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Ook de raffi  nagesector kampt 
met overcapaciteit en dat begint 
nu slachtoff ers te eisen. Shell 
Pernis sluit een fabriek en 
Kuwait Petroleum gaat agressief 
kosten besparen.

Op Pernis, in de haven van Rotterdam, 
stoot Shell zijn basisoliefabriek af, een fa-
briek waar grondstoff en voor smeermid-
delen worden gemaakt. Tegelijkertijd start 
Kuwait Petroleum Europoort ‘onmiddel-
lijk’ met ‘agressieve kostenbesparingen’. 
Dat weet Het Financieele Dagblad te mel-
den op basis van interne memo’s.
Volgens woordvoerder Wim van de Wiel 
van Shell Nederland neemt de vraag naar 
de simpele variant basisolie die in Pernis 
wordt gemaakt af. ‘Klanten vragen steeds 
meer naar complexere basisolie voor spe-
cifi eke doeleinden’, zegt hij. ‘Daarnaast 
kan de zestig jaar oude fabriek niet con-
curreren met de nieuwe raffi  naderijen in 
onder andere het Midden-Oosten.’ 
Er zou 72 miljoen euro nodig zijn om de 
fabriek technisch weer op orde te maken. 

dat de marges onder druk staan.’ 
Volgens Shell bedraagt de marge op een 
Rotterdams vat olie slechts enkele dollars, 
terwijl die elders in de wereld veel beter is. 
De sluiting van de basisoliefabriek staat 
dan ook niet op zich. ‘In Europa is er over-
capaciteit ter grootte van vier à vijf keer 
Pernis’, zei haventopman Allard Castelein 
(zelf overigens afk omstig van Shell) on-
langs op het Havencongres. Die overcapa-
citeit ondermijnt de positie van Noord-
west-Europese raffi  naderijen sterk. 
Zo zitten de faciliteiten in het Midden-
Oosten dichter bij de bron, waardoor de 
transportkosten er lager zijn. ‘Zij genieten 
ook van lagere loonkosten, gunstigere 
energieprijzen en minder strenge milieu-
regelgeving’, zegt Van de Wiel. ‘Daardoor 
kunnen zij goedkoper produceren en zijn 
hun winstmarges groter.’ Ook de scha-
liegasrevolutie in de Verenigde Staten 
zorgt voor extra druk op de ketel. Een gro-
te vraag is of het de raffi  naderijen in 
Noordwest-Europa überhaupt nog zal luk-
ken om weer concurrerend te worden.

‘Maar dan nog maken we daar een product 
dat aan vraag verliest.’ Shell stopt niet ge-
heel met de productie van basisolie, ‘maar 
wel in Rotterdam.’ De zeventig werkne-
mers die hun baan verliezen krijgen elders 
op het terrein werk. Met het sluiten gaat er 
360.000 ton aan jaarlijks geproduceerde 
goederen verloren.  
Bij Kuwait Petroleum Europoort moet de 
komende twee maanden het aantal onder-
aannemers met 60% worden terugge-
bracht, zo staat volgens het FD in een in-
tern memo. Woordvoerder Alex Meeusen 
ontkent dit getal niet, maar stelt dat het 
niet met kostenbesparingen te maken 
heeft . ‘We hebben een grote onderhouds-
beurt gehad, die is nu voorbij en de nor-
male operatie wordt weer hervat. Al die 
extra mensen zijn dus niet meer nodig.’ 
Daarnaast is sprake van het staken van een 
investering van 1 miljard euro in een nieu-
we kraakinstallatie, waar ruwe olie ver-
werkt wordt tot lichtere varianten. ‘Daar 
moet nog een oordeel over geveld worden’, 
zegt Meeusen. Het verantwoordelijke 
team wordt wél alvast ontmanteld.
Hij wil niet bevestigen dat overcapaciteit 
een rol speelt. ‘Het is wel algemeen bekend 
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 OLIE   Shell en Kuwait Petroleum snijden fl ink in Rotterdam

