt directeur Erik de 

Goeij van Aviapartner 
Nederland. Saudia 
Cargo is daar goed 
voor 35% van het vo-
lume en de afhande-
laar ziet zich genood-
zaakt afscheid te 
nemen van ‘tiental-
len’ medewerkers. 

Aviapartner verliest Saudia Cargo
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 NIEUWE POLL:  BLN is mislukt

Weggepest door de bonden  

Oost-Europa trekt  

Brussel laks met regels  

Anders

34 %

33 %

22 %

11 %

Van den Bosch keert Nederland 
deels de rug toe 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 601 mensen op de stelling van 5 MAART

De haven van Rotterdam loopt 
waarschijnlijk veel lading mis 
doordat Vlaamse en Duitse 
havens dankzij staatssteun lagere 
tarieven kunnen hanteren en zo 
oneerlijke concurrentie bedrij-
ven. Dat schrijft  minister 
Melanie Schultz, gebaseerd op 
het onderzoek Level Playing 
Field van Erasmus Universiteit 
Rotterdam/Ecorys. Topman 
Eddy Bruyninckx van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen ziet dat echter heel 
anders.  

Wat vindt u van de kwaliteit van 
het onderzoek?
Ik heb het nog niet helemaal gele-
zen en geanalyseerd en ga dat in 
alle sereniteit doen. Maar ik heb 
grote achting voor beide instituten 
en ga ervan uit dat ze hun werk 
naar eer en geweten hebben ge-
daan, ze hebben tenslotte een repu-
tatie hoog te houden. Ik denk dat 
ze bepaalde zaken zeker in het juis-
te perspectief schetsen. 

Bent u verrast door de strekking 
ervan?
Ja, toch wel een beetje. Er zijn wel 
wat relativeringen te maken, zoals 
het eff ect van de manier waarop de 
kosten van de maritieme toegang 
worden gefi nancierd. Die is in Ne-
derland en Vlaanderen altijd het-
zelfde geweest. Verder worden er 
nogal wat zaken in het rijtje voor-
delen voor Vlaanderen gezet en 
blijven sommige zaken in het voor-
deel van Rotterdam weer buiten 
beeld, zoals de voorfi nanciering 
van Maasvlakte 2 door Den Haag. 

U snoept Rotterdam met staats-
steun lading af...
Dat geloof ik echt niet, er zijn zo-
veel andere factoren. Neem bij-
voorbeeld de volatiliteit op de 
markt voor transhipment contai-
ners. Wij staan daar een beetje 
naast, maar zien grote pakketten 
tussen Hamburg en Rotterdam 
heen en weer schuiven. Het lijkt me 
echt heel kort door de bocht om dat 
aan staatssteun toe te schrijven.

Bent u van plan een eigen 
onderzoek in te stellen, wellicht 
met de andere Vlaamse havens?
Dat is perfect mogelijk in het raam 
van de Vlaamse Havencommissie, 
waarin we ons al jaren buigen over 
onderwerpen als havenbeheer en
–fi nanciering. Daarin is ook de ba-
sis gelegd voor het Havendecreet 
van 1999, waarin de wijze van fi -
nanciering van de Vlaamse havens 
is geregeld en dat is geaccordeerd 
door de Europese Commissie. We 
zullen de LPF-studie en de brief 
van minister Schultz graag evalue-
ren en de resultaten daarvan heel 
graag aan onze minister (Hilde 
Crevits – red.) overmaken.

Minister Schultz wil dat Brussel 
een eind maakt aan het beïnvloe-
den van haventarieven met 
belastinggeld. 
Ik weet niet wat ze daarmee be-
doelt. Ik constateer dat Nederland 
zich van meet af aan heeft  verzet 
tegen het voeren van een Europese 
havenpolitiek en moet vaststellen 
dat dit dan een dissonant is. Het is 
merkwaardig dat er nu een causaal 
verband gelegd wordt tussen de fi -
nanciering van infrastructuur en 
overslagvolumes. Waar was dat 
verband toen Rotterdam zijn tarie-
ven verlaagde om meer lading bin-
nen te halen en zo zijn commerci-
ele inkomsten wilde opvoeren? We 
hebben daar nooit een achterlig-

gende doorberekening van gezien 
en die was er natuurlijk ook niet. 
Wij voelden er toen al niets voor 
om mee te doen aan het Hollandse 
jojo-spel en willen een consistente 
tarievenpolitiek voeren. Ik wijs er 
verder op dat Antwerpen prijs 
nooit voorrang heeft  gegeven bij 
het verlenen van concessies. Bij 
Maasvlakte 2 is dat wel gebeurd en 
dat heeft  natuurlijk invloed op de 
prijsstelling van de terminals. Het 
lijkt me overdone om dat aan bui-
tenlandse staatssteun toe te schrij-
ven.

In Nederland is er sprake van dat 
haven-NV’s vennootschapsbelas-
ting moeten gaan betalen.
Kijk, dat is nu een dossier waarin 
Nederland en Vlaanderen een ge-
meenschappelijk belang hebben. 
Havenbedrijf Antwerpen is welis-
waar geen NV, maar Gent en Zee-
brugge zijn dat wel. Het kan niet zo 
zijn dat er verschillen zijn in fi scale 
wetgeving voor havens als dat te-
gen het Europese kader in gaat. Ik 
zou er daarom voor willen pleiten 
om het huidige statuut (haven-
NV’s zijn nu nog vrijgesteld – red.) 
gezamenlijk te verdedigen.

Hebt u al kennis gemaakt met 
Allard Castelein, sinds begin dit 
jaar uw Rotterdamse pendant?
Een zeer charmante man, we heb-
ben elkaar twee keer informeel 
ontmoet en afgesproken dat er een 
formeel vervolg komt wanneer dat 
genoeg prioriteit heeft . Hij is harte-
lijk welkom, de deur staat wijd 
open. Dat is een standing invitati-
on.

Voorganger Hans Smits was 
warm voorstander van meer 
samenwerking met Antwerpen. 
Ziet u verandering?
Tot nu toe helemaal niet. Het on-
derzoek naar de mogelijke aanleg 
van een gezamenlijke pijpleiding 
tussen onze havens gaat bijvoor-
beeld gewoon door. Daarna komt 
het erop aan een business plan op 
te stellen.

EDDY BRUYNINCKX, DIRECTEUR-GENERAAL HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

‘Nederland legt een 

merkwaardig verband’ 

ROB MACKOR
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En weer is er fl ink met deuren geslagen 
in dat wonderlijke gebouw met tiental-
len kamers dat binnenvaart heet. Uit 
onvrede over wat zij ‘ondemocratische 
toestanden’ noemen zijn Annemarie 
Jorritsma en Ype Dijkstra met onmid-
dellijke ingang opgestapt als voorzitter 
en vicevoorzitter van Koninklijke 
Schuttevaer, een van de beoogde part-
ners in de nieuwe overkoepelende or-

ganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN).

Echt overkoepelend is die organisatie trouwens al niet meer 
te noemen, want eerder haakte het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in het grote fusieproces af. Deze 
organisatie zag haar ledengroep ‘varende ondernemers’ over-
stappen naar de nieuwe BLN, maar behield de grote rederijen 
aan boord en legde zich, toen alle fusieperikelen achter de rug 
waren, weer gewoon toe op het eigenlijke werk: de professio-
nele belangenbehartiging voor haar leden.

De andere organisaties die bij BLN zijn betrokken, Schutte-
vaer dus en Binnenvaart Branche Unie, waarvan de laatste in-
middels een toetredingsovereenkomst met BLN heeft  gete-
kend, hebben daar nauwelijks tijd voor. Er moet vooral 
vruchteloos en lang worden gepraat over het samengaan in 
die ene BLN. De discussies daarover worden doorgaans op zo 
grove wijze gevoerd dat je je afvraagt waarom ze in dat ge-
bouw binnenvaart niet liever elk in hun eigen kamer blijven.

In het jaren geleden begonnen ‘transitieproces’, dat de door 
overcapaciteit geplaagde bedrijfstak naar een betere toekomst 
moet voeren, is nog nauwelijks vordering gemaakt. Dat is zeer 
te betreuren, want de binnenvaart verdient die betere toe-
komst. Die is alleen bereikbaar als de binnenvaart over ge-
wichtige onderwerpen met één mond spreekt en er ook ver-
der in slaagt kleine meningsverschillen niet meteen tot 
onsmakelijke ruzies te laten escaleren.

Dat gebeurt nu wel. Het lijkt er zelfs een beetje op dat het tran-
sitie-overleg de sfeer misschien nog wel meer heeft  verpest 
dan het geval was voor dat overleg moest gaan plaatsvinden. 
Het is diegenen die het overleg in goede banen moesten lei-
den, allerminst gelukt hun rol als verzoenende moderator tot 
een goed einde te brengen. De ellende in deze branche is ook 
wel een beetje dat de grote organisaties op hun beurt weer uit 
kleine onderorganisatietjes bestaan, met allemaal, zonder 
uitzondering, grote besturen, gevormd door enorme karak-
ters die onophoudelijk met elkaar in botsing komen.

Hoe het verder moet? Tja, wellicht zal uiteindelijk Schutte-
vaer toch wel toetreden tot BLN. Dat is overigens al eens mis-
lukt toen een confl ict ontstond over de toetredingsvoorwaar-
den. Gaat het de volgende keer goed, dan is in elk geval bereikt 
dat tussen twee kamers in het gebouw binnenvaart de muren 
kunnen worden weggehaald. Het is niet veel, maar tenminste 
iets. We hebben dan geen tien vogels meer in de lucht, maar 
één klein, aardig vogeltje in de hand.

Daarna moest het maar eens rustig worden aan de vergader-
tafel. Dan kan de binnenvaart zich eindelijk weer eens ten 
volle concentreren op waar het allemaal om gaat. Lading ac-
quireren en varen.

Niet ruziën, maar varen
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Havens VS nog niet 
klaar voor allianties
SCHEEPVAART
Havens aan de oostkust van 
Noord-Amerika zijn nog niet klaar 
om de grote schepen van de ge-
plande allianties P3 en G6 te ont-
vangen. Dat zegt maritieme ana-
list Drewry. De havens hebben 
hun uitbreidingsprogramma’s af-
gestemd op de verbreding van het 
Panamakanaal, dat in 2015 klaar 
moest zijn. Maar G6 heeft al be-
kendgemaakt vanaf het tweede 
kwartaal van 2014 drie gezamen-
lijke diensten te willen starten 
tussen Noord-Europa en de Ame-
rikaanse oostkust.

Contargo-dienst 
naar Valenciennes
BINNENVAAART
Contargo is een nieuwe contai-
nerlijndienst begonnen tussen de 
haven van Rotterdam en het 
Noord-Franse Valenciennes. De 
dienst gaat van start met een fre-
quentie van één binnenschip per 
week via het Duinkerken-Schelde-

kanaal. Contargo wil in de dienst 
eigen schepen inzetten met een 
capaciteit van 28 tot 78 teu. Het 
vaarschema is aangepast aan de 
schema’s van de Azië-diensten 
van Maersk, CMA CGM en MSC.

‘Vrachtvolumes
zullen toenemen’
DE MARKT
De vrachtvolumes zullen de ko-
mende zes maanden aantrekken 
of minimaal gelijk blijven. Dat 
blijkt uit het jongste conjunctuur-
onderzoek van ProgTrans en het 
Duitse economische instituut 

ZEW in de transportsector. Ook 
zullen de vrachttarieven in de ko-
mende periode vermoedelijk stij-
gen in de deelmarkten waarin ook 
de volumes zullen toenemen. De 
prijzen in het wegvervoer blijven 
stabiel, zo denkt een grote meer-
derheid van de geënquêteerden.

Bakker Logistiek breidt 
verder uit in België
WEGVERVOER
Bakker Logistiek neemt de trans-
portactiviteiten over van Europe-
an Food Transport (EFT) in Sint-
Katelijne-Waver. Bij EFT werken 75 
mensen. Het bedrijf beschikt over 
vijftig trucks. EFT is nu nog onder-
deel van Univeg, een grote produ-
cent van en handelaar in fruit, 
groente, bloemen en planten. EFT 
werkt al jaren samen met Bakker 
in de Benelux. Univeg blijft voor 
zijn eigen producten de volledige 
logistiek verzorgen via zijn bedrij-
ven Univeg Belgium en Ben Fresh.

KORTDuizend eisers tegen KLM
 VRACHTKARTEL   Aantal claimanten blijkt ruim vijf keer zo groot in schadezaak rond prijsafspraken

Het aantal bedrijven dat 
claimzaken in Nederland 
uitvecht tegen Air France- 
KLM-Martinair vanwege 
prijsafspraken in de lucht-
vracht is veel groter dan 
gedacht. In een toelichting 
op de jaarstukken over 2013 
van de Frans-Nederlandse 
luchtvaartgroep blijkt dat 
het nu gaat om zeker 1.060 
gedupeerde partijen die 
compensatie eisen voor de 
kartelafspraken uit de 
periode 2000 tot 2006. 

Daarnaast is Air France-KLM ook 
nog   partij in een claimzaak in En-
geland tegen British Airways, waar 
500 gedupeerde vennootschappen 
compensatie eisen van alle 25 leden 
van het luchtvrachtkartel dat via 
prijsafspraken verladers opzadelde 
met te hoge luchtvrachttoeslagen.
Een groep van 184 verladers onder 
de naam Equilib vecht al sinds 2010 
voor de rechtbank van Amsterdam 
een civiele zaak uit tegen de Neder-
landse luchtvrachtgroep. Dat was de 
enige zaak die bekend was, maar uit 
het jaarverslag blijkt dat er nog twee 
andere groepen van gedupeerde la-
dingsaanbieders in Nederland actief 
zijn in vergelijkbare claimprocedu-
res. Deze partijen willen in tegen-
stelling tot Equilib geen ruchtbaar-
heid geven aan de zaak. 
Het gaat daarbij om de claimven-
nootschap East West Debt (EWD), 
die volgens de jaarstukken van Air 
France-KLM compensatie eist na-
mens acht bedrijven. Een derde 
groep is de Stichting Cartel Com-
pensation (SCC).  Achter deze stich-
ting gaat claimspecialist Omni 

Bridgeway schuil, die kantoren heeft  
op Schiphol en in Den Haag en vol-
gens de eigen website is gespeciali-
seerd in ‘grensoverschrijdende 
claimzaken’.  SCC zou de claims van 
877 vennootschappen vertegen-
woordigen, blijkt uit het recente 
jaarverslag van de luchtvaartgroep. 

Met het oog op de onduidelijke uit-
komst van procedures zijn door de 
boekhouders van Air France-KLM- 
Martinair nog geen voorzieningen 
getroff en voor deze lopende claim-
zaken. Eerder werd in verband met 
de zaak van Equilib, dat onder meer 
Philips en het Zweedse Ericsson ver-

tegenwoordigt, duidelijk dat deze ei-
sende partijen voor een bedrag van 
zeven tot acht miljard euro aan 
luchtvracht hebben geboekt bij de 
frauderende luchtvaartmaatschap-
pijen in de periode 2000 en 2006 en 
dat daarvan een bepaald percentage  
wordt teruggevorderd. Volgens  Air 

France-KLM zal het werkelijke scha-
debedrag in deze zaak ‘worden be-
paald in vervolgprocedures’. De 
twee overige spelers in Nederland, 
EWD en SCC, willen geen claimbe-
dragen noemen. Een woordvoerder 
van de EWD in Den Haag wijst er op 
dat de groep de voorkeur geeft  om 

‘onder de radar te opereren’. De zegs-
man wil wel kwijt dat het bij de acht 
claimanten om grote partijen gaat 
zoals multinationals. ‘In tegenstel-
ling tot Equilib willen wij niet een 
schikking, maar sturen wij aan op 
een zo hoog mogelijke schadever-
goeding voor onze relaties.’

Weerwoord
SCC  wenst ‘geen commentaar te ge-
ven op lopende zaken’, maar wijst er 
wel op dat de grote groep van 877 
vennootschappen niet direct ook 
een evenredig groot schadebedrag 
vertegenwoordigt. 
Air France-KLM zal in april voor 
het eerst inhoudelijk reageren op de 
claims van de verladers in een weer-
woord. ‘Dan komt er een einde aan 
bijna vier jaar traineren door de 
maatschappij’, zegt een partij.  