Pernis slinkt, Europese 
raffinage in nood

TOBIAS PIEFFERS
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SCHEEPVAART
Er komt geen ban op Filipijnse zeevaartdiploma’s, 
meldt Intertanko. In plaats daarvan komt er een 
driemaandelijkse rapportageplicht over de vorderingen 
van het maritieme onderwijs op de Filipijnen. De 
Europese Commissie zegt het bericht nog niet te 
kunnen bevestigen. Op 23 april werden de bevindingen 
van de European Maritime Safety Agency, die de 

Filipijnse scholen acht 
jaar lang bezocht, 
voorgelegd aan de 
Europese Commissie. 
De conclusies waren 
vernietigend: het 
onderwijs was 
ondermaats.

SPOORVERVOER
De Europese Commis-
sie heeft een confl ict 
bijgelegd met Eurotun-
nel over de tarieven die 
Eurotunnel berekent 
aan gebruikers van de 
spoorlijn onder het Ka-
naal. Brussel vond die 
te hoog, maar Eurotunnel heeft toegezegd ze met 25 tot 
soms 50% te zullen verlagen. Kortingen worden onder 
meer uitgedeeld aan operators die hun treinen in de 
nachtelijke uren laten rijden. Eurotunnel denkt zo tot 
eind 2018 het aantal treinen dat van de tunnel gebruik-
maakt, te kunnen verdubbelen. 

Eurotunnel verlaagt tarieven 

DE MARKT
De transportsector in Nederland mag dit jaar een groei 
van de te vervoeren volumes van 1,1% tegemoetzien. 
Volgend jaar zal de groei verder toenemen, vooral in het 
wegvervoer, schrijft Panteia in zijn jongste korteter-
mijnvoorspelling. In 2014 komt de volumegroei in het 
wegvervoer uit op 0,9%. Volgend jaar wordt dat 1,9%, 
denkt Panteia. De volumegroei gaat evenwel niet ge-
paard met aantrekkende vrachtprijzen. De binnenvaart, 
die in de tweede helft van vorig jaar aan een herstel is 
begonnen, blijft volgens de onderzoekers kampen met 
overcapaciteit. Vorig jaar rolde er in de binnenvaart een 
groei van 0,4% uit. Dit jaar wordt dat 1,1%. In de tank-
vaart zijn de volumes juist omlaag gegaan.

Panteia: volumegroei van ruim 1% 

procent groeide de goede-
renoverslag in de haven van 
Antwerpen in het eerste 
kwartaal van dit jaar; tot 48,2 
miljoen ton. De container-

overslag steeg met 2,1% en kwam uit op 26 miljoen ton. 
In aantallen twintigvoets eenheden bedroeg de 
stijging 0,9% tot bijna 2,2 miljoen teu. Het roll on/roll 
off-vervoer groeide met bijna 6% tot 1,2 miljoen ton 
en het aantal behandelde auto’s steeg met 2,5% tot 
ruim 313.00 stuks. Met een groei van 2,5% overall en van 
0,9% in het aantal teu doet de Vlaamse haven het 
beter dan Rotterdam.
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‘Geen ban op Filipijns diploma’
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: Nederland moet de markt van vrachtvluchten opengooien

Te dol voor woorden

Nog niet zo gek 

Vragen om ellende  

Anders

36 %

54 %

7 %

3 %

De oproep van FNV Havens om 
de opening van Maasvlakte 2 
uit te stellen, is: 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1059 mensen op de stelling van 23 APRIL

De Donau zou voor de Europese 
transportsector mooie duurzame 
kansen kunnen bieden, maar 
helaas wordt daar nauwelijks 
gebruik van gemaakt. Volgens de 
Kroatische secretaris-generaal 
Petar Margic van de Donaucom-
missie, die vrije scheepvaart op 
de Europese rivier garandeert,   
is er gewoon geen belangstelling 
bij de EU-lidstaten en ontbreekt 
de politieke wil.