‘Wij willen geen schikking, maar een
zo hoog mogelijke schadevergoeding.’

JOHN VERSLEIJEN

Bescheiden pionier met fascinatie voor China 
Met het overlijden van Jan Buiter 
verliest de Rotterdamse haven een 
pionier, die een beslissende rol 
heeft  gespeeld in de relatie van de 
haven met China. En dat ‘with a 
twinkle in his eye’.

Hij overleed vorige week na slechts 
een paar maanden ziek te zijn ge-
weest. Buiter (21-6-1946 – 2-3-2014) 
was jarenlang directeur van Cross-
Ocean, de joint venture van de Chi-
nese rederij Cosco met Pakhoed, la-
ter Vopak, waarvoor hij sinds eind 
jaren zestig werkte. Daarnaast was 
hij zes jaar lang voorzitter van de 
Vereniging van Rotterdamse Carga-
doors (VRC). Hij was zeer gezien in 
alle geledingen van de havenge-
meenschap, niet het minst om zijn 
waardering voor de dingen buiten 
zijn werk.
Zo bracht hij de laatste jaren van zijn 
leven een paar keer een weekend 
door in de Brabantse abdij Maria 
Toevlucht om het leven te overpein-
zen. Dat was allerminst dweperig; 
Buiter genoot minstens evenveel van 

JAN BUITER (1946-2014)

een goed glas wijn, een boek, zijn 
vele reizen naar onder meer China 
en Brazilië en het gezelschap van 
mensen van velerlei pluimage.
Tijdens zijn vier decennia lange 
loopbaan verwierf hij grote waarde-
ring voor de pioniersarbeid die hij in 
het indertijd nog zeer achtergeble-

ven China verzette, niet alleen bij 
Pakhoed/Vopak, maar ook bij het 
Havenbedrijf en op het stadhuis. De 
gemeente bracht dat in 2008 bij zijn 
pensionering met de Van der Veek-
en-penning tot uitdrukking.
Lang voordat de grote massa de 
enorme mogelijkheden van het land 

zag, en lang voordat het land over 
hotels van enige kwaliteit beschikte, 
banjerde Buiter rond in het Rijk van 
het Midden. Die inzet was veel meer 
dan alleen zakelijk, gefascineerd als 
hij was door de volledig andere ge-
bruiken van de Chinezen en niet in 
de laatste plaats hun eetgewoonten.
Hij was daarnaast een diplomaat, 
die partijen op een ontspannen ma-
nier bij elkaar wist te krijgen. Om die 
reden werd hij na zijn pensionering 
gevraagd als voorzitter van LINC, 
een overlegforum dat ten doel heeft  
de afh andeling van de containerbin-
nenvaart in de haven te verbeteren.
Op de uitvaartplechtigheid werden 
vooral zijn bescheidenheid en zijn 
vermogen om van de gewone dingen 
van het leven te genieten geroemd. 
Ondergetekende mocht dat zelf een 
keer ervaren: na een uitvoerig ge-
sprek in Hotel New York bedankte 
hij me hartelijk voor een eenvoudig 
glaasje cola en stuurde me ’s avonds 
het beloofde lijstje boektitels, com-
pleet met ingescande boekcovers. Zo 
was Jan Buiter. | ROB MACKOR
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DistriRail B.V.

Rivierweg 1 

3161 GM Rhoon

Postbus 269

3190 AG 

Hoogvliet

Tel: +31 (0)10 - 300 49 10

Fax : +31 (0)10 - 300 49 18

Email: info@distrirail.nl

kijk op: distrirail.nl

DistriRail ontsluit achterland Europa!
DistriRail, de grootste onafh ankelijke spooroperator in Nederland,

lanceert vanaf medio 2014 een nieuw concept voor de Europese

markt. DistriRail zorgt voor een verkorting van de transit vanuit

Rotterdam naar en van het complete achterland van Europa per

spoor. De hogere frequentie, 3 treinen per dag met een capaciteit 

van 100 containers per trein, van Rotterdam naar alle connecties

in Duisburg is hiervoor essentieel.

Dankzij DistriRail is de volledige ontsluiting van Maasvlakte I én II,

Botlek, Pernis en Waalhaven offi  cieel een feit.

Huidige situatie: connecties Rotterdamse terminals 

Maasvlakte I en Waalhaven naar / van Duitsland: Duisburg, 

Frankfurt, Germersheim, Mannheim, Neuss en Wörth am Rhein.

Medio 2014: uitbreiding connecties Rotterdamse terminals 

Maasvlakte I & II, Botlek, Pernis en Waalhaven naar / van: 

Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, 

Hongarije, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, 

Rusland, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Making new connections.

Maasvlakte I & II, Botlek, 

Pernis, Waalhaven

Duisburg, Neuss, Mannheim, Germersheim

Frankfurt, Wörth am Rhein

CHINA

DUITSLAND
POLEN

RUSLAND

ZWITSERLAND

OOSTENRIJK

ITALIË

HONGARIJE

ROEMENIË

BULGARIJE

SLOWAKIJE

TURKIJE

TSJECHIË

FINLAND

ZWEDEN

DENEMARKEN

NEDERLAND

NOORWEGEN

GRIEKENLAND
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ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

OVERZICHT BETALINGEN DOOR OVERHEDEN TBV ZEEHAVENS
Zeehavens in Duitsland en Vlaan-
deren ontvangen respectievelijk 
€1,18 en €1,12 aan overheidsbijdra-
gen per overgeslagen ton, terwijl dat 
in Nederland slechts €0,06 per ton 
bedraagt. Dat blijkt uit het onder-
zoek ‘Level playing fi eld’, dat is uit-
gevoerd door de Erasmus Universi-
teit Rotterdam en Ecorys. 
Belangrijke delen daarvan gaan 
naar het bereikbaar houden van de 
haven zoals het baggeren van vaar-
wegen en geulen en dat is toege-
staan. Maar als we deze kosten bui-
ten beschouwing laten ontvangen 
Duitse en Vlaamse zeehavens res-
pectievelijk nog altijd €0,81 en €0,54 
per overgeslagen ton terwijl Neder-
landse havens helemaal niets ont-
vangen buiten geld voor bagger-
werkzaamheden aan publieke 
wateren. En dat is oneerlijk, vindt 
minister Schultz van Haegen.

Interpretatie
Er bestaan op Europees niveau af-
spraken over dergelijke investerin-
gen, maar de interpretatie tussen de 
landen onderling verschilt. ‘Algeme-
ne Europese regels stellen dat staats-
geld mag worden besteed aan delen 
die publiek zijn’, zegt haveneco-
noom Michiel Nijdam van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam die aan 
het onderzoek heeft  meegewerkt. ‘In 
België en Duitsland worden de ha-
vens echter gezien als gebieden die 
de nationale economie dienen en 
dus publiek zijn, terwijl in Neder-
land alleen de delen die voor ieder-
een vrij toegankelijk zijn als publiek 
worden beschouwd.’ 
Die verschillen in opvatting leiden 
tot verschillende soorten investerin-
gen in verschillende landen. In Ne-
derland en Frankrijk beperken de 
overheidsuitgaven zich tot investe-
ringen om de toegang tot de havens 
open en in goede staat te houden. In 
het Verenigd Koninkrijk zijn over-
heidsinvesteringen zelfs helemaal 
niet aan de orde. Anders is dat dus 
in onze directe buurlanden. ‘In Bel-
gië is goed te achterhalen waar het 
geld heen gaat’, zegt Nijdam. ‘Naast 
investeringen in de nautische toe-
gang worden ook aanleg en onder-
houd van kades en havenbekkens 
met overheidsgeld bekostigd. In Ne-
derland wordt dat door het desbe-
treff ende havenbedrijf betaald.’ De 
inkomsten van de havenbedrijven 
bestaan uit havengelden en erfpacht, 
indirect zijn het dus de bedrijven in 
de haven en de gebruikers ervan die 
deze infrastructuur bekostigen. ‘Dat 
is zo geregeld vanuit de gedachte dat 
deze bedrijven het profi jt van de ka-
des hebben.’
In Duitsland gaan de overheidsuit-
gaven nog een stap verder. ‘De Duit-
se havens draaien structureel ver-
lies’, zegt Nijdam. ‘Dat komt door de 
hoge kosten die nodig zijn om de ha-
ven toegankelijk te houden.’ De Un-
terelbe, waaraan de haven van Ham-

burg ligt, is een getijdenrivier die in 
zeer hoog tempo dicht slibt. Alleen 
de Hamburg Port Authority (HPA) 
geeft  jaarlijks al 50 miljoen euro uit 
aan het baggeren ervan. De HPA is 
verantwoordelijk voor het kleinste 
deel van de Unterelbe. Bremerhaven 
kampt met eenzelfde probleem aan 
de Weser, die ook een getijdenrivier 
is. ‘De verliezen die de havenbedrij-
ven door de hoge kosten lijden wor-
den door de nationale en lokale 
overheden afgedekt.’
Cijfers in het onderzoek tonen aan 
dat overheden in Duitsland en Bel-
gië jaarlijks respectievelijk 93 en 150 
miljoen euro investeren in het vrij-
houden van de toegang van havens, 
in Nederland en Frankrijk is dit 36 
en 17 miljoen euro. Maar als enige 
twee van de in totaal vijf landen in-
vesteren Duitsland en België dus ook 
in de haven intern, met bedragen 
van respectievelijk 214,2 miljoen en 
121 miljoen euro. 
Maar hoe erg zijn die bijdragen? De 
onderhoudskosten van de havens 
zijn immers beduidend hoger, want 
net als de Duitse haven ligt ook Ant-
werpen aan een getijdenrivier. Die 
vraag lijkt terecht, ware het niet dat 
de haventarieven in vooral de Duitse 
havens beduidend lager zijn. In Rot-
terdam betalen schepen 66 eurocent 
per ton. In Antwerpen is dat 50 cent 
per ton, wat niet veel scheelt met de 
53 cent per ton in Amsterdam. In 
Hamburg en Bremerhaven bedra-
gen de haventarieven echter slechts 
36 en 38 cent per ton, wat aanzien-
lijke kostenverschillen met zich 
meebrengt ten opzichte van Rotter-
dam.

Gelijktrekken
De haven van Hamburg draait jaar-
lijks ruim 100 miljoen euro verlies. 
Dat bedrag kan aanzienlijk ver-
kleind worden door de haventarie-
ven meer overeen te laten stemmen 
met de andere havens in Noordwest-
Europa. Het is natuurlijk wel de 
vraag of schepen nog voor Hamburg 
kiezen als zij de prijzen gelijk trek-
ken met bijvoorbeeld  Rotterdam. 
Maar als Hamburg middels staats-
steun de haventarieven kunstmatig 
laag houdt, wat zij dus doen,  kan wel 
degelijk worden gesproken over on-
eerlijke concurrentie. Nederland is 
dus geen overbraaf jongetje maar 
een eerlijke speler. 
Minister Schultz van Haegen wil de 
Nederlandse zeehavens niet met 
geld compenseren, ‘maar streven om 
op Europees niveau te komen tot 
verkleining van de beleidsmarges’. 
Naar verluidt wil de Europese Com-
missie nu voor eind 2015 richtsnoe-
ren voor staatsteun aan zeehavens 
uitbrengen. ‘Dit voornemen zal door 
mij actief worden ondersteund’, al-
dus de minister.

 

 STAATSSTEUN   Nederlandse havens krijgen minder geld van Vadertje Staat

Oneerlijk of zijn wij weer braaf?

TOBIAS PIEFFERS

Belgische en Duitse havens ontvangen oneerlijke staatssteun, zei minister van Infrastructuur en Milieu Melanie 
Schultz van Haegen vorige week. Daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie en loopt Rotterdam over-

slag mis. Onzin, vinden de Belgen. Maar wie heeft er nou gelijk?

‘In Duitsland 
w orden verliezen 

afgedekt.’

Michiel Nijdam, haveneconoom, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

BRON ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM EN  ECORYS

 DE KWESTIE 



CONJUNCTUUR & MARKT6
NIEUWSBLAD TRANSPORT 12-18 MAART 2014

‘Steady Eddie’ komt   
 OVERNAME   Investeringsmaatschappij DBAY betaalt 375 miljoen voor 50% in   

De bekende Britse wegver-
voerder Eddie Stobart komt 
in meerderheid in handen 
van een investeringsmaat-
schappij.

‘Steady Eddie’, zoals het bedrijf 
wordt genoemd, krijgt een andere ei-
genaar. Stobart Group, de aan de 
Londense beurs genoteerde moeder 
van een van de bekendste wegtrans-
portbedrijven van het Verenigd Ko-
ninkrijk, doet 51% van haar aande-
len in Eddie Stobart over aan 
investeringsmaatschappij DBAY.
Voor dit belang legt DBAY 195,6 
miljoen Britse pond (234,7 miljoen 
euro) contant op tafel. Verder ont-
vangt Stobart Group 44,2 miljoen 
pond (53 miljoen euro) aan aandelen 
DBAY. De totale overnamesom 
komt op 280,8 miljoen pond (375 
miljoen euro) als we ook rekening 
houden met een bedrag aan schul-
den van zo’n 49,3 miljoen euro die de 
koper van de verkoper overneemt.
Bedongen is verder dat het merk Ed-
die Stobart behoudt en in licentie 
aan DBAY ter beschikking houdt. 
Stobart Group, een fl inke speler in 
de productie en distributie van 
brandstof uit biomassa, mag ook de 
voertuigen van Eddie Stobart die 
biomassa vervoeren aan zijn eigen 
vloot toevoegen. Met dat biomassa-
vervoer hield ongeveer 8% van de 
2500 vrachtauto’s van Eddie Stobart 
zich bezig.

Conglomeraat
Stobart Group is een conglomeraat 
dat zich behalve met biomassa ook 
met spoorvervoer bezighoudt en ei-
genaar is van de luchthavens van 
Southend en Carlisle. Een deel van 
de opbrengst van het belang in Eddie 
Stobart wordt aangewezen voor ver-
mindering van schulden. De rest 
wordt geïnvesteerd in de biomassa-
divisie, het spoorvervoer en de 

luchthaveninfrastructuur. De aan-
deelhouders kunnen bovendien een 
contante dividenduitkering tege-
moet zien.
Eddie Stobart werd eind jaren veer-
tig opgericht als wegvervoerbedrijf 
in het Noord-Engelse Cumberland, 
in het plaatsje Hesket Newmarket.  
De vele andere activiteiten van de 
huidige Stobart Group kwamen er 
later bij door overnames. Onder de 
zoon van oprichter Eddie, Edward, 
kwam het bedrijf aan de beurs, via 
een omgekeerde overname van 
Westbury Property Fund. In de top 

van de Stobart Group is de familie 
nog vertegenwoordigd door Willi-
am Stobart, kleinzoon van Eddie, 
die 3,3% van de aandelen houdt, en 
diens zwager Andrew Tinkler, die 
goed is voor 9,37%.

Supermarkten
Het nu in meerderheid verkochte 
Eddie Stobart heeft  in het Verenigd 
Koninkrijk zo’n vijft ig vestigingen, 
verspreid over het land. Veel Britten 
kennen het bedrijf van de koffi  e-
mokken, modeltrucks en teddybe-
ren die in de loop der jaren in om-

Door veel Britten wordt Eddie Stobart op handen gedragen. Het wordt als een ‘icoon’ van  
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‘Aviapartner is straks de 
enige partij met ruimte’

partner met Menzies de grootste 
neutrale vrachtafh andelaar op 
Schiphol. Met een bezettingsgraad 
van rond 70% is er wel een groeiende 
leegstand voor Aviapartner Cargo 
op Schiphol. Die ondercapaciteit ligt 
straks zonder Saudia op 100.000 ton.