Zonde?
De Donau zit vol met gevaren. Je 
hebt grote delen waar er gewoon te 
weinig diepgang is. Een tot twee 
keer per jaar daalt de waterstand 
naar 1,50 meter. Dan houdt het op 
voor de vrachtschepen. Daarnaast 
werd er vorig jaar op grote stukken 
in het grensgebied tussen Roeme-
nie en Bulgarije een waterstand 
van 1,10 gemeten. Als je dan nog 
eens bedenkt dat een gemiddeld 
Europees binnenvaartschip bij 
elke tien centimeter dat de water-
stand daalt zo’n tachtig ton aan 
vrachtcapaciteit inlevert, is een re-
kensom snel gemaakt. De afgelo-
pen milde winter maakt de proble-
men voor de Donau alleen maar 
erger. We zullen deze zomer met 
extreem lage waterstanden worden 
geconfronteerd op de rivier. 

Als de waterstand een meter 
zakt, is dat dus al heel snel 800 
ton minder voor een schip?
Precies. Daarom heeft  geen enkel 
bedrijf op de Donau de afgelopen 
vijf jaar zwarte cijfers geschreven. 
Door het gemis aan water zijn de 
vrachttarieven op de rivier soms 
zelfs hoger dan bij het spoor, de 
grote concurrent. Zolang er geen 
geld wordt verdiend, is de noodza-
kelijke modernisering van de Do-
nau-vloot, waarvoor veel geld moet 
worden geleend, gewoon een grap.

Je kunt ook de rivierbedding 
uitbaggeren. Waarom wordt er 
niets gedaan aan de infrastruc-
tuur?
Ik heb contact opgenomen met de 
verschillende autoriteiten van de 

oeverstaten en de Europese Com-
missie om de noodzaak van inten-
sief baggerwerk te bespreken, maar 
dat heeft  niets opgeleverd. 

Voelen Brussel en de lidstaten 
zich dan niet verantwoordelijk 
voor de bevaarbaarheid van de 
Donau?
De politieke wil ontbreekt gewoon. 
Bovendien heeft  de binnenvaart in 
heel veel landen geen hoog aan-
zien. Ik heb daarnaast het gevoel 
dat de lobbyclubs van de spoorver-
voerders en het wegvervoer mak-
kelijker gehoor vinden in de ver-
schillende hoofdsteden. 

Kan de Donaucommissie de 
verschillende landen dan niet 
overtuigen van de noodzaak om 
in te grijpen?
Het Donauverdrag dateert van 
1948. We proberen dat te moderni-
seren, maar dan heb je de mede-
werking van iedereen nodig. Bul-
garije en Roemenië hebben 
daarnaast in 1955 een bilateraal 
verdrag gesloten dat de onderlinge 
verantwoordelijk voor de Donau 
(die vormt de grens tussen de twee 
landen, red.) regelt, maar ook daar 
is niets mee gedaan.

Er gebeurt dus niets?
U zegt het.

Maar ook de Donaucommissie 
doet eigenlijk niets? 
We willen best de coördinatie voor 

de infrastructurele werkzaamhe-
den en het onderhoud voor onze 
rekening nemen om het probleem 
met de lage waterstanden onder 
controle te krijgen.

Kan de Europese Commissie niet 
bijspringen en hulp bieden? De 
Donau is toch een belangrijke 
verkeersader van West-Europa 
naar de Zwarte Zee?
Een eerste stap daarvoor zou een 
bestuurlijke overeenkomst tussen 
Brussel en de Donaucommissie 
voor de infrastructuur en het on-
derhoud moeten zijn. Ik ben nu be-
zig voorstellen te formuleren voor 
een dergelijke overeenkomst. Dat 
moet ons voor de toekomst meer 
mogelijkheden kunnen bieden 
voor verdere samenwerking. 

Hoe zien die voorstellen er uit? En 
wanneer zijn ze klaar? 
Daar kan ik voorlopig nog niets 
over zeggen.

Er is op de Donau ook nauwelijks 
containertransport. Ligt dat ook 
aan de geringe waterstand of 
spelen andere zaken nog een rol?
De waterstand is er een, maar dat 
is zeker niet de enige verklaring 
voor het ontbreken van containers  
op de Donau. Een andere reden is 
dat veel binnenvaarthavens aan de 
rivier helemaal geen aansluiting 
aan spoornetwerk hebben. Als er al 
rails liggen, ontbreken vaak andere 
voorwaarden om er intermodaal 
transport af te wikkelen. Er moet 
dus nog veel veranderen aan de in-
frastructuur van de terminals.

Wat is het verschil tussen uw com-
missie en de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart?
De besluiten van de Centrale Com-
missie voor de Rijnvaart zijn voor 
elke lidstaat bindend. Die van ons 
niet. Zoals gezegd werken wij aan 
een wijziging van onze conventie 
uit 1948. Daarbij moeten onze be-
sluiten straks ook bindend wor-
den. 

PETAR MARGIC, SECRETARIS-GENERAAL DONAUCOMMISSIE 

‘Niemand verdient geld aan 

de onbevaarbare Donau’

WERNER BALSEN, DVZ

[T] 010-4162172             [E]  botlek@ntcbv.nl                     depots: Moerdijk 
[F] 010-2160916             [W] www.ntcbv.nl                                     & Botlek
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Verstandig van minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu om tijdens de komende 
top van Europese verkeersministers, 
de Transportraad, zich tegen een ver-
dere versoepeling van de cabotagere-
gels te keren. Weliswaar moeten we 
ooit toe naar volledige vrijlating van 
cabotage. Maar dat kan nu nog niet 
zonder een totale verstoring van de 

concurrentieverhoudingen in het wegvervoer te veroorza-
ken. De lonen van chauff eurs liggen nu nog veel te ver uiteen. 
Het kost vele jaren om die verschillen recht te trekken.

Het wegvervoer in ons deel van Europa lijkt er wat beter voor 
te staan dan in voorgaande jaren. Minder slecht, kun je ook 
zeggen. De Transportindex voor deze bedrijfstak staat de 
laatste tijd regelmatig boven de 100 punten en daarmee op 
een niveau dat in de voorbije crisis maar heel zelden werd be-
reikt. De volumes in het wegvervoer nemen dit jaar licht toe, 
voorspelt Panteia. Volgend jaar zou zelfs een ladinggroei van 
bijna 2% kunnen optreden.

Mooi, maar het herstel is broos. De iets stijgende volumes 
gaan nog niet gepaard met een herstel van de vrachtprijzen. 
Dat laatste is hard nodig om de vele bedrijven die de rand van 
de afgrond nog steeds in zicht hebben, respijt te geven. Van 
vet op de botten is in deze branche nauwelijks sprake. Uit cij-
fers van Graydon blijkt trouwens dat het aantal faillissemen-
ten in de transportsector nu weliswaar duidelijk is gedaald, 
maar dat de toetreding tot onder meer het wegvervoer fl ink 
stijgt. Vele zeer kleine bedrijven, vaak zelfstandigen zonder 
personeel, wagen zich op de markt.

Die kleine bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN), zijn voor een heel groot deel 
van hun omzet afh ankelijk van onderaanneming. Ze pikken 
als het ware de kruimels op die grotere branchegenoten van 
het laken vegen. Dat doen de uitbesteders niet voor niets: voor 
hen is de vrachtprijs waarvoor gereden moet worden, dom-
weg onvoldoende. Die grotere bedrijven zijn dikwijls, zo 
komt uit veel meer onderzoek naar voren, rendabeler en fi -
nancieel gezonder omdat ze veel minder op het feitelijke ver-
voer leunen dan op andere, lucratievere activiteiten.

Structureel staat de branche er nog steeds niet best voor. Dat 
haar nog even rust wordt gegund om de wonden van de cri-
sis te likken, is principieel misschien niet fraai, maar wel be-
grijpelijk.

Verstandig van Schultz
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Miljardair Kühne trekt 
weer de beurs bij Hapag

CONTAINERVAART

Schiphol koploper bij 
vrachtherstel in Europa 

der van Kühne wil de grootaandeel-
houder van expediteur Kühne & Na-
gel met de fi nanciële injectie onder 
meer aandeelhouder Hamburg uit 
een verdere discussie houden rond 
de uitbreiding van de kapitaalreser-
ves van Hapag-Lloyd.