Strategie
De Goeij verwacht dat ‘met de voor-
spelde groeiprognoses in de markt 
en de volle loodsen bij de meeste 
concurrenten’ Aviapartner de beste 
groeikansen heeft  op Schiphol. ‘We 
zijn straks de enige grote afh ande-
laar op Schiphol met voldoende 
loodscapaciteit. We hebben daarom 
uit strategische overwegingen beslo-
ten die ruimte niet af te stoten, maar 
ter beschikking te stellen aan onze 
klanten en aan nieuwe partijen 
waarmee we in onderhandeling 
zijn.’  | JOHN VERSLEIJEN

Aviapartner zal bij de ontslagen in 
het kader van het verlies van Saudia 
Cargo op Brussels Airport de me-
dewerkers van werk naar werk be-
geleiden, zegt directeur Erik de 
Goeij van Aviapartner Nederland. 

‘Hopelijk kunnen de ontslagen me-
dewerkers daarbij met hulp van de 
bonden bijvoorbeeld aan de slag bij 
Swissport.’ Aviapartner Cargo ver-
liest verder door het vertrek van Sau-
dia Cargo vijf vrachtvluchten in de 
week op Schiphol. ‘Dat komt neer op 
5 tot 10% van ons vrachtvolume. Dat 
is vervelend, maar we hebben duide-
lijk een keuze gemaakt om niet lan-
ger mee te gaan in de lopende prij-
zenslag in de vrachtafh andeling. Het 
is voor ons tot hier en niet verder.’  
Met grote partijen als China Sout-
hern, China Cargo Airlines en Sin-
gapore Airlines Cargo blijft  Avia-

VRACHTAFHANDELING SCHIPHOL
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Het vertrek van Saudia Cargo is voor Aviapartner ‘vervelend’, maar de afhandelaar verwacht de lege ruimte snel te vullen.

Herstel Panalpina, maar 
logistiek bederft  feestje 

De problemen bij Panalpina liggen 
nu nog vooral bij de kleinere divisie 
contractlogistiek, waar een aantal 
‘verliesgevende warehouses en on-
rendabele wegvervoeractiviteiten’ 
voor een negatief bedrijfsresultaat 
van ruim 39 miljoen zorgden. Een 
verlies dat nagenoeg gelijk is aan dat 
van 2012.

Afscheid
De divisie contractlogistiek staat dit 
jaar dan ook een ingrijpende sane-
ring te wachten, waarbij er afscheid 
zal worden genomen van de verlies-
gevende contracten in het wegver-
voer, aldus topman Peter Ulber van 
Panalpina. Daarnaast moet ruim 
een kwart van de 75 mondiale op-
slag- en distributiecentra van Panal-
pina weer winstgevend worden ge-
maakt. Ulber heeft  daarbij de keus  
tussen reorganisatie van de vestigin-
gen of sluiting. 
De expediteur blijft  verder in de lo-
gistiek marktkansen zien in de ont-
wikkeling van zogeheten VAL-dien-
sten, waarbij er voor opdrachtgevers 
additionele diensten worden aange-
boden naast opslag en distributie, 
zoals het verpakken van goederen, 
kwaliteitscontroles of administra-
tieve werkzaamheden. Panalpina 
wil in het segment contractlogistiek 
bovendien de activiteiten in de olie- 
en gaswinning en projectlading uit-
bouwen.

Verwachting
De Zwitserse netwerkexpediteur 
verwacht voor dit jaar een kleine 
groei van de luchtvrachtmarkt van 2 
tot 3%, terwijl het volume uit de con-
tainervaart met 4 tot 5 % zal stijgen.
De focus zal dit jaar naast reorgani-
saties in de contractlogistiek vooral 
komen te liggen op een ‘verdere sta-
bilisering’ van het resultaatsherstel 
in de luchtvracht en een verbetering 
van de winstgevendheid in het zee-
containertransport, aldus Panalpi-
na. | JOHN VERSLEIJEN

De Zwitserse netwerkexpediteur 
Panalpina heeft  zich hersteld van 
het gevoelige verlies van 71,8 mil-
joen Zwitserse frank (59 miljoen 
euro) over 2012. 

De logistiek dienstverlener, die de 
afgelopen jaren verwikkeld was in 
een aantal kostbare kartel- en smeer-
geldzaken, schreef over 2013 zwarte 
cijfers met een nettowinst van 11,7 
miljoen frank. Dat is 9,6 miljoen 
euro. 
Het bedrijfsresultaat kwam uit op 48 
miljoen frank, een verdubbeling 
vergeleken bij het verlies van 39,5 
miljoen frank uit het rampjaar 2012. 
Het resultaat over 2013 had nog ho-
ger kunnen uitvallen, maar een 
schikking in een claimzaak in de VS 
van 40,9 miljoen frank en een voor-
ziening in het vierde kwartaal van 
bijna twintig miljoen frank heeft  de 
bedrijfswinst aanzienlijk gedrukt. 
De expediteur kan bij de voorzienin-
gen wel enige troost putten uit het 
feit dat ook bij deze post er sprake is 
van een daling van de fi nanciële 
schade. In 2012 lag het aantal geld-
boetes bijvoorbeeld nog op bijna ne-
gentig miljoen frank.  
Het herstel van de winstcijfers ging 
gepaard met een lichte stijging van 
de omzet (+2%) naar 6,7 miljard 
frank. Het luchtvrachtvolume, ver-
uit de belangrijkste activiteit van Pa-
nalpina, nam vorig jaar met 3% toe 
naar ruim 825.000 ton. Het resultaat 
in deze markt steeg van tachtig mil-
joen frank in 2012 naar 119,3 mil-
joen vorig jaar door tariefsverhogin-
gen in het vierde kwartaal en betere 
inkomsten uit onder meer de Afri-
kaanse divisie olie & gas. Ook auto-
motive en projectlading leverden 
meer op, meldt het expeditiebedrijf. 
Bij het zeecontainervervoer heeft  
Panalpina eveneens de weg naar bo-
ven gevonden, met een volumegroei 
van  8% over 2013. Dat leverde  een 
resultaat op van 28 miljoen frank, 
tegen bijna negen miljoen in 2012.

LUCHTVRACHT
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Qatar Airways is vooral 
uit op rechten van TNT

Ceva blinkt nog steeds 
niet, al daalt de schuld

schikt TNT over een fi jnmazig 
vrachtnetwerk in Europa.
De onderhandelingen daarover zou-
den in een stroomversnelling zijn 
gekomen toen eind vorig jaar de Bel-
gische minister van buitenlandse 
zaken, Didier Reynders, een bezoek 
bracht aan Qatar. Hij werd al spoe-
dig gevolgd door Jean-Claude Mar-
court, de Waalse minister van eco-
nomische zaken. De laatste 
bewindsman zou bij Qatar Airways 
zelfs het verzoek hebben neergelegd 
om van Luik de Europese draaischijf 
te maken en het aantal vrachtvluch-
ten op de Waalse luchthaven te ver-
dubbelen naar acht in de week. In 
dat traject zou TNT, als dominante 
speler op Luik, een belangrijke rol 
kunnen spelen. Daarbij komt dat 
TNT er geen geheim van maakt dat 
het graag af wil van zijn dure inter-
continentale vrachtvloot en meer 
capaciteit wil onderbrengen bij com-
merciële partijen, hoofdzakelijk om-
dat dit een groot deel van de markt-
risico’s en hoge kosten uit het 
luchtnetwerk haalt. In die context 
moeten dan ook de eerdere woorden 
van de TNT-woordvoerder worden 
gezien over het mondiale inkoopbe-
leid van luchtvrachtcapaciteit. 

Hardware 
Betekent dit dan dat TNT zijn lucht-
vaartdochter gaat verkopen? Het 
hoeft  niet. Los van een leasecontract 
voor drie B777F’s en twee overge-
waardeerde B747-400F’s bestaat de 
eigen vloot van TNT grotendeels uit 
verouderde BAe-146’s. Deze hard-
ware stelt voor een strategische en 
marktpartij als Qatar Airways niet 
zo veel voor. Het zijn meer de lucht-
vaartrechten en de onbegrensde 
marktpositie op Luik die TNT Air-
ways interessant maken voor Qatar 
en dat kan ook, en zelfs beter, via een 
samenwerkingscontract worden op-
gelost, maar met Qatar Airways en 
TNT weet je het nooit, zo laat de re-
cente historie zien. | JOHN VERSLEIJEN

compenseerd door betere resultaats-
cijfers (plus 23%) in de contractlo-
gistiek. Expliciete cijfers over het 
bedrijfsresultaat van de twee kern-
activiteiten expeditie en contractlo-
gistiek publiceert Ceva overigens 
niet bij de voorlopige jaarcijfers.

Rentelasten
Het boekjaar 2013 stond hoofdzake-
lijk in het teken van de omvangrijke 
sanering van de  schuldenlast, waar-
mee de Amerikaanse eigenaar Apol-
lo haar dochter via de kostbare ac-
quisities van TNT Logistics en EGL 
heeft  opgescheept. Die schuld hal-
veerde in 2013  naar 1,5 miljard dol-
lar, maar maakt Ceva nog steeds niet 
tot een interessante partij voor een 
beoogde verkoop, aldus analisten. 
Wel zijn de rentelasten door de lage-
re schulden tot een acceptabel ni-
veau gereduceerd.  | JOHN VERSLEIJEN

TNT Airways was tot voor kort nog  
tevergeefs op zoek naar een koper 
voor twee oude B747-400ERF’s. Nu 
zou de gehele Belgische vrachtair-
line te koop staan en Qatar Air-
ways  een belang van 49% willen ne-
men. De rest zou moeten worden 
verkocht aan Belgische investeer-
ders.

Dit opzienbarende nieuws bracht 
vorige week het doorgaans goed ge-
informeerde Duitse virtuele vracht-
blad Cargo Forwarder. Nog opval-
lender was het feit dat de TNT-
woordvoerder, Cyrille Gilbert, wel 
enige afstand nam van het nieuws 
maar ook weer niet met een spijker-
harde ontkenning kwam. Volgens 
de zegsman van TNT Express bevat 
het verhaal van Cargo Forwarder 
‘fouten en onbevestigde veronder-
stellingen’, maar hij wijst er verder 
op dat de koerier voor het vrachtver-
voer een mondiaal inkoopbeleid 
heeft  en ‘als onderdeel daarvan pra-
ten we met airlines en werken we 
met ze samen op bepaalde routes en 
kunnen daardoor ons transportnet-
werk optimaliseren’. Volgens Cargo 
Forwarder, dat verschillende ano-
nieme luchtvrachtexperts in de Bel-
gische markt aanhaalt, is Qatar Air-
ways al enige tijd in onderhandeling 
om een belang van 49% te nemen in 
TNT Airways. De luchtvaartmaat-
schappij uit de steenrijke oliestaat 
Qatar is bezig met een mondiale ex-
pansie op vrachtgebied en zou na de 
verkoop van haar belang in Cargo-
lux (35%) het oog hebben laten val-
len op Liège Airport, de thuisbasis 
van TNT Airways, als nieuwe Euro-
pese draaischijf voor haar mondiale 
expansieplannen. Dat zou ook de in-
steek zijn van de gesprekken met 
TNT en de Belgische en Waalse 
overheid, aldus insiders. TNT Air-
ways zou daarbij als eigenaar van 
kostbare verkeersrechten op bij-
voorbeeld de VS de rol van Cargolux 
kunnen innemen. Daarnaast be-

Ceva Logistics sloot 2013 af met 
een dalende omzet en bedrijfsre-
sultaat. De afnemende volumes en 
inkomsten (-12%) uit de lucht-
vrachtexpeditie zijn de grootste 
boosdoener.

Deze mindere prestaties in de lucht-
vracht vertaalden zich in een omzet-
daling van 8,3% naar 8,5 miljard 
dollar (6,9 miljard euro) bij het con-
cern, dat is ontstaan uit de acquisi-
ties van TNT Logistics en de Ameri-
kaanse expediteur EGL. Ook een 
sanering in 2013 had een ‘versto-
rend’ eff ect op de omzet, stelt Ceva 
bij de presentatie van de jaarcijfers.
Het ‘aangepaste’ bedrijfsresultaat 
over 2013 lag met 277 miljoen dollar 
3% onder het niveau van 2013, ter-
wijl de bedrijfswinst uit Freight Ma-
nagement (expeditie) 67,7% daalde 
tegenover 2012. Dat werd deels ge-

ANALYSE

LOGISTIEK
TRANSPORTINDEX STABIEL EN VEEL HOGER DAN JAAR GELEDEN

De Transportindex is de afgelopen weken niet ver van zijn plaats gekomen. Maandag werd een stand bereikt van 
97,52, een fractie hoger dan in voorgaande weken. De stand van maandag was wel tien punten hoger dan precies 
een jaar geleden. Het gaat dus nog steeds duidelijk beter in transportland dan in voorgaande jaren. Er waren in de 
voorbije week wel enkele fl inke verschuivingen. De deelindex voor wegvervoer moest niet minder dan twaalf 
punten terug tot 95, overigens nog royaal meer dan de 81,38 van twaalf maanden ervoor. De deelindex voor 
zeescheepvaart, die een week eerder een forse daling vertoonde, herstelde zich bijna even sterk en kwam op 
95,70 uit, vergelijkbaar met een jaar eerder. De binnenvaartindex bleef stabiel - en relatief hoog - op 109,52.

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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in andere handen
 een van de bekendste Britse wegvervoerders

loop zijn gebracht. De bekendheid 
wordt nog versterkt doordat beleve-
ring van supermarkten van Tesco 
een van de specialiteiten van het be-
drijf is. Het is een typisch Brits be-
drijf, dat zich sporadisch in het bui-
tenland laat zien en op het continent 
nauwelijks aanwezig is.
Eddie Stobart heeft  behalve Tesco 
onder meer brouwer AB InBev, Uni-
lever, Procter &  Gamble, GlaxoS-
mithKline, Mars, Pirelli en Jonhson 
& Johnson als klanten. Het  werkt 
niet met vaste prijzen, maar rekent 
met die klanten op basis van het sys-

teem ‘Pay per Mile’. Het bedrijf heeft  
in Groot-Brittannië naar schatting 
een marktaandeel van 2% in de weg-
vervoermarkt.
Eddie Stobart is heeft  zich de laatste 
jaren sterk geconcentreerd op de 
duurzaamheid. Zo rijdt een deel van 
de vloot op LNG met diesel als reser-
vebrandstof. Het bedrijf ontwikkel-
de eigen effi  ciënter transportmateri-
eel met als doel  transportkilometers  
uit te sparen.
Stobart Group ziet nu een fl ink deel 
van zijn omzet van zo’n half miljard 
pond per jaar uit de jaarrekening 

wegvallen. De groep houdt een zes-
tal divisies over, waarvan er één 
schijnbaar helemaal niet bij de groep 
past. Het is Stobart Barristers. 
Deze juridische divisie dateert van 
2008.
Tot 2004 kon een rechtzoekende in 
het Verenigd Koninkrijk niet zo-
maar rechtstreeks een ‘barrister’ in-
schakelen, een advocaat die zijn zaak 
bij de rechter bepleit. Dat moest ge-
beuren via een ‘solicitor’, een andere 
advocaat, zij het één die niet in rech-
te mag optreden. In dat jaar werd de 
‘direct public access’-wetgeving in-
gevoerd, waardoor de burger recht-
streeks één advocaat op zijn zaak 
mag loslaten.
Stobart Group heeft  daar zelf in zijn 
incidentele rechtszaken van geprofi -
teerd. Op zeker moment, in 2008, 
besloot de directeur juridische za-
ken van de groep, Trevor Howarth, 
om zijn eigen barristers in dienst te 
nemen. Dat bespaarde het bedrijf 
aanzienlijke kosten. Een paar jaar 
terug werd besloten deze juridische 
dienst ook aan derden aan te bieden. 
Dat is goed aangeslagen, waardoor 
uit deze bijkomstige activiteit een 
heuse divisie is gegroeid.
De vraag is nu hoe het verder zal gaan 
met wegvervoerder Eddie Stobart. 
Investeringsmaatschappijen blijven 
meestal niet voor eeuwig op hun aan-
delen zitten. DBAY ook niet. Jaren 
geleden kreeg het TDG in handen 
om het, na enkele reorganisaties, aan 
Norbert Dentressangle te verkopen.