NOL
Hamburg zou straks rond de 21% tot 
23% in de nieuwe Hapag-Lloyd AG 
krijgen, terwijl het belang van Küh-
ne licht ‘boven de 20%’ zou uitko-
men. Kühne zou met de nieuwe ka-
pitaalinjectie in totaal rond de 1 
miljard euro in Hapag-Lloyd hebben 
gestoken. Tegenover de Duitse krant 
Welt am Sonntag sprak hij de hoop 
uit dat rederij NOL ook tot de nieu-
we rederij zal toetreden. | JV

De Duitse steenrijke transporton-
dernemer Klaus-Michael Kühne 
steekt een aanvullend bedrag van 
111 miljoen euro in de Duitse rede-
rij Hapag-Lloyd.  

Daarmee neemt hij bijna een derde 
voor zijn rekening van de extra kapi-
taalinjectie (370 miljoen euro) die de 
aandeelhouders overeen zijn geko-
men na de recente fusie tussen Ha-
pag-Lloyd en de Chileense rederij 
CSAV. De overige 259 miljoen euro 
komen voor rekening van de Chi-
leense aandeelhouders. 
De 76-jarige Kühne had een belang 
van 28,2% in het oude Hapag-Lloyd. 
In de nieuwe constructie met de 
Chilenen is dat belang verwaterd 
naar 19,7%. Volgens een woordvoer-

Verre Oosten steeg met 11,7% naar 
56.600 ton. Een aanzienlijke afname 
liet Latijns-Amerika zien met een 
verlies van bijna 19% naar 13.732 
ton. Andere regio’s eindigden ook in 
de plus, waar de groei van Afrika 
met 3,3% naar 15.479 ton het kleinst 
was

Evenwicht 
Het aantal vrachtvluchten viel na 
een forse stijging in februari met 
10% naar 1.291 bewegingen in maart 
enigszins terug met een toename 
van 3,5%. Over de eerste drie maan-
den wist Schiphol met ruim 4.000 
vrachtvluchten een groei van 6,6% te 
bereiken. Import en export hielden 
zich daarbij nagenoeg in evenwicht 
met respectievelijk 51% en 49%. | JV

De overslag van luchtvracht op 
Schiphol lag in maart van dit jaar 
op 146.545 ton. Een groei van 7,2% 
tegenover 2013. Zelfs de groei van 
marktleider Frankfurt (3,4% naar 
200.000 ton) bleef hierbij achter. 
 
Over het eerste kwartaal van dit jaar 
handelde de Nederlandse luchtha-
ven bijna 393.000 ton af, een stijging 
van 7,3% vergeleken met dezelfde 
periode vorig jaar. Daarmee komt de 
luchthaven dicht bij het recordni-
veau (2008) van vlak voor de crisis,  
toen het vrachtvolume over het eer-
ste kwartaal piekte met 401.910 ton.   
Schiphol wist de meeste groei in 
maart op de regio Noord-Amerika 
te bereiken met 16,7% op 26.200 ton. 
Het vrachtvolume van en naar het 

OVERSLAGCIJFERS

Containeroverslagindex 
bereikt nieuw record 

Maersk wil minder 
nieuwe schepen

Meer starters, minder  
failliet in transport

Project moet chauffeurs 
rendabeler laten rijden 

SCHEEPVAART
De wereldhandel blijft zich krach-
tig ontwikkelen. De container-
overslagindex van RWI/ISL steeg 
in maart van 120,5 naar een nieuw 
record van 122,6. Deze index 
wordt samengesteld aan de hand 
van 75 grote containerhavens we-

reldwijd, die samen goed zijn voor 
60% van de maritieme container-
overslag. Het laatste halfjaar ging 
de index al met al vijf punten om-
hoog, wat duidt op een stabiele 
groei van de wereldhandel. 