De naam Stobart 
prijkt op mokken, 
modelvrachtauto’s 
en teddyberen.

 ondernemerschap beschouwd.

FOLKERT NICOLAI
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Recordjacht op 

Hoe hoog ze precies 

worden, blijft nog 

maanden geheim. Maar 

zeker is dat Kalmar 

op Maasvlakte 2 

’s werelds hoogste 

containerkranen bouwt. 

Z
o ver het oogt reikt, is de we-
reld blauw. We lopen over de 
kade van APM Terminals 

Rotterdam II op Maasvlakte 2 tus-
sen tientallen meters lange en/of 
hoge constructies, stuk voor stuk in 
Maersk/APMT-blauw. Een legertje 
aannemers is dagelijks met een 
paar honderd werknemers bezig 
om ze samen te voegen tot over-
slagmachines, die zijn ontworpen 
voor de generatie van na Maersks 
triple-E giganten van 18.000 teu.
Verantwoordelijk voor die operatie 
is projectdirecteur Arjen Kemner 
van Kalmar, onderdeel van het Finse 
Cargotec, die zijn trots niet onder 
stoelen of banken steekt: ‘Dit wor-
den de Mercedessen onder de con-
tainerkranen’. Voor de in Rotterdam 
gevestigde verkooporganisatie bete-
kende het nog geen twee jaar geleden 

met APM getekende contract niets 
minder dan een doorbraak. Tot op 
dat moment was ZPMC in Shanghai 
mondiaal heer en meester in de 
bouw van ship-to-shore quay cra-
nes, zoals ze in het jargon heten, en 
nog steeds heeft  het zo’n 70% van de 
markt in handen.
Kalmar laat de onderdelen eveneens 
in China bouwen, door Nantong 
Rainbow Heavy Machineries 
(RHM), ruim honderd kilometer ten 
noorden van Shanghai. Maar vol-
gens Kemner legt RHM de lat veel 
hoger dan andere Chinese fabrie-
ken: ‘Dit moet niet alleen de snelste 
terminal ter wereld worden, maar 
ook de veiligste. Daar zijn ook de le-
veranciers op geselecteerd.’
Anders dan ZPMC, dat de kranen 
compleet afgebouwd met eigen sche-
pen afl evert, worden de Kalmar-

kranen in onderdelen met zware la-
dingschepen aangevoerd. ‘Als je 
kranen 12.000 kilometer overzee 
vervoert, zit er al een paar jaar slijta-
ge in op het moment dat je ze op de 
kade zet. Dat kan tot wel tien jaar op-
lopen. Daarom laten wij ze in onder-
delen in Nantong maken en zetten 
we ze hier in elkaar.’
Maar ook tijdsdruk speelt een rol. 
Door gelijktijdig in China te bou-
wen, onderdelen te verschepen en ter 
plekke te assembleren, wordt vol-
gens hem belangrijke tijdwinst ge-
boekt. Zo heeft  hij ook ingestemd 
met het verzoek om één van de 
transporten via de scheepvaartroute 
om Azië ten noorden van Rusland te 
sturen: ‘Dat scheelde ons twee we-
ken vaartijd.’
Kalmar werkt op dit moment aan 
zes (van de in totaal acht) kranen te-

FOTO’S RIES VAN WENDEL DE JOODE



9FEATURE
NIEUWSBLAD TRANSPORT 12-18 MAART 2014

 turboterminal

ROB MACKOR

‘Als je een kraan in één stuk verscheept, 
zit er al een paar jaar slijtage in.’

gelijkertijd, die alle een verschillend 
stadium van afb ouw vertonen. Alles 
is erop gericht APM’s harde deadline 
te halen: het eerste schip moet ‘com-
mercieel’ afgehandeld kunnen wor-
den op 1 september, twee maanden 
voor de steeds door de Deense groep 
genoemde offi  ciële openingsdatum 
van de terminal.
De projectdirecteur heeft  er alle ver-
trouwen in dat dat gaat lukken, hoe-
wel er nog vele hordes genomen 
moeten worden. ‘Maar met de vijfde 
en zesde kraan lopen we zelfs voor 
op schema, we maken een steile leer-
curve door.’ Volgens hem zijn de 
zware boeteclausules in het bouw-
contract daarbij niet de enige reden 
om alles uit de kast te halen: ‘We 
gaan de wereld laten zien dat we vol-
gens afspraak leveren.’
Het uitzicht vanaf het puntje van ‘de 

klap’, het opklapbare deel van de 
kraan, is adembenemend. Aan de 
overkant ligt de in aanbouw zijnde 
terminal van Rotterdam World Ga-
teway, achter ons werken de nieuwe 
onbemande automated guided vehi-
cles (agv’s) als legowagentjes hun 
testprogramma af. Schijnbaar iets 

verder, maar in werkelijkheid kilo-
meters weg, staan de machines van 
Euromax en ECT Delta als in slagor-
de opgesteld.
We staan dan ook op 65 meter hoog-
te, de bovenkant van de opklapbare 
drie meter ‘dikke’ hoge giek, die een 

bereik heeft  van 70,5 meter. Dat is 
meer dan voldoende voor de afh an-
deling van de triple E’s, vertelt de 
projectdirecteur: ‘Die zijn 23 contai-
ners breed. Deze kranen kunnen 25 
rijen aan en met wat aanpassingen 
zelfs 26. Ook in de hoogte krijgen ze 
nog één laag reserveruimte. Daar-

mee kunnen ze schepen aan die nu 
alleen nog maar op de tekentafel be-
staan.’
De gevaartes krijgen een gewicht 
van ongeveer 2300 ton; hoeveel pre-
cies wordt pas bekend op het mo-
ment dat ze klaar zijn. ‘We tillen dan 

één van de poten een paar centime-
ter op en aan de hand van de uitge-
oefende kracht kunnen we de massa 
precies uitrekenen.’ Ander aanspre-
kend feit: ze draaien op een span-
ning van 21.000 volt, volgens Kem-
ner genoeg voor een doorsnee 
woonwijk. 
Het puntje van de kranen, het A-
frame voor de kenners, heeft  een 
hoogte van 95 meter, een wereldre-
cord. Wat de hoogte met opgeklapte 
giek wordt, mag hij niet vertellen 
van opdrachtgever APMT, want die 
wil dat gegeven voor de offi  ciële ope-
ning bewaren. Maar Kemner wil wel 
een tip van de sluier oplichten: ‘In 
elk geval meer dan de 135 meter van 
de nieuwe ECT-kranen en de 127,5 
meter van RWG.’

Het terrein van APM Terminals Maasvlakte II kleurt met de dag blauwer. Over iets meer dan een half jaar komt de nieuwe terminal in bedrijf.
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Bloedbad 
in het Kanaal

Mag het bedrijf dat met treinen door de Kanaaltunnel rijdt, op datzelfde 

traject met boten varen? Daarover woedt een felle juridische strijd, nu de 

concurrerende ferrymaatschappijen het moeilijk hebben.

Het gaat goed met het Verenigd Ko-
ninkrijk. Zo goed dat het land de groei-
verwachting heeft  bijgesteld van 2,8 
naar 3,4%. Hetzelfde valt niet te zeggen 
over de ferrymaatschappijen die perso-
nen, auto’s en vrachtwagens naar het 
mega-eiland op en neer varen. 

De ferrymaatschappijen op de Noord-
zee voeren strijd op alle vlakken. In de 

ene hoek is daar My Ferry Link, de ferryrederij van de Euro-
tunnel die voor problemen – lees: snoeiharde concurrentie –  
zorgt op de vaarweg tussen Calais en Dover. In de andere 
hoek staat de nieuwe zwavelnorm klaar spaanders te hakken. 
Want 0,1% zwavel kan leiden tot 100% brandstofk ostenverho-
ging. Daar gaan overigens niet alleen de ferrymaatschappijen 
last van krijgen, vandaar dat zowel Nederlandse als Europese 
rederorganisaties de noodklok luiden. 

Want deze nieuwe zwavelnorm gaat per 2015 in het hele 
Noordzeegebied, het Engelse Kanaal en de Baltische Zee gel-
den. Vanuit alle hoeken klinkt de angst. Er gaan rederijen 
omvallen, de vrachtprijzen gaan stijgen en, zo is de vrees, la-
ding gaat massaal verschuiven van water naar weg. Dat lijkt 
goed nieuws voor de Eurotunnel, die toch al enkele topjaren 
aan het beleven is. Maar ook Liverpool kan profi jt hebben van 
de nieuwe zwavelnorm. Deze Engelse stad ligt namelijk net 
buiten het gebeid waarvoor de nieuwe zwavelnorm gaat gel-
den. ‘Het is goed mogelijk dat grote schepen naar die haven 
uitwijken om hoge brandstofk osten te vermijden’, zegt vloot-
directeur Gaby Steentjes van Flinter Management. Vanaf 
daar wordt de lading dan op kleinere schepen verder Noord-
west-Europa ingestuurd. 

Het zou inderdaad zo maar kunnen. Want toeval of niet, in 
Liverpool is momenteel een fl inke containerterminal onder 
constructie. 854 meter nieuwe kade wordt er gebouwd, met 
daarachter 17 hectare grond die kan worden volgestouwd met 
lading. Als het Liverpool2 project klaar is kunnen er twee 
schepen van 380 meter lang tegelijk liggen. Schepen met een 
capaciteit tot 13.500 teu kunnen er met gemak terecht. Voor 
het zover is moet er nog wel fl ink wat gebaggerd worden. De 
aanloopgeul moet met acht meter worden verdiept en voor de 
kades moet tot 16,5 meter diepte zand worden weggezogen. 
De terminal is volgens planning in het derde kwartaal van 
2015 klaar, rond de tijd dat de grote containermaatschappijen 
de hoge brandstofk osten goed beu zijn dus. Dat maakt de 
kans dat Steentjes gelijk zal krijgen best groot.

Of een dergelijke ontwikkeling ook gevolgen heeft  voor het 
ferrytransport is nog onduidelijk. Het valt te betwijfelen of de 
maatschappijen een derde tegenstander aankunnen, maar 
daar kan TLN, waar de maatschappijen sinds kort een eigen 
afdeling hebben, wellicht bij helpen.
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DFerry expensive

Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
verenigdkoninkrijkenierland

In mei moet er meer duidelijk wor-
den over het lot van My Ferry Link, 
de voortzetting van de dienst van 
het vroegere Seafrance tussen Calais 
en Dover. Tegen die dienst, die 
wordt uitgevoerd door een dochter-
bedrijf van Eurotunnel, wordt fel be-
zwaar gemaakt door andere ferry-
maatschappijen op deze route. 
DFDS en P&O spreken van oneerlij-
ke concurrentie. My Ferry Link zou, 
met steun van moeder Eurotunnel, 
de tarieven op het Kanaal kunstma-
tig laag houden om zijn concurren-
ten de voet dwars te zetten. Volgens 
de concurrenten is er op de route 

sprake van overcapaciteit.
Eurotunnel kocht uit de boedel van 
het in 2012 ter ziele gegane SeaFrance 
drie ferryschepen om die vervolgens 
zelf in een soortgelijke dienst te gaan 

exploiteren. My Ferry Link is daarbij 
succesvol, blijkt uit de jaarcijfers van 
Eurotunnel. Het vervoerde vorig 
jaar 326.274 vrachteenheden en 
316.811 personenauto’s, bij een om-
zet van 74 miljoen euro. Dat was 
goed voor 11% van de vracht- en 8% 
van de passagiersmarkt.
Het leidde tot klachten bij de Britse 
mededingingsautoriteit, de Compe-
tition Commission. Die verlangde 
vorig jaar dat Eurotunnel zijn trans-
portactiviteiten aan de oppervlakte 
van het Kanaal zou opgeven om zich 
verder volledig te richten op het ver-
voer door de tunnel. Deze uitspraak 

Brussel staat aan 
de zijlijn, maar lijkt 
bereid elk moment 

het veld op te 
stormen.

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl
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FERRYVERVOERDERS AAN DE LOBBY 
Sinds dit jaar kent Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) een 
deelmarkt Ferrytransport. Het is de 
voortzetting van de Association of 
Ferry Transport Operators, de 
AFTO.
Door de aansluiting bij TLN 
versterken de ferryvervoerders hun 
lobbykracht. Via TLN zijn er immers 
veel kortere lijnen met de beleids-
makers van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en met de 
Inspectie Leefomgeving en Milieu.
De toetreding van de ferryvervoer-
ders is een volgende uitbreiding 
van de TLN-organisatie. Eerder 
zocht de expediteursorganisatie 
Fenex aansluiting bij TLN. Veel 
AFTO-leden waren trouwens 
individueel ook al TLN-lid.
De AFTO werd in 1983 opgericht om 
de belangen te behartigen van 
eigen- en beroepsvervoerders die 
veel gebruikmaken van ferryver-
voer. De organisatie werd in het 
leven geroepen voor operators die 
hun vrachtauto’s en trailers tussen 
het Europese vasteland en de Britse 
eilanden laten pendelen.
Binnen TLN wordt het werkterrein 
uitgebreid naar andere vaargebie-
den, zoals Scandinavië en Zuid-
Europa. TLN verwacht dat het 
aantal leden van de nieuwe 
deelmarkt de komende tijd, mede 
daardoor, zal toenemen. Het gaat 
nu nog om zo’n dertig bedrijven.
Een ‘typisch’ AFTO- en nu dus 
TLN-deelmarktlid is P&O Ferrymas-

ters, als grootgebruiker van 
ferrycapaciteit. Het bedrijf, van 
oudsher sterk in het vervoer van en 
naar de Britse eilanden, werkt aan 
een pan-Europees netwerk. Zo zijn 
onlangs dagelijkse vertrekken 
tussen de Benelux, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk ingevoerd 
voor deelladingen.
Eerder begon het bedrijf soortge-
lijke diensten tussen de Benelux, 
het Ruhrgebied en Estland. 
Het zwaartepunt van de ‘less-than-
truckload’-activiteiten van P&O 
Ferrymasters ligt nog steeds op het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
maar het bedrijf ziet steeds meer 
de noodzaak om voor een 
Europa-brede aanpak te kiezen.
Stena Line voegde onlangs een 
ferryroute toe aan zijn diensten 
van en naar het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland. Het Zweedse concern 
nam van het Ierse Celtic Link de 
ferrydienst over tussen Rosslare in 
Ierland en het Franse Cherbourg. 
De dienst biedt drie afvaarten per 
week in beide richtingen.
Mede gericht op vervoer van en 
naar de Britse eilanden is de 
vestiging die het Noorse Bring 
onlangs opende in Sint-Katelijne-
Waver, bij Antwerpen. Het biedt 
diensten aan op de Noordse 
landen, de Britse eilanden, Spanje, 
Griekenland en Turkije, met – vrij-
wel – dagelijkse diensten. Bring 
onderhoudt ook groupagediensten 
voor gekoelde en bevroren lading. 

FOLKERT NICOLAI

Mededingingsautoriteit. Mocht de 
Britse kartelwaakhond er zelf niet 
uitkomen, dan is zeker een afzon-
derlijke actie van Brussel te ver-
wachten. Brussel staat weliswaar aan 
de zijlijn, maar lijkt bereid elk mo-
ment het veld op te stormen.
DFDS spreekt door de entree van My 
Ferry Link – feitelijk de voortzetting 
van SeaFrance in een toch al volle 
markt – van een ‘bloedbad’. Het 
Deense bedrijf, actief op een groot 
aantal ferryroutes in Europa, dreig-
de al diverse malen met een vertrek 
van de route Calais-Dover. DFDS 
stelt door de komst van My Ferry 
Link maandelijks zo’n miljoen euro 
schade te lijden. Pikant is overigens 

dat DFDS zelf in 2012 meebood op 
de Seafrance-schepen, die sinds no-
vember 2011 uit de vaart lagen.