SCHEEPVAART
Maersk wil een rem zetten op de 
nieuwbouw van schepen en geeft 
de voorkeur aan het opwaarderen 
van oudere bestaande schepen. 
Daarmee gaat de Deense rederij 
een volledig andere duurzaam-
heidskoers varen, die de vicieuze 

cirkel moet doorbreken die leidt 
tot meer overcapaciteit in de con-
tainervaart. Maersk verwacht dat 
tegen het eind van dit jaar de vol-
ledige capaciteit op de Triple E-
schepen benut kan worden. 

DE MARKT
Het aantal starters in de Neder-
landse transportsector is in het 
eerste kwartaal van dit jaar 3% 
gegroeid tot 377, met inbegrip van 
het aantal doorstarts. Dat blijkt 
uit cijfers van Graydon. Het aantal 
faillissementen daalde juist met 
34% tot 49. Er waren 139 onderne-
mers die hun transportbedrijf be-
eindigden, 17% meer dan in de-
zelfde periode vorig jaar. Per saldo 
kwamen er 189 transportbedrij-
ven bij.

WEGVERVOER
Het project Transportrendement.
nu is gestart om de rijstijl van 
chauffeurs te verbeteren en zo 
het rendement van de onderne-
ming op te krikken. Er doen twin-
tig middelgrote en kleinere trans-
portbedrijven aan mee. Ze 
ontvangen elke week een zoge-
noemd ‘dashboard’ met daarop 
alle meetgegevens. Die kan de on-
dernemer interpreteren samen 
met een transportconsultant.

KORTJan Ebus maakt comeback
 HEUER LOGISTICS   Ex-eigenaar van failliet Ebrex aan de top bij oude Duitse overslagdochter

Voormalig topman Jan Ebus 
(63) van het failliete Rotter-
damse Ebrex is de nieuwe 
directeur van fruitterminal 
Heuer Logistics in Bremer-
haven. Geruchten dat hij 
ook eigenaar is van deze 
voormalige Ebrex-dochter 
spreekt mededirecteur 
Roelof Bakker tegen.

Bakker is als bedrijfsadviseur van 
het Groningse organisatie- en ad-
viesbureau Ressenaar en Partners 
verbonden aan het Nederlands be-
stuur van het Duitse Heuer, dat be-
staat uit een grote fruitterminal, een 
expeditiebedrijf en een transporton-
derneming.
Heuer was kort voor het faillisse-
ment van de Ebrex-groep in 2009 in 
onderpand gegeven door Jan Ebus 
aan huisbankier ABN Amro en 
speelde een hoofdrol in de afwikke-
ling van de complexe failliete boedel 
die na vijf jaar nog steeds niet is af-
gerond. Volgens de laatste faillisse-
mentsverslagen is er een restschuld 
van rond de tachtig miljoen euro. 
Lange tijd was Heuer, waarin ook 
nog eens voor tien tot twintig mil-
joen euro aan havenvastgoed was 
ondergebracht, een speelbal tussen 
de toenmalige curator Ruud Maas 
van Ebrex en ABN Amro, dat maar 
geen goede prijs kon krijgen voor 
deze Ebrex-dochter.
Heuer leek onverkoopbaar, maar be-
gin vorig jaar kwam er een door-
braak waarbij het Groningse Resse-
naar en Partners het bedrijf uit 
Bremerhaven kocht en de curator 
zijn 200.000 euro aan boedelbijdra-
ge kon cashen. Volgens curator Maas 
ging het om een handige tussencon-
structie waarbij de aandelen van 
Heuer tijdelijk werden geparkeerd 
bij het adviesbureau in afwachting 
van een geschikte koper, terwijl te-
gelijk de boedelverplichting kon 
worden afgewikkeld met de curator. 
Een defi nitieve koper is nu gevon-

den, bevestigt Roelof Bakker van 
Ressenaar en Partners. Volgens de  
organisatiedeskundige gaat het om 
een Nederlands ‘equity-bedrijf, dat 
zijn identiteit verder voor zich wil 
houden’. 
Het gerucht dat Jan Ebus via een fi -
nancieringsvehikel weer een door-

start heeft  gemaakt met de Duitse 
fruitterminal wijst hij met klem van 
de hand. ‘Ebus is slechts bestuurder 
bij Heuer en is ingehuurd door de 
nieuwe aandeelhouders omdat hij 
als vroegere eigenaar veel expertise 
in huis heeft  van de markt en de

fruitoverslag. Er is verder geen enke-
le fi nanciële betrokkenheid van hem 
bij het bedrijf.’ Bakker onderstreept 
dat de afgelopen vijf jaar voor Heuer 
Logistics bijzonder moeilijk zijn ge-
weest maar dat het bedrijf ook onder 
pandhouder ABN Amro ‘een posi-
tieve cashfl ow’ wist te realiseren. 

‘Het is echter goed dat Heuer nu 
weer een zelfstandig bedrijf is onder 
een nieuwe eigenaar en niet langer 
een onderdeel van een failliete boe-
del.’ Taak van Bakker en Ebus is om 
het Duitse overslagbedrijf in zijn 
‘oude glorie te herstellen’, zegt hij 

verder. Of het bedrijf wordt klaarge-
stoomd voor een nieuwe verkoop 
kan Bakker niet zeggen. ‘Ik sluit op 
dat punt niets uit, maar concrete 
plannen zijn daar nu niet voor.’

Malta
Jan Ebus was niet bereikbaar voor 
een toelichting. Een medewerker 
van Heuer in Bremerhaven laat over 
de telefoon weten dat de topman één 
keer in de maand het Duitse hoofd-
kantoor bezoekt en zijn rol als ‘Ge-
schäft sführer’ hoofdzakelijk op af-
stand vanuit zijn Zwitserse chalet 
waarneemt. Volgens de laatste in-
schrijving bij de rechtbank in Bre-
merhaven is zijn offi  ciële residentie 
Zebbug op het eiland Malta.

Jan Ebus gaat proberen zijn voormalige Duitse dochter Heuer Logistics in oude glorie te herstellen. 
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‘Er is geen fi nanciële betrokkenheid
van Jan Ebus bij Heuer Logistics.’

JOHN VERSLEIJEN



Wanneer begint het weekend voor u?

Het weekend-abonnement van NT breidt uw huidige abonnement 

uit met een exemplaar op uw huisadres. Dan kunt u de krant rustig 

op zaterdagochtend lezen. In alle rust, met een kopje koffi e en een 

goed ontbijt. Zo begint het weekend pas écht.

www.nieuwsbladtransport.nl/weekend
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Winter en webshoppen 
domineren cijfers UPS

PAKJESVERVOER

Meer controle voor
treinen op Kijfh oek

Het Amerikaanse expresbedrijf 
UPS heeft  een matig eerste kwar-
taal achter de rug door de barre 
winter in grote delen van de VS.

De koerier, die vorig jaar tevergeefs 
probeerde TNT Express over te ne-
men, zag daardoor het bedrijfsresul-
taat dalen met 106 miljoen dollar 
naar 1,5 miljard dollar. 
Wel bleef het pakjesvolume (4,2% 
binnen de VS) stijgen door de groei 
van het internetshoppen, waardoor 
het totale negatieve eff ect van het 
slechte winterweer (200 miljoen dol-
lar) voor bijna de helft  werd gecom-
penseerd.
De winst per aandeel kwam voor het 
eerste kwartaal uit op 0,98 dollar en 
lag aanzienlijk onder de jaarprogno-

se voor 2014. UPS ging daarbij uit 
van een winst per aandeel van 5,05 
tot 5,30 dollar. De directie heeft  deze 
prognose nog niet bijgesteld, maar 
zegt wel dat het resultaat eerder aan 
de onderkant van die bandbreedte 
zal uitkomen. 