Tarieven
Het dreigement van vertrek van 
DFDS speelde ook een rol bij het eer-
dere oordeel van de Competition 
Commission dat My Ferry Link zijn 
activiteiten zou moeten staken. De 
commissie voorzag dat Eurotunnel 
zijn kans zou grijpen om de tarieven 
fors op te trekken zodra een grote 
concurrent het voor gezien zou hou-
den. Duidelijk is verder dat op deze 
Kanaalroute al wel eerder sprake is 
geweest van een ‘bloedbad’. 
SeaFrance is daarvan niet het enige 

voorbeeld. De laatste tien jaar gin-
gen ook Hoverspeed en SpeedFer-
ries met hun diensten al over de kop.
My Ferry Link is allerminst van plan 
zich van het Kanaal terug te trekken. 
Sterker, het heeft  plannen zijn activi-
teiten uit te breiden. Zo dong het als 
kandidaat-exploitant al mee naar de 
veerdienst tussen Dieppe en Newha-
ven. Deze dienst wordt nu aangebo-
den door het Franse departement 
Seine-Maritime, dat tevens eigenaar 
is van de Britse haven Newhaven in 
East Sussex. De huidige operator 
van de dienst is... DFDS.

zou hebben betekend dat My Ferry 
Link er begin dit jaar mee had moe-
ten ophouden. Eind vorig jaar echter 
werd het besluit van de Competition 
Commission herroepen door het 
eveneens Britse Competition Ap-
peals Tribunal. De zaak werd naar 
de Competition Commission terug-
verwezen.
Deze instantie moet nu eerst vast-
stellen of ze zelf wel bevoegd is tot 
oordelen. Daarvoor is een uit-
spraaak nodig over de vraag of Eu-
rotunnel feitelijk het bedrijf 
SeaFrance zou hebben overgeno-
men, of slechts activa zou hebben ge-

kocht in de vorm van drie ferrysche-
pen, waarop het vervolgens, via de 
Société Coopérative de Production, 
een deel van de voormalige 
SeaFrance-bemanning aan het werk 
heeft  gezet. Volgens de laatste stand 
van zaken mag hierover deze maand 
een voorlopige uitslag worden ver-
wacht. In mei zou dan de defi nitieve 
beslissing volgen.
De hele voorgeschiedenis ligt iets in-
gewikkelder, maar dit is kortheids-
halve de huidige stand van zaken. 
De kwestie-My Ferry Link heeft  ook 
de warme belangstelling van de Eu-
ropese Commissie en de Europese 



Jan Hendrickx kent de eigenaardigheden van die 

markt, de routes en bestemmingen en is voor 

verladers die zaken doen met het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland geen onbekende. ‘Ik heb 

m’n hart verloren aan die landen en aan de men-

sen daar. Ik kom er graag en vaak. Ik ben al sinds 

m’n zeventiende aan het pionieren met vervoer 

naar Engeland en Ierland.’ Niet zonder succes: hij 

bouwde een goedlopend transportbedrijf op, dat 

hij in 2008 verkocht.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en 

toen Jan Hendrickx bij toeval de kans kreeg zijn 

oude stiel weer op te pakken, greep hij die aan. 

Op 1 januari nam hij CLF Nederland over. Die 

transportonderneming bestond sinds 2011. De 

Ierse oprichter Gary Carolan, een vriend van Jan 

Hendrickx, wilde destijds een eigen vestiging op 

het Europese vasteland als vooruitgeschoven 

post voor zijn even buiten Dublin gevestigde 

bedrijf CLF International Freight Forwarders. Nu 

vervult Hendrickx Transport & Logistics die rol, 

terwijl Hendrickx op zijn beurt in Ierland profi teert 

van de sterke positie en het netwerk van CLF. 

BETROUWBAARHEID

Hendrickx Transport & Logistics is dus wel een 

nieuwe naam, de aanwezige ervaring en know-

how bieden opdrachtgevers de zekerheid dat hun 

goederen snel en veilig worden vervoerd. ‘We ma-

ken als het ware een vliegende start en gaan wat 

CLF heeft opgebouwd verder laten doorgroeien.’

Betrouwbaarheid is essentieel, maakt Jan Hen-

drickx duidelijk: ‘We doen veel tijdsleveringen, 

onder meer voor winkelketens. Wat hier vandaag 

wordt geladen, komt morgen gegarandeerd op 

tijd aan op de eindbestemming.’

Die vervoersplicht gaat boven alles. ‘Soms is die 

trailer dan maar voor 10, of zelfs 7 meter gevuld 

in plaats van 13,6 meter. Jammer voor ons, maar 

die klant moet ervan op aan kunnen. Service 

boven alles.’

Dat het bedrijf daar ver in gaat, wordt herkend. 

Het bewijs is dat diverse grote en veeleisende 

ondernemingen op Hendrickx Transport & Logis-

tics vertrouwen. Zoals Post NL, waarvoor het be-

drijf postzakken en pakketten van Nederland naar 

Ierland en vice versa vervoert. ‘Postvervoer heeft 

zo zijn specifi eke eisen. Vier keer per week ver-

trekt de post hiervandaan. Nu vaart de boot van 

Rotterdam naar Dublin maar twee keer per week: 

op dinsdag en vrijdag. Dat hebben we opgelost: 

op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag stu-

ren we begeleide trailers via Calais-Dover, dwars 

door Engeland naar Holyhead-Dublin. Dat is wel 

duurder maar zo kunnen we een snellere looptijd 

en de gewenste frequentie realiseren.’ 

GROUPAGE

Hendrickx Transport & Logistics vervoert alles: 

‘Van wc-papier tot computers. Er gaat echt van 

alles naar Ierland: constructiemateriaal, huishou-

delijke artikelen, noem maar op.’

Het gaat voornamelijk om groupagevervoer. 

Dagelijks steekt er minimaal één wagen vanuit 

Rijen de Noordzee (en de Ierse Zee) over. De 

trailers zijn eigendom. De chauffeurs zijn niet in 

loondienst, zodat het bedrijf fl exibel kan inspelen 

op fl uctuaties in de markt. ‘We werken uitsluiten

met Nederlandse eigen rijders. Ook weer met he

oog op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Die spreken hun talen en kunnen in Engeland en

Ierland goederen uitrijden.’ 

Van de huidige achttien trailers is een aantal 

voorzien van een containerchassis. ‘Binnen de 

Benelux doen we namelijk zelf het containerver-

voer dat we hebben tussen Nederland en België

enerzijds en Ierland anderzijds. Het vervoer blijft 

derhalve in eigen hand.’

SNELHEID

Naast betrouwbaarheid is snelheid een sterk pun

van Hendrickx Transport & Logistics. ‘De post 

die we vervoeren, moet bijvoorbeeld binnen twe

dagen op de depots in Ierland zijn, van waaruit d

brieven en pakketten worden bezorgd.’

Tegelijkertijd mag ook de kostprijs niet uit het 

oog worden verloren, beseft Jan Hendrickx maa

al te goed. ‘Door de economische crisis zijn de 

ladingvolumes van verladers kleiner geworden 

en de prijzen staan onder druk. Verladers zijn 

noodgedwongen zelf ook op zoek naar mogelijk

heden om kosten te besparen. Daarin denken w

graag mee. Lang niet in alle gevallen is er sprake

van spoed. Als de lading er bijvoorbeeld een dag

langer over mag doen, kunnen wij onze trailers e

containers beter vullen en dat vertaalt zich in een

gunstiger tarief.’

‘Dan nog heb je je goederen binnen drie dagen 

aan de andere kant van het water. Dat is een van

de voordelen van het feit dat wij alles in één han

hebben en alleen de boot tussen Rotterdam en 

Dublin gebruiken. ’

LOGISTIEKE DIENSTEN

Naast het transport op het Verenigd Koninkrijk e

Ierland verzorgt Hendrickx Transport & Logistics

zoals de naam al verraadt, ook logistieke dien-

sten. ‘Die willen we uitbreiden. Ons huidige pand

leent zich daar uitstekend voor. We beschikken i

onze loods over 8.500 vierkante meter. We doen

opslag, overslag en cross docking.’

Die activiteiten vonden plaats onder de naam JH

Logistics, een bedrijf dat in 2011 van start ging. 

‘We hebben ook een eigen expeditietak, die eve

eens vanuit het pand in Rijen opereert: All4Logic

Die verzorgt transport en aanvullende diensten 

naar landen waar we niet zelf op rijden. Daarmee

kunnen we klanten helpen die het liefst alles aan

één partij uitbesteden. Ook voor andere bestem-

mingen, zoals Frankrijk, Duitsland en Polen, 

bieden we hen zodoende een oplossing. Vooral 

voor spoedzendingen wordt daar veel gebruik va

gemaakt. We crossen heel Europa door.’ 

Daarnaast verzorgt All4Logic ook lucht- en zee-

vracht. ‘Als allrounder kennen we onze plaats in 

de markt door goede communicatie en scherpe 

prijzen.’

De drie zusterbedrijven vullen elkaar aan. Vanuit 

Rijen bieden ze verladers een compleet pakket 

aan diensten. De locatie is strategisch gelegen: 

goed bereikbaar via de A58 en A27 en dicht 

gelegen bij industriecentra als Tilburg en Breda. 

‘We zijn snel in Rotterdam, maar ook vlak bij de 

grens en Antwerpen.’

Hendrickx Transport & Logistics 
breidt specialisme verder uit

Hendrickx Transport & Logistics B.V. in het Brabantse Rijen is begin dit jaar 

opgericht door directeur-eigenaar Jan Hendrickx. De ondernemer is echter geen 

onbekende. Net zo min als het bedrijf: het is namelijk de nieuwe naam voor 

CLF Nederland B.V., dat hij heeft overgenomen. Hendrickx Transport & Logistics 

is gespecialiseerd in het verzorgen van (groupage)transporten naar en van 

Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe naam met vertrouwde service op Ierland en Verenigd Koninkrijk

Meer informatie:

Hendrickx Transport & Logistics B.V.

Kempenbaan 30

5121 DM RIJEN

Tel.: +31(0)88 1610161

Fax.: +31(0)88 1610171

Email: planning@htlnl.com
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Staaltje Hollands glorie in deels 
ondergelopen Engeland

Bijna dertig vrachtwagens van wegvervoerder PAX uit Heerenveen waren vorige maand

nodig om zo’n twintig industriepompen van de fi rma Van Heck over te brengen naar het deels 

overstroomde Britse graafschap Somerset. Daar draaien ze nu nog steeds.

D
e chauff eurs van PAX 
Bouw- en Industrieservice 
(BIS) werden bijna een 

maand geleden door de lokale be-
volking ontvangen als ware helden, 
zegt planner Edwin Veltman van 
PAX. Zo was het gehele dorp van het 
plaatselijke Dunball uitgelopen toen 
het Nederlandse konvooi arriveerde. 
‘We kregen broodjes en ze kwamen 
een praatje maken’, aldus Andries 
Boersma, één van de dertig chauf-
feurs die voor PAX Bouw- en Indu-
strieservice op pad werden gestuurd.
Opdrachtgever Van Heck Pompen 
uit Noordwolde, waarvoor PAX BIS 
al ruim twintig jaar rijdt, was door 
de Britse overheid ingehuurd om de 
noodsituatie het hoofd te bieden. 
Daarvoor moest een nieuw mobiel 
bemalingsstation worden opge-
bouwd dat het overtollige water uit 
het overgelopen afwateringskanaal 
via de rivier Parrett rechtstreeks in 

het Kanaal van Bristol kon pompen. 
Voor PAX was het niet de eerste ver-
voersklus naar een overstromings-
gebied. ‘Vorig jaar hebben we zo’n 
twaalf tot dertien trucks naar de 
Elbe gestuurd toen die buiten haar 
oevers was getreden. Ook dat was 
voor Van Heck.’

Belletje
Behalve dat de klus in Groot-Brit-
tannië ruim twee keer zo groot was, 
moest er ook zeer snel worden ge-
werkt. Veltman: ‘We kregen ’s 
avonds om half negen een belletje 
van Van Heck en om tien uur stond 
de eerste vrachtwagen van ons al bij 
de opdrachtgever te laden.’ Haast 
was ook geboden omdat er ook vol-
doende ruimte moest worden gere-
serveerd op de veerboot van Hoek 
van Holland naar Harwich, voegt hij 
er aan toe. Aanvankelijk zouden er 
slechts drie pompen met de noodza-

kelijke pijpen worden vervoerd naar 
het rampgebied in het westen van 
Engeland. Daarvoor waren zes 
vrachtwagens voldoende, maar de 
volgende dagen liep het aantal te 
vervoeren pompen op naar twintig. 
‘Daarvoor moesten wij ook collega-
transporteurs in de buurt inschake-
len.’ In konvooi werden de meeste 
pompen inclusief materiaal via 
Hoek van Holland naar Groot-Brit-
tannië overgezet. ‘In totaal waren de 
chauff eurs met de retourrit ruim 
vier dagen van huis. Daarbij leverde, 
naast het transport over de kleine 
wegen onder moeilijke weersom-
standigheden, vooral het lossen van 
de grote pompen nog angstige mo-
menten op. ‘Dat moest gebeuren in 
noodweer. Een pluim dan ook voor 
onze chauff eurs, want die worden bij 
deze verhalen steevast vergeten en 
die hebben wel het meeste werk ver-
zet en met succes.’ | JOHN VERSLEIJEN

Ongeveer 10% van de zogeheten Somerset Levels 
stond in februari onder water. De twintig grote 
pompen van Van Heck draaien daar nu nog volop 
om het overgelopen afwateringskanaal King’s 
Sedgemoor te ontlasten. De installatie kan rond 
de 2.000 liter water per seconde in de nabijgele-
gen rivier de Parrett, ten noorden van het plaatsje 
Bridgewater, pompen. Deze rivier mondt uit in het 
Kanaal van Bristol. Volgens planner Edwin 
Veltman van vervoerder Pax Bouw- en Industrie-
service is het nog onduidelijk wanneer de pompen 
weer terug gaan naar Nederland. ‘We hebben nog 
niets gehoord. We brengen nog regelmatig 
onderdelen naar de plek. Dus ze zullen de pompen 
nog wel enige tijd nodig hebben.’ 

Het konvooi van de Friese transporteur Pax met de pompen van Van Heck nadert de plaats van bestemming bij Dunball. 

Alle bestemmingen
Dagelijks begeleid vervoer

GROUPAGE 

EN KOMPLETE LADINGEN

Rotterdam • T 010 4764333 • F 010 4773575 • www.winterswijkrtm.nl

IERLAND

WINTERSWIJK
L O G I S T I C S
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De gruwelijke gevolgen van 0,1%

De nieuwe 

zwavelregelgeving die 

per 2015 ingaat, vraagt 

veel geld van rederijen. 

Ook verladers gaan dat 

merken. Gevreesd 

wordt dat er bedrijven 

zullen bezwijken en dat 

lading van water naar 

weg wordt verplaatst. 

Marin Ship Management beheert ook de schepen van Erik Thun AB, dat op de vorig jaar in de vaart genomen MV Alice (foto) en MV Helge veel brandstofbesparende technieken heeft geinstalleerd. Samen met 
scheepswerf Ferus Smit bouwen zij nu een drogeladingschip dat vaart op LNG. ‘Wij zijn overtuigd dat in de SECA-gebieden LNG de toekomst is’, zegt vlootdirecteur Erik Zwijghuizen van Marin Ship Management.  
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tijgende vrachtprijzen, ver-
dwijnende diensten, bedrijven 
die failliet gaan en overheden 

die de ernst van hun regels niet in-
zien. Het is geen mooi plaatje dat 
ceo Niels Smedegaard van de Deen-
se ferrymaatschappij DFDS onlangs 
schetste in een interview met het 
eveneens Deense nieuwsmedium 
Shippingwatch. ‘De brandstofk os-
ten gaan met 40 tot 50% stijgen, het 
kan niet zo zijn dat reders deze las-
ten alleen gaan dragen’, zegt hij. 
Per 1 januari 2015 gaan in de zoge-
noemde Sulphur Emission Control 
Area’s (SECA) nieuwe zwavelnor-
men gelden. In deze gebieden mogen 
dan alleen nog brandstoff en worden 
gebruikt waarvan het zwavelgehalte 
niet meer is dan 0,1%, nu is dat nog 
1% - sinds een verstrenging vanuit 
dezelfde regelgeving in 2010. Maar 
de ultra-laagzwavelige gasolie is veel 
duurder dan de zware stookolie 
waar nu doorgaans op wordt geva-
ren, of dat nu de normale of de laag-
zwavelige versie is. Volgens cijfers 
van Bunkerworld bedroegen de 
bunkerprijzen van normale (IFO180) 
en laagzwavelige stookolie (LS180) 
op 3 maart in Rotterdam respectie-
velijk 616 en 677 dollar per ton, ter-

wijl de ultra-laagzwavelige gasolie 
901 dollar per ton kostte. Die hoge 
kosten zullen hun tol eisen.

Routes opheffen
DFDS is begonnen aan een analyse 
van zijn dienstennetwerk; vier tot 
zeven routes dreigen te verdwijnen 
omdat zij niet meer rendabel zullen 
zijn. ‘Dat hangt natuurlijk wel af van 
wat de concurrentie doet’, zegt Sme-
degaard. Ook P&O Ferries vreest 
voor de langere minder drukke rou-

tes. ‘Wij willen nog niet praten over 
opheff en, maar de hogere prijzen 
zetten deze routes wel onder hevige 
druk’, zegt woordvoerder Chris La-
ming. ‘De hogere brandstofk osten 
werken door in de vrachttarieven, 
maar alleen op korte routes met een 
hoge frequentie kan dat echt geld op-
leveren.’
Zowel DFDS als P&O Ferries kijken 
naar alternatieve oplossingen om 
aan de nieuwe normen te voldoen, 

gens hen ook niet ten goede komt 
aan het milieu. Dat is wel heel ge-
biedsafh ankelijk. ‘Want’, zegt een 
logistiek dienstverlener die anoniem 
wil blijven, ‘de tunnel naar Engeland 
zit al bijna aan zijn maximale capa-
citeit. Bovendien zal die de prijs dan 
ook wel verhogen.’ Hoeveel de ferry-
tarieven worden verhoogd is nog 
niet bekend maar geruchten onder 
transportbedrijven hebben het over 
10% op de routes tussen Nederland 
en Engeland. 

Koopvaardij
De problemen van de komende re-
gelgeving beperken zich niet tot de 
ferry-industrie. ‘Ik kan me goed 
voorstellen dat er reders zullen om-
vallen als gevolg van de hogere 
brandstofk osten’, zegt vlootdirec-
teur Erik Zwijghuizen van Marin 
Ship Management, een bedrijf dat 
andermans vloten beheert. ‘Het 
hangt er allemaal van af hoe goed je 
het met de charteraar kunt oplos-
sen.’  Die speelt de extra brandstof-
kosten waarschijnlijk door aan de 
bevrachter, wat gebruikelijk is in de 
koopvaardij. 
De regelgeving kan ook gevolgen 
hebben voor de havens in het SECA-

want die bestaan. Reders kunnen 
overstappen op vloeibaar aardgas als 
brandstof of zogenoemde zwavels-
crubbers installeren. Die stellen een 
schip in staat om op zware stookolie 
te blijven varen omdat de scrubber 
alle zwavel uit de uitlaatgassen ver-
wijdert. ‘Voor nieuwe schepen zul-
len wij naar vloeibaar aardgas (li-
quefi ed natural gas, LNG) kijken’, 
zegt Laming. Hoewel de opstartkos-
ten hoger zijn kan LNG zich door de 
gunstige gasprijzen terugverdienen. 

‘Maar het ombouwen van bestaande 
schepen is te duur. Op een deel van 
de bestaande schepen gaan we scrub-
bers installeren. Schepen die dat niet 
waard zijn – de aanschaf en installa-
tie van een scrubber kost al snel en-
kele miljoenen – zullen op de dure 
ultra-laagzwavelige brandstof moe-
ten gaan varen.’
De ferrymaatschappijen vrezen dat 
door de hogere tarieven meer lading 
naar de weg zal uitwijken, wat vol-

‘Scheepseigenaren zijn de afgelopen
zes jaar al fl ink leeggebloed.’
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BUKO Transport uit Beverwijk 

voegt elf nieuwe MAN Euro 

VI-vrachtwagens toe aan zijn 

wagenpark. De eerste vrachtwa-

gen is geleverd en heeft naast 

de jongste Euro-normering ook 

een optimale laadcapaciteit. De 

kipper wordt ingezet voor 

werkzaamheden op het terrein 

van AEB Amsterdam. 

Doyen Auto Nederland, een 

Europese distributeur van 

onderdelen voor reparatie en 

onderhoud van auto’s, verhuist 

zijn logistieke centrum van Den 

Bosch naar Waalwijk en betrekt 

een pand van 7.500 vierkante 

meter. Het pand in Den Bosch 

werd te klein. 

De Bas Group krijgt een nieuw 

logistiek centrum op bedrijven-

terrein Vosdonk Noord in 

Etten-Leur. In september 2014 

wordt het pand in gebruik 

genomen. Alle activiteiten van 

Bas Transport, Hereijgers 

Transport en Bas Warehousing 

worden samengevoegd op deze 

nieuwe locatie. De totale 

oppervlakte van het perceel is 4 

hectare. Tijdens de eerste fase 

zal 2,2 hectare in gebruik 

worden genomen. De huidige 

locatie in Etten-Leur houdt men 

aan voor reeds bestaande 

opslagklanten. 

DKV Benelux heeft sinds deze 

maand naast een blog met 

actuele informatie en tips ook 

een eigen LinkedIn-pagina. Dit 

profi el houdt u op de hoogte 

van het reilen en zeilen in 

transport en logistiek, maar u 

wordt ook uitgenodigd om van 

gedachten te wisselen over het 

laatste nieuws en trends.  

BD Bulktransport in Gendt 

(Gelderland) heeft onlangs drie 

Renault Trucks T 460pk aange-

schaft. De nieuwe trucks komen 

ter vervanging in het wagenpark, 

dat nu vijf Renault-trucks telt.

De onderneming heeft als 

specialisatie levensmiddelen-

transport en is onderdeel van 

familiebedrijf Hovetra. De 

nieuwe trucks worden ingezet in 

de Benelux en Duitsland, het 

verzorgingsgebied van BD 

Bulktransport. 

Allround logistieke dienstverle-

ner Braanker Logistics uit 

Alblasserdam heeft acht nieuwe 

Volvo FH’s aangeschaft. Braan-

ker verzorgt voor binnen- en 

buitenlandse opdrachtgevers 

het wegtransport, de zee- en 

luchtvracht en de op- en 

overslag en heeft vestigingen in 

Lissabon en op Schiphol. De 

nieuwe trucks worden ingezet 

voor alle (inter)nationale 

wegtransport activiteiten zoals 

distributie van bouwmaterialen, 

groupagevervoer, scheepsbe-

voorrading, koeltransport, 

exceptioneel transport en 

containervervoer. 

CityDepot neemt de eerste 

elektrische vrachtwagen in 

Vlaanderen met een laadvermo-

gen van 8.300 kilo in gebruik. De 

voortrekker in groene en slimme 

stadsdistributie wil aantonen 

dat elektrische vrachtwagens 

een milieuvriendelijk en stil 

alternatief vormen.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

‘De veel duurdere brandstof – waarvan de prijs volgens hen zo meteen 70 
tot 100% duurder kan zijn als gevolg van de vraagstijging – zal leiden tot 
een veel slechtere concurrentiepositie van de zeescheepvaart ten 
opzichte van het wegvervoer en tot een modal back shift van zee- naar 
landtransport. De milieuwinst van minder zwaveluitstoot kan daarmee 
geheel teniet worden gedaan vanwege de toenemende CO2-uitstoot 
door het wegvervoer’, meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) in een verklaring. De organisatie wil een ‘maximale inzet 
van de overheid om de overschakeling naar alternatieven voor de dure 
laagzwavelige brandstof te versnellen’.
Ook de European Community Shipowners’ Associations (ECSA) roept op 
tot actie. Zij wil vooral dat de ingang van de norm verzacht wordt. ‘Voor 
rederijen die kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan om aan de 
komende eisen te voldoen maar vanwege technische of andere redenen 
niet binnen de gestelde limiet kunnen overschakelen, moet een alterna-
tief implementatieschema komen zonder dat daarmee de vroege 
veranderaars die wel de nodige investeringen hebben gedaan worden 
bestraft’, zegt secretaris-generaal Patrick Verhoeven. 

BRANCHEORGANISATIES LUIDEN 
DE NOODKLOK

gebied. ‘Het is goed mogelijk dat de 
grote containerschepen zo meteen 
uitwijken naar havens net buiten het 
SECA-gebied om de lading vanaf 
daar op kleinere schepen het SECA-
gebied in te sturen’, zegt vlootdirec-
teur Gaby Steentjes van Flinter Ma-
nagement. Grote schepen die veel 
brandstof verbruiken kunnen zo de 
kosten drukken, iets wat centraal 
staat in de huidige cultuur van over-
capaciteit. Diezelfde overcapaciteit 
zorgt er ook voor dat de rekening 
van de duurdere brandstof bij de be-
vrachters komt te liggen. ‘Het instal-
leren van scrubbers is ontzettend 
duur en niet profi tabel voor schepen 
die minder dan de helft  van hun 

vaartijd in SECA-gebieden door-
brengen’, zegt Steentjes. ‘Onze sche-
pen zullen in SECA-gebieden dus ge-
woon van zware stookolie op de 
ultra-laagzwavelige diesel overscha-
kelen. De extra kosten die dat met 
zich meebrengt worden doorbere-
kend aan de bevrachter.’ Volgens 
Steentjes is het voor de meeste reders 
simpelweg niet mogelijk om grote 
investeringen voor installaties als 
scrubbers  te doen. ‘Scheepseigena-
ren zijn de afgelopen zes jaar fl ink 
leeggebloed, het geld is er gewoon 
niet.’

TOBIAS PIEFFERS

Donkere wolken pakken zich samen boven de ferry-industrie. (Foto: DFDS)

Overzicht en grenzen van het SECA-gebied in Noordwest-Europa. 
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HSF LOGISTICS: ALLES ONDER CONTROLE

HSF LOGISTICS heeft zich toegelegd op geconditioneerde transporten en de daaruit voortvloeiende 
logistieke dienstverlening zoals distributie, emballageverhuur en geconditioneerde opslag. Wij bieden 
een totaalpakket, waarbij alle schakels binnen de logistieke keten door ons worden overgenomen. 

HSF LOGISTICS beschikt over EU goedgekeurde koel- en vrieshuizen en heeft een moderne vloot van 700 trucks en 
1.500 getrokken eenheden.

Vanuit onze vestigingen in Nijmegen, Winterswijk, Celje, Great Blakenham, Neuenkirchen-Vörden en Esbjerg èn met onze 
1.200 gemotiveerde medewerkers, kunnen wij die continuïteit bieden die onze klanten zoeken en zorgen wij voor een 
wezenlijke bijdrage aan de versterking van hun concurrentiepositie. 

Dagelijks rijden wij voor onze talloze opdrachtgevers naar diverse landen binnen Europa, zoals Benelux, De Balkanlanden, 
Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Frankrijk, Spanje, Engeland en Ierland.

In de Eurotunnel is het al lang niet meer donker
Alle seinen staan op groen 

voor de Groupe Eurotunnel, 

die ook zonder Olympische 

Spelen weer een uitstekend 

jaar achter de rug heeft. 

Terwijl grote delen van het Europese 
vasteland zich moeizaam door de 
crisis werkten, liet het Verenigd Ko-
ninkrijk de afgelopen jaren alweer 
een duidelijk herstel zien. De Bank 
of England verhoogde zijn economi-
sche groeiverwachting voor dit jaar 
onlangs zelfs van 2,8% tot 3,4%, een 
groeicijfer waar vrijwel geen ander 
Europees land kan tippen. Het eerste 
kwartaal zal er volgens de bank een 
groei van 0,8% uitrollen. In het laat-
ste kwartaal van vorig jaar was dat 
0,7%.
Dat het de Britten redelijk voor de 
wind gaat, blijkt ook uit de jaarcijfers 
die Groupe Eurotunnel onlangs op 
tafel legde. De exploitant van de Ka-
naaltunnel, de spoorshuttles daar 
doorheen en ferrymaatschappij My 
Ferry Link voerde de omzet vorig 
jaar met 12% op tot 1,09 miljard 
euro. De omzet van de vaste oever-
verbinding nam met 2% toe tot 779 
miljoen euro. Dit hoewel 2012 voor 
Eurotunnel een uitzonderlijk sterk 
jaar was geweest dankzij de Olymi-
sche Spelen in Londen.
Door de tunnel werden 1,36 miljoen 

vrachtauto’s verwerkt. Dat was 7% 
minder dan in het Olympische jaar, 
maar Eurotunnel spreekt nog steeds 
van een heel behoorlijke prestatie. 
Het aantal vervoerde personenauto’s 
en bussen nam vorig jaar toe. Een 
sterke stijging was er in het aantal 
vrachttreinen in de tunnel, met 10%. 

Het door die treinen vervoerde ton-
nage aan vracht steeg 11%. Er werd 
met name veel meer staal door de 
tunnel getransporteerd. Sinds 2010 
groeide het vrachtvervoer met 21%.
Europorte, de eigen spooronderne-
ming van Groupe Eurotunnel, zag 
de omzet toenemen met 16% tot 

238,5 miljoen euro. 
Europorte heeft  spoorbedrijven aan 
beide kanten van de Kanaaltunnel. 
Het Britse spoorbedrijf, GBRf ge-
naamd, is in dat land in grootte de 
derde aanbieder van goederenver-
voer per spoor. Het bedrijf sloot vo-
rig jaar een contract met Sibelco 

voor het vervoer van industrieel 
zand tussen vestigingen van Sibelco 
in Engeland.
Met Europorte, nog zeker niet de 
grootste divisie van Eurotunnel, 
heeft  de beheerder van de nu twin-
tigjarige vasteoeververbinding tus-
sen Frankrijk en Groot-Brittannië 
grootse plannen. Het spoorbedrijf, 
dat nu nog vooral tractie levert en 
actief is in het vervoer bij logistieke 
draaischijven en op haventerreinen, 
moet fl ink groeien in het Europese 
spoorvervoer. Daarbij moeten we 
denken aan langeafstandsvervoer 
door corridors tussen Groot-Brit-
tannië en bijvoorbeeld Italië.

Hogesnelheidstrein
Groupe Eurotunnel zet ook in op in-
ternationaal personenvervoer met 
hogesnelheidstreinen. Het heeft  
consultant PwC een marktstudie la-
ten maken, die uitwijst dat in 2020 
jaarlijks in Europa ruim veertien 
miljoen mensen een reis met een ho-
gesnelheidstrein zullen maken. Van 
de verwachte groei gaat 85% naar 
slechts vier bestemmingen, en wel 
Genève, Amsterdam, Frankfurt en 
Keulen. Diensten met snelle treinen 
zullen, blijkt uit het onderzoek, goed 
kunnen concurreren met het vlieg-
tuig.

FOLKERT NICOLAI
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De economische groei van Groot-Brittannië doet ook het tunnelbedrijf goed.
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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

Zo kan de industrie in de 
haven profi teren van wisse-
lend aanbod windenergie! 
Wetenschap ontmoet HbR!  
http://tinyurl.com/nlou3z5
@InfraJudith  

Hollandse bloemen en vis per 
spoor naar Italië: http://bit.
ly/1gRfoVP @ProRail  
 
Op Schiphol met VVD partij-
commissie I&M over goede-
renvervoer. Belangrijke sector 
voor regio Amsterdam! #VVD 
Met @bgdeboer @Tjakkodijk

De zonnepanelen op het 
bunkerstation stralen ons 
tegemoet met dit heerlijke 
weer pic.twitter.com/CPcFA-
38VWP @ShipyardTrico    

De #cargohopper is al gezien 
in #Amsterdam. Vanaf 12 
maart volledig in gebruik. 
Geen excuses meer, gewoon 
gebruiken, voor een schone 
stad @jaclei
 
Minister Kamp: terwijl 
Nederland in 2012 een krimp 
ondervond steeg de maritieme 
sector met 4% en werkgele-
genheid met bijna 2%. 
compliment @ArjenUytendaal

De tijd is rijp voor zonnepane-
len aan boord http://wp.me/
p3OhOE-mr @Groenervaren

Directeur Osinga luchtvracht 
#Schiphol: het gaat niet om de 
luchthaven maar om de 
bedrijven die er gebruik van 
maken #verladers #EVO 
@Marco_Wiesehahn 

Nederland ondertekent ADR 
M266 http://bit.ly/NR2U8p
@gevaargoed 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Waberer’s opent vestiging 
in Nederland 

 Oneerlijke staatssteun in 
buurlanden kost Nederland 
overslag 

 Jan Buiter overleden

 Rusland bouwt brug 
naar Krim 

 Antwerpen en Gent 
verdedigen staatssteun

 Eddie Stobart verkocht 
aan investeerder 

 Duitse bulker bestelt 
68 schepen 

Het lukt nauwelijks om 
Europees scheepvaartbeleid 
van de grond te krijgen. 
Europese topambtenaren 
missen bij politici het gevoel 
van urgentie als het gaat om 
scheepvaart, bleek afgelopen 
week tijdens een seminar 
over maritieme politiek in 
Brussel.

Of het nou gaat om veiligheid, mi-
lieu of piraterij, het blijkt uitermate 
lastig om met scheepvaartpolitiek 
alle landen op één lijn te krijgen. ‘De 
scheepvaart heeft  het probleem dat 
die niet zichtbaar is’, zegt Max Strot-
mann, politiek adviseur van Siim 
Kallas, eurocommissaris van trans-
port. ‘Schepen komen aan in de ha-
ven en daar worden de goederen ge-
lost. De hele logistiek onttrekt zich 
eigenlijk aan het oog van mensen. 
Daardoor zijn nationale politici nau-
welijks geïnteresseerd in zeetrans-
port.’

Groei
Terwijl driekwart van de goederen 
die wij consumeren per schip aan-
komt, is ook in Brussel de interesse 
in maritiem vervoer beperkt. Vol-
gens de topambtenaren van de Euro-
pese Commissie gaat het daar meest-
al over wegtransport of luchtvaart. 
‘Vliegtuigen zie je over je heen ko-
men’, zegt Fotis Karamitsos, hoofd 
logistiek, maritiem- en landtrans-
port en passagiersrechten bij de Eu-
ropese Commissie. ‘Als het gaat om 
economische toegevoegde waarde is 
de scheepvaart veel belangrijker. 
Zelfs van het vervoer binnen de Eu-
ropese Unie gaat 37% via de havens. 
Het aantal containers is de afgelopen 
twintig jaar verviervoudigd en die 
groei zet naar verwachting door. 
Volgens cijfers van de Oeso levert 
elke miljoen ton aan goederen die in 
havens wordt afgehandeld, driehon-
derd banen op. Dat betekent dat de 
werkgelegenheid in de sector tot 
2030 met 15% groeit. De scheepvaart 
staat voor enorme uitdagingen. De 
toegenomen concurrentie, vergroe-
ning van de industrie en ook het 
waarborgen van de veiligheid van de 
vaart.’

Veiligheid
De Europese Commissie heeft  het 
budget voor transport verdrievou-
digd tot 26 miljard euro tussen 2014 
en 2020. Dat geld is bestemd voor het 
Ten-T netwerk, een intermodaal 
transportnetwerk dat de belangrijk-
ste knooppunten met elkaar ver-
bindt. De binnenvaart speelt een 
heel belangrijke rol. Qua veiligheid 
en uitstoot van schadelijke stoff en is 
er echter nog een hele lange weg te 
gaan om alle neuzen een richting op 
te krijgen.
De Europese Commissie ziet dat vei-
ligheidsbeleid uit Brussel over het al-
gemeen wel goed geïmplementeerd 

wordt door de Europese lidstaten en 
door reders. De EMSA, de Europese 
toezichthouder op de veiligheid in 
de scheepvaart, controleert nauw-
keurig of de veiligheidsregels van de 
International Maritime Organizati-
on (IMO) nageleefd worden. ‘Dat 
gaat om veiligheid, maar ook om ar-
beidsomstandigheden en opleiding 
van het personeel aan boord’, zegt 
Christine Berg, hoofd maritieme 
veiligheid van de EC. Berg maakt 
zich zorgen over reders die door de 
concurrentiedruk vooral zoeken 
naar zo goedkoop mogelijk perso-
neel, veelal Filipijnen. De vraag is of 
die werknemers wel voldoende ge-
traind zijn. Vorige week kwam uit 

vertrouwelijke documenten naar 
buiten dat de EMSA de kwaliteit van 
Filipijnse zeevaartscholen ver bene-
den de maat vindt. ‘De havenstaten 
zijn verantwoordelijk voor de con-
trole, maar de EMSA bezoekt havens 
als er een vermoeden is dat er iets 
mis is en helpt staten bij het toepas-
sen van de regels.’

Piraterij
Samenwerking tussen lidstaten ver-
loopt niet goed als het gaat om het 
voorkomen van piraterij, zegt Ro-
bert Missen, die zich namens de Eu-
ropese Commissie bezighoudt met 
veiligheid op het water. Sinds 2009 

zijn er in de risicogebieden zeven-
honderd aanvallen van piraten ge-
weest. De laatste twee jaar neemt het 
aantal incidenten door beveiliging 
op de schepen wel fors af. Sommige 
landen weigeren echter mee te wer-
ken aan een gezamenlijke aanpak. 
‘Engeland en Denemarken zeggen 
simpelweg dat de Europese Unie de 
bevoegdheid niet heeft  om in te grij-
pen’, zegt Missen. ‘Als het gaat om 
vliegtuigkapingen, is bijna alles ge-
oorloofd om de veiligheid te waar-
borgen. In de internationale wateren 
voelen sommige landen die verant-
woordelijkheid niet. Waarom niet? 
Omdat het ze niet interesseert en het 
onderwerp is niet sexy. Er zitten wei-

nig mensen op een vrachtschip en 
deze incidenten gebeuren altijd ver 
weg. En de piraterij heeft  nauwelijks 
invloed op de aanvoer van goederen 
voor consumenten hier. Groot risico 
vormen schepen die voedsel vervoe-
ren, maar wij hoeven daar niet min-
der om te eten. Electoraal is de strijd 
tegen de piraterij dus niet zo interes-
sant. Als een schip dat voor Shell 
vaart, slachtoff er wordt, dan komt 
Engeland misschien ook in bewe-
ging.’
Ook bij de overgang naar LNG ver-
loopt de uitvoering van de regels al-
lerminst soepel. Vanaf 2015 moet de 
scheepvaart voldoen aan strengere 

emissie-eisen en vanaf 2020 moeten 
alle belangrijke havens over een 
LNG-bunker beschikken, omdat de 
IMO en de Europese Commissie er-
naar streven dat de scheepvaart 
overgaat op het veel milieuvriende-
lijker vloeibare gas als brandstof.

Houdgreep
De staten en de sector houden elkaar 
in een houdgreep. Strotmann: ‘Eerst 
klagen staten over de uitstoot en nu 
wij hebben gezegd dat de havens in 
2020 over een LNG-bunker moeten 
beschikken, zeggen veel staten dat 
het veel te vroeg is om daarin te in-
vesteren. Zij weten namelijk niet of 
de scheepvaartindustrie wel over 
gaat op LNG als brandstof.’
Schippers weigeren op hun beurt te 
investeren in de iets duurdere LNG-
schepen, omdat zij niet weten of er 
voldoende LNG gebunkerd wordt. 
‘Bunkering is voor ons een onzeker-
heid, maar we weten ook nog niet 
wat de prijzen van LNG in de toe-
komst doen’, zegt Patrick Verhoe-
ven, secretaris-generaal van de Eu-
ropese vereniging van reders 
(ECSA). ‘Van ons wordt verwacht 
dat we alle maatregelen dan ook 
maar even uitvoeren. Maar met vei-
ligheid van de scheepvaart en de 
emissie geldt hetzelfde. De IMO wil 
iets, de Europese Commissie maakt 
er nog een eigen richtlijn van en daar 
komt nog een sausje van de staten 
bovenop. Vervolgens moet de schip-
per het dan maar even ten uitvoer 
brengen.’

‘Electoraal is de strijd tegen de piraterij 
niet zo interessant.’

Sommige landen weigeren nog mee te doen aan een Europese aanpak van piraterij.

GERT VAN HARSKAMP

Europees maritiem beleid: 
hard nodig maar niet sexy
 SCHEEPVAART   Politici ‘zien’ letterlijk de problemen niet
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AGENDA

Transport Compleet Hardenberg
18 t/m 20 maart 

De eerste editie van deze vakbeurs in 

de Evenementenhal Hardenberg bor-

duurt voort op de Carrosserie Vakda-

gen. Nieuw zijn de segmenten perso-

nenvervoer en lichte bedrijfswagens.  

• www.evenementenhal.nl

E-logistics Networking 
19 en 20 maart 

Transporeon organiseert dit evene-

ment in Keulen, bedoeld voor verla-

ders. De twee dagen staan in het te-

ken van ‘Ineffi ciënte processen 

uitgedaagd!’  

• www.e-logistics-networking.com  

Congres Social Media in 
Transport & Logistiek
19 maart 

Er valt nog genoeg te verbeteren op 

social media-gebied; organisaties 

kunnen zoveel van elkaar leren. Dat is 

de essentie van het congres.

• www.nieuwsbladtransport.nl/smc

Rail Freight Corridors 1 & 2 
20 maart 

Start-evenement in Gent van de Euro-

pese Corridors 1 en 2, de belangrijkste 

innovatie en grote veranderingen op 

het gebied van goederenvervoer per 

spoor.  

• www.railfreightcorridors1and2.eu

Duits/Nederlands Logistiek 
Congres Duisburg 
25 maart 

Congres voor grensoverschrijdende 

samenwerking tussen Rotterdam en 

Duisburg. Over optimalisatie van de 

intermodale bereikbaarheid. 

• www.congresduisburg.nl

Controles op illegale 
 INSPECTIE   In en om Rotterdamse haven worden regels op fl inke schaal - 6% - 

De Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) krijgt 
extra capaciteit om contro-
les uit te voeren in het 
cabotagevervoer.

Dat heeft  minister Melanie Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu bekendgemaakt. De ILT, een 
dienst van haar ministerie, voerde in 
de tweede helft  van vorig jaar gerich-
te controles uit op wegen van en naar 
de Rotterdamse haven. Bij die con-
troles, waarbij in totaal 163 voertui-
gen werden geïnspecteerd, bleek in 
6,1% van de gevallen sprake van een 
illegale cabotagerit. Het betrof hier 
voertuigen die op ‘heterdaad’ kon-
den worden betrapt.
Een buitenlands geregistreerd voer-
tuig mag in een andere lidstaat van 
de Europese Unie cabotageritten 
uitvoeren, dus ritten in het binnen-
lands vervoer. Dan moet het voer-
tuig eerst een beladen internationale 
rit hebben uitgevoerd naar het land 
waarin het gaat caboteren. Er mogen 
slechts drie cabotageritten in een 
tijdsbestek van een week worden uit-
gevoerd. Daarna dient het voertuig 
het betrokken land te verlaten.
De ILT maakt bij haar controles on-
der meer gebruik van camera’s langs 
de wegen. Die verraden hoeveel ke-
ren een bepaalde vrachtauto of com-
binatie een punt in het wegennet is 
gepasseerd. Is dat meer of veel meer 
dan drie keer, dan is wel duidelijk 
dat er sprake van illegale cabotage 
kan zijn. 

Veel lager
Bij de controles van vrachtauto’s met 
containers bestemd voor of afk om-
stig van de Rotterdamse haven was 
de ILT gericht op zoek naar illegale 
cabotage, op een plaats waarvan 
men kan vermoeden dat er veel bui-
tenlandse vrachtauto’s actief zijn, 
die allicht ook cabotagevervoer zul-
len uitvoeren. Het genoemde per-
centage van meer dan 6 aan illegale 
cabotageritten geldt beslist niet lan-
delijk, waarschuwt de dienst.
Ook analyse door Panteia NEA in 
opdracht van het ministerie wijst uit 
dat het werkelijke percentage aan il-
legale ritten veel lager zal zijn. De 
onderzoekers komen uit op een per-
centage van 0,02 tot 0,03 illegale rit-
ten in het binnenlands vervoer: twee 
tot drie van elke 10.000 beladen rit-
ten. Plaatselijk kan het percentage il-
legaliteit echter fl ink hoger liggen. 
Zo leverde een evaluatie van gege-
vens over voertuigbewegingen op de 
A16 van voertuigen met Poolse ken-
tekens op dat in 2,4% van de geval-
len vermoedelijk sprake was van 
overtreding van de cabotageregels.

Panteia becijfert dat van alle binnen-
landse ritten in Nederland 0,8 tot 
1,3% - dus om en nabij één op de hon-
derd - een cabotagerit betreft . Cabo-
tage is dus, zoals trouwens al veel lan-
ger werd aangenomen, een zeer 
beperkt fenomeen. Toch kan cabota-
ge, zeker als het de illegale variant er-
van betreft , de concurrentieverhou-
dingen in het vervoer ernstig 
verstoren. Wie in Nederland veel ca-
botageritten maakt met relatief laag-
betaalde chauff eurs uit Midden- en 
Oost-Europa, heeft  door die lagere 
loonkosten een kostenvoordeel dat 
tot tientallen procenten kan oplopen.

Poolse chauffeur
Het Panteia-onderzoek geeft  daar 
een indruk van. In het binnenlands 
vervoer is de vervoerder ongeveer 
40% van al zijn kosten aan lonen 
kwijt. Een Poolse chauff eur kost 
slechts iets meer dan de helft  van wat 

zijn Nederlandse collega ontvangt. 
Wie zo’n Poolse chauff eur in Neder-
land inzet, heeft  dus een kostenvoor-
deel van ongeveer 20%. Dat kan een 
motief zijn om met deze Poolse 
chauff eur in de cabine zoveel moge-
lijk binnenlandse cabotageritten te 
maken, zonodig door de daarvoor 
geldende regels te ontduiken.
Daarmee is de Poolse chauff eur nog 
een relatief dure kracht, want het 
loonkostenniveau van een Roe-
meense chauff eur ligt op nog geen 
31% van dat van een Nederlander en 
een Bulgaarse chauff eur kost zelf 
maar 22,3% van wat zijn Nederland-
se collega kost.
Een vraagstuk dat hier doorheen 
speelt, is dat van de Detacherings-
richtlijn. Deze kan in geval van ca-
botage van toepassing zijn. De richt-
lijn schrijft  voor dat dan de 
basisvoorwaarden conform de Ne-
derlandse cao, waaronder het cao-
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Een Bulgaarse chauffeur kost 22,3 % van wat zijn Nederlandse collega kost.

Onlangs heeft  de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel voor de Wet werk en ze-
kerheid (WWZ) aangenomen. De 
WWZ brengt gefaseerd wijzigingen 
aan in het arbeidsrecht en de Werk-
loosheidswet. Ervan uitgaande dat ook 
de Eerste Kamer zal instemmen, zal 
een deel van de WWZ per 1 juli aan-
staande van kracht worden. Wat gaat er 
naar verwachting veranderen?

Vanaf 1 juli 2014 kan geen proeft ijd worden opgenomen in 
arbeidsovereenkomsten met een looptijd van zes maanden of 
korter. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 
2014 worden gesloten, dus niet voor lopende contracten. 

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op 1 juli 
2014 of later wordt gesloten kan geen concurrentiebeding 
worden opgenomen, tenzij dit noodzakelijk is vanwege 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever 
moet schrift elijk motiveren om welke belangen het gaat en 
waarom die belangen een concurrentiebeding noodzakelijk 
maken. Concurrentiebedingen in op 1 juli 2014 al lopende tij-
delijke contracten blijven geldig.
 
Een werkgever dient een werknemer met een tijdelijke ar-
beidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een 
maand voor de afl oop ervan schrift elijk te laten weten of hij 
het contract wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaar-
den. Deze verplichting gaat gelden voor tijdelijke arbeids-
overeenkomsten die afl open vanaf een maand na de inwer-
kingtreding van de WWZ, dus vanaf 1 augustus 2014. Heeft  
de werkgever de werknemer niet geïnformeerd, dan dient hij 
de werknemer een maand salaris te betalen. Informeert de 
werkgever de werknemer te laat, dan dient hij de werknemer 
voor elke dag dat hij te laat is, een dag salaris te betalen. Wordt 
de arbeidsovereenkomst voortgezet zonder dat de werkgever 
volledig aan zijn aanzegplicht heeft  voldaan, dan wordt de 
overeenkomst in principe voor dezelfde looptijd op de oude 
voorwaarden voortgezet. 

Een werknemer behoudt zijn recht op loon als hij niet werkt, 
tenzij dit niet werken in redelijkheid voor rekening van de 
werknemer komt, bijvoorbeeld door gevangenisstraf. Nu kan 
bij cao onbeperkt van deze loondoorbetalingsplicht worden 
afgeweken, bijvoorbeeld ten aanzien van oproepcontracten 
(zie bijvoorbeeld de CAO Beroepsgoederenvervoer). In cao’s 
die na 1 juli 2014 ingaan kan nog slechts onbeperkt van de 
loondoorbetalingsplicht worden afgeweken ten aanzien van 
specifi ek in de cao aangewezen functies die incidenteel van 
aard zijn en geen vaste omvang hebben, bijvoorbeeld inval-
krachten. 

Het is verstandig goed in de gaten te houden wat er vanaf 1 
juli 2014 gaat veranderen als gevolg van de WWZ en daar zo-
nodig op te anticiperen. Het is verstandig om de termijn voor 
de aanzegplicht te agenderen en te controleren of nieuwe con-
tracten voldoen aan de bepalingen ten aanzien van het proef-
tijdbeding en het concurrentiebeding. 
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www.boekel.com
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De Nederlander 

Gerard van 
Kesteren, die 

eind juni met 

pensioen gaat 

als ‘chief 

fi nancial offi cer’ bij Kuehne + 

Nagel, wordt per 1 juli lid van de 

raad van commissarissen bij 

hetzelfde bedrijf. Van Kesteren 

(1949) werd in 1999 de fi nanci-

ele topman van de Zwitserse 

expediteur en logistieke 

dienstverlener. Ook nieuw 

benoemd in de ‘Verwaltungsrat’ 

is de Duitser Martin Wittig 

(1964). Hij werkte sinds 1995 bij 

Roland Berger Strategy Consul-

tants, sinds 2004 als fi nanciële 

man in de raad van bestuur en 

sinds 2013 als voorzitter van 

diezelfde raad. Hij is nu honorair 

consul van de Duitse bondsre-

publiek in Zürich.

Thierry de 
Micheaux is als 

directeur van de 

divisie autologis-

tiek bij Gefco 

Benelux voort-

aan verantwoor-

delijk voor alle operationele 

Automotive platformen in 

Ghislenghien, Zeebrugge, 

Antwerpen en Oosterhout. De 

Micheaux vervulde daarvoor 

verschillende functies binnen de 

Gefco Groep in Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk. 

Chris Lohstro is de nieuwe 

directeur van Douane Amster-

dam. Hij gaf hiervoor leiding 

aan de douaneactiviteiten op 

Schiphol. 

HES Beheer 

heeft met 

onmiddellijke 

ingang Herman 
Hazewinkel 
benoemd tot 

‘adviseur’ van de raad van 

commissarissen. De beursgeno-

teerde havengroep heeft met 

Hazewinkel afgesproken dat hij 

de raad van commissarissen ‘in 

ieder geval’ zal bijstaan met 

betrekking tot het mogelijk 

openbaar bod in contanten door 

Hestya Energy op HES en de 

beoogde ATIC-transactie. Met 

dat laatste wordt de hele of 

gedeeltelijke overname van die 

Franse bulkoverslaggroep 

bedoeld. Hazewinkel (1949) is 

voormalig voorzitter van de raad 

van bestuur van VolkerWessels 

en is momenteel onder meer 

commissaris bij telecommunica-

tiebedrijf TKH Group (voorzit-

ter), Koninklijke Boskalis West-

minster en Schiphol Group. 

Bram Blondé is directeur-gene-

raal van de Belgische dochter 

van de groep Norbert Dentres-

sangle geworden. Hij vervangt 

Philippe Baetens, die het 

bedrijf heeft verlaten. 

PERSONALIA

Scheepvaartbedrijf Thmpeters 

Terneuzen

Rechtbank Zeeland

Rmr ’t Kindt B.V.
Terneuzen

Rechtbank Zeeland

Michael Van De Haar 
Transport En Machineverhuur 

Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Cf Trans Belgium BVBA
Houthalen-Helchter

Rechtbank Hasselt

Grasmeijer Transport
Harmelen

Rechtbank Midden-Nederland

Reno-Trans BVBA
 Knokke-Heist

 Rechtbank Brugge 

Transports Mahin
Claudy SPRL

 Libin

 Rechtbank Neufchateau 

Mta Forwarding V.O.F.
 Antwerpen

 Rechtbank Antwerpen 

FAILLISSEMENTENcabotage verscherpt
 overtreden

loon, van kracht zijn. Overigens is 
onduidelijk in welke gevallen hier-
van in de praktijk sprake is.
Het percentage illegale cabotagerit-
ten lijkt landelijk dus niet alarme-
rend, al kan het lokaal en in bepaal-
de deelmarkten, zoals het vervoer 
van containers, het ferryvervoer, het 

binnenlandse wagenladingvervoer 
en het transport met tank- en bulk-
opleggers aanzienlijk hoger liggen. 
Toch wil minister Schultz de contro-
le op cabotagevervoer verder opvoe-
ren, omdat de controles van de ILT 
voorlopig onvoldoende gegevens 
hebben opgeleverd om er een defi ni-

tief beeld over op te bouwen. De toe-
voeging van extra capaciteit ge-
schiedt in elk geval tot groot 
genoegen van de transportsector. 
Verladersorganisatie EVO is welis-
waar voorstander van algehele cabo-
tagevrijheid, maar noemt het lo-
gisch dat Schultz de bestaande regels 

goed wil handhaven. Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) breekt 
al jaren een lans voor stringentere 
handhaving. Deze organisatie 
meent dat de tijd voor vrijgeving van 
cabotage pas rijp is als de sociaal-
economische verschillen in Europa 
fors zijn verkleind.

De kans dat de beperkingen die voor 
cabotagevervoer gelden, snel zullen 
worden weggenomen, is niet zo 
groot. Europees Transportcommis-
saris Siim Kallas is weliswaar groot 
voorstander van verdere liberalise-
ring van het wegvervoer, maar wordt 
daarvan weerhouden door de mees-
te lidstaten. Zeker de westelijke lid-
staten zien weinig in vrije cabotage, 
omdat daardoor hun eigen wegver-
voerbranches in nog veel grotere 
problemen zouden komen.
Toch is niet geheel zeker wat Kallas in 
de rest van zijn Brusselse ambtsperi-
ode op dit vlak nog wil ondernemen. 
Vandaar dat een zestal Europarle-
mentariërs, onder wie de Nederlan-
der Dennis de Jong (SP), de trans-
portcommissaris per brief hebben 
aangespoord nu eindelijk eens op te 
treden tegen ‘sociale dumping’, zoals 
het inruilen van ‘westerse’ chauff eurs 
tegen chauff eurs uit nieuwe lidstaten 
en tegen de schijnconstructies waar-
mee dat een ogenschijnlijk wettig ka-
rakter moet krijgen.
De zes vermoeden dat Kallas alsnog 
een poging wil ondernemen tot ver-
dere liberalisatie. Ze leiden dat af uit 
het feit dat Kallas binnenkort met 
een rapport zou komen over de 
stand van zaken in de sector. Vol-
gens de Europarlementariërs, onder 
wie verder een Fransman, een Duit-
ser, een Deen, een Fin en een Luxem-
burger, zal dat rapport dan uiteraard 
zijn gebaseerd op een recente studie 
waaraan ook PriceWaterhouseCoo-
pers en Panteia hebben meegewerkt. 
Die studie handelt over ‘de toekom-
stige beschikbaarheid van arbeids-
kracht en vaardigheden in de sector, 
met inachtneming van de relatieve 
aantrekkelijkheid van banen in het 
transport’. Dat duidt er volgens de 
zes niet op dat Kallas, zoals hij een 
jaar geleden wel had beloofd, van 
plan is misstanden in de sector nu 
gericht aan te pakken.

FOLKERT NICOLAI

Van elke tienduizend binnenlandse 
ritten zijn er twee tot drie illegaal.

Melanie Schultz van Haegen.
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MARGE20

De automobilist, hij zag ze vliegen
Het begrip De Vliegende Hollan-
der krijgt een eigentijdse invulling, 
als de nieuwe Boat Conveyor ooit 
werkelijkheid wordt. 

Een fata morgana langs de A50, dat 
is hoe een argeloze autobestuurder 
of vrachtwagenchauff feur het nieu-
we project van advies- en ingeni-
eursbureau Witteveen+Bos zal erva-
ren: een lopende band voor boten 
over de snelweg, ofwel de zogeheten 
Boat Conveyor.
Ingenieur Tom Deekens van ge-
noemd bureau vertelt in het Alge-
meen Dagblad over het visioen dat 
hij had: ‘Ik woonde in Friesland, 
waar je prachtig water hebt om te va-
ren. Toen ik verhuisde naar de Rand-
stad, zag ik daar ook veel binnenwa-
ter. Maar eigenlijk kun je er geen 
kant op. Daarom kwam ik op de lo-
pende band. Die zou ook een over-

FATA MORGANA

gang naar zee mogelijk kunnen ma-
ken.’ 
Aldus zette hij zich aan de tekentafel 
en kwam met het plan van een brug 
van 260 meter lang en zeker 4,60 
meter hoog boven de snelweg, want 
dat is de minimale doorrijhoogte. 
En dat alles om de pleziervaartuigen 
een fi jne passage te geven over de 
A50 bij Emst. 
Twee schuine lopende banden die 
werken op zonne- en windenergie, 
met een gelachtige vulling, en tussen 
de banden is het open, zodat de kiel 
ook mee kan. Het hele project moet 
tussen de 6 en 12 miljoen euro kos-
ten. Nog altijd minder dan de 20 
miljoen die een sluis zou kosten.
En of mensen niet heel erg gaan 
schrikken van zo’n fata morgana? 
Deekens: ‘Bij Schiphol zie je de 
Boeings boven je rijden, dat gaat ook 
goed.  | PW
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Vanuit het water op de lopende band 
en dan even de A50 oversteken met je 
boot. Het is nu nog een visioen...

Big Brother stijgt op
 DRONES   Facebook wil het luchtruim in

We zijn nog niet op adem 
gekomen na de overname 
van WhatsApp, of Facebook 
schakelt door naar een 
hoger level: drones. 

Waar ter aarde je je ook bevindt, je 
bent voor altijd verbonden met je 
virtuele vrinden. Tenminste, als het 
gerucht dat de site TechCrunch on-
langs publiceerde correct is: Face-
book zou een bedrag van 60 miljoen 
dollar over hebben voor Titan Ae-
rospace, een bedrijfj e dat drones 
maakt. En niet zomaar drones. Het 
zijn namelijk drones die als een sa-
telliet om de aarde kunnen vliegen, 
op zo’n 20 kilometer hoogte, op zon-
ne-energie, zodat ze het gerust vier 
tot vijf jaar volhouden zonder te hoe-
ven landen.  

Liefst 11.000 stuks zouden Mark 
Zuckerberg en co besteld hebben 
van deze Unmanned Aerial Vehicles 
(UAV’s), waaronder de ‘Solara 60’ 
die u hierboven ziet. 
Volgens TechCrunch wil Facebook 
deze drones onder meer gebruiken 
om die delen van de wereld te bedie-
nen die nog verstoken zijn van inter-
net, te beginnen bij Afrika. Een 
soort vliegende webschotel, om zo te 
zeggen. 

Wendbaar
Er zijn natuurlijk zo ongeloofl ijk veel 
verschillende dingen die satellieten 
kunnen, maar veel van die activitei-
ten zouden ook door de goedkopere 
en wendbaardere drones verricht 
kunnen worden. Zoals het monito-
ren van het weer of het helpen bij 
zoekacties. Maar waar TechCrunch 

het ook over heeft , is in het licht van 
de stortvloed aan privacy-schanda-
len nog een tikkeltje angstaanjagen-
der: het maken van beelden van de 
aarde. 
Nee, allemaal leuk en aardig, en wie 
kan er tegen het project internet.org 
zijn dat toegang tot internet wil ver-
zekeren voor vijf miljard mensen, 
maar als dat ook betekent dat er dui-
zenden mini-Big Brothers boven 
onze hoofden gaan cirkelen, ja daar-
van gaan de wenkbrauwen van Mar-
ge wel even fronsen.
Met een fl inke telelens aan zo’n So-
lara 60 is immers binnenkort geen 
enkele aardbewoner meer veilig 
voor de camera’s van Facebook, die 
dan tot in de uithoeken van de Saha-
ra kunnen spieden. Like?

PETER WIERENGA

Mission accomplished?
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QUOTE VAN DE WEEK

Arie Kraaijeveld, voorzitter 
van het transitiecomité 
binnenvaart, twittert in 
reactie op de perikelen
rond BLN en Koninklijke 
Schuttevaer.

Wie denkt 
dat fusies van 
verenigingen 
uniek zijn, 
kijkt niet rond

Hij moet met een valies vol dromen in 
Brussel zijn gearriveerd. Ik schrijf niet: 
zijn aangekomen, want dan rijmt het, 
en dat bederft  meestal het eff ect van 
een prozaïsche column. Bedoeld wordt 
hier natuurlijk Siim Kallas, de vriende-
lijke Estlander die het als commissaris 
tien jaar volhield in de Europese hoofd-
stad, maar er nu, moe als hij is van alle 
politieke tegenslag, de brui aan geeft . 

Pas over tien jaar, als Kallas ook alweer zal zijn uitgediend als 
Estlandse premier, zullen we ‘in hindsight’ kunnen vaststel-
len welke verdiensten hij voor de Europese Unie uit het oos-
ten van die Unie heeft  meegebracht.

Natuurlijk begon Kallas in het Berlaymont met een frisse kijk 
op de wereld. Op vrije dagen liep hij eens naar het Atomium, 
doorschreed het Jubelpark, haalde onderweg een zak friet en 
dronk een beter bier op de Grote Markt. Dit was de wereld 
van de vrijheid, die hij in eigen land nooit had gekend, ge-
knecht als het was geweest door de Sovjet-Unie. Er zal op die 
dagen een waterig zonnetje over de dingen hebben heen ge-
schenen, zo eentje waarvan wij de warmte nooit meer zullen 
ervaren als hij, toen.

Maar de dossiers waarover Kallas zich had te buigen werden 
kleff er, met elke ambtelijke vinger die er zich doorheen had 
bewogen. Op iedere pagina hadden zich vliegenpoepjes ver-
zameld, of er waren wel ezelsoren in aangebracht door amb-
tenaren die nooit de neiging hadden juist die pagina nog eens 
op te slaan.

Liberalisatie spoorvervoer. Cabotage. Het Europese lucht-
ruim. De corridors en hun fi nanciering. Tout ça, all that non-
sense, begon Kallas zich te realiseren. Hij richtte zijn vrolijke 
snorpunten de lucht in, maar de wereld kon zien dat ze op een 
dag feilloos naar beneden zouden wijzen.

Tout ça, al die onzin, we gaan deze eurocommissaris nog mis-
sen. Niet om wat hij niet heeft  gedaan, maar om wat hij, door 
het Europees Parlement en de Europese Ministerraad, niet 
mocht beslissen. We mogen Kallas niet veroordelen, hij heeft  
voor Brusselse begrippen goed werk gedaan, maar kwam niet 
vooruit door datzelfde Brussel. Hij lijkt me trouwens een veel 
betere voorzitter van de Europese Commissie dan José Ma-
nuel Barroso. Maar dat is weer een ander verhaal. Iederéén 
lijkt mij een betere voorzitter dan José Manuel Barroso.
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