Logistiek
Internationaal deed UPS het veel be-
ter met een groei van het resultaat 
met 12% naar 438 miljoen dollar. Te-
genover deze groei stond wel een da-
ling van ruim 2% van de gemiddelde 
opbrengst per pakje. Hoofdzakelijk 
doordat meer gebruik wordt ge-
maakt van goedkopere diensten. In 
de logistiek steeg het bedrijfsresul-
taat met 3,5% naar 148 miljoen dol-
lar met groeiende volumes. | JV

Alle treinen van spoorvervoerder 
DB Schenker Rail worden voort-
aan na aankomst op rangeercen-
trum Kijfh oek gecontroleerd op 
druppellekkages. 

Dat staat in het nieuwe ‘spelregelka-
der’ dat de vervoerder met infrabe-
heerders ProRail en Keyrail, de ge-
meente Zwijndrecht, de provincie en 
het Rijk heeft  afgesloten.
Daarin staat ook dat treinen met ‘be-
paalde’ gevaarlijke stoff en op vaste 
sporen moeten staan die goed be-
reikbaar zijn voor de hulpdiensten. 
De extra maatregelen vloeien voort 
uit een uitspraak van de Raad van 
State (RvS), die in februari dit jaar 
extra veiligheidsvoorschrift en uit de 
milieuvergunning schrapte. Die wa-

ren volgens de raad strijdig met in-
ternationale verdragen en de ver-
voersregelgeving, die altijd ‘leidend’ 
moeten zijn. 
Het ministerie van I en M benadrukt 
dat het emplacement aan alle natio-
nale en internationale veiligheidsei-
sen voldoet. Eerder deze maand liet 
staatssecretaris Mansveld weten dat 
ze geen aparte wettelijke maatrege-
len wil nemen voor het emplace-
ment, dat drie jaar geleden het toneel 
was van een grote ethanolbrand. Ze 
liet het parlement toen weten dat er 
aanvullende afspraken in het spelre-
gelkader in de maak waren. Het ka-
binet werkt nog aan een voorstel om 
de regels voor rangeeremplacemen-
ten ‘verder te vereenvoudigen en te 
uniformeren’. | RM

LEKKAGES

Vier havens werken 
samen op LNG-gebied

Verrassend resultaat 
Oostenrijks spoor

Grote opdracht DHL 
voor Vanderlande

Amazon voert omzet 
en winst fl ink op 

BINNENVAART

De havenbedrijven van Antwer-
pen, Mannheim, Rotterdam, 
Straatsburg en Zwitserland heb-
ben een samenwerkingsverband 
ondertekend voor de introductie 
van LNG. De afspraken liggen in 
het verlengde van het LNG Mas-

terplan van de Rijn-Main-Donau-
corridor waar alle deelnemers ook 
bij betrokken zijn. Doel van dit 
masterplan is op volledige schaal 
inzetten van vloeibaar aardgas als 
brandstof voor de binnenvaart in 
de Rijn-Main-Donau-corridor. 

SPOORVERVOER

Österreichische Bundesbahnen 
(ÖBB) heeft het vorig jaar fi nanci-
eel verrassend goed gedaan, ook 
in het goederenvervoer, met een 
resultaat voor rente en belastin-
gen van 103 miljoen euro. Ruim de 

helft daarvan kwam voor reke-
ning van de goederentak Rail Car-
go Group. Die kwam aan een be-
drijfsresultaat van 58 miljoen 
euro. Een jaar eerder was dat nog 
41 miljoen euro. De winstverbete-
ring is te danken aan saneringen.

BEDRIJVEN

Vanderlande gaat sorteersyste-
men leveren voor een groot aan-
tal nieuwe vestigingen die DHL de 
komende jaren opent. DHL, doch-
ter van Deutsche Post, heeft plan-
nen voor zeker twintig van zulke 
nieuwe centra, met het oog op de 
snel groeiende pakkettenmarkt 
en de opmars van het webwinke-
len. Vanderlande moet DHL sor-
teersystemen leveren die volauto-
matisch werken, met zo weinig 
mogelijk handmatig werk. 

LOGISTIEK

De Amerikaanse webwinkel Ama-
zon heeft de winst in het eerste 
kwartaal fl ink weten op te voeren 
tot 108 miljoen dollar (78 miljoen 
euro). Een jaar eerder bleef onder 
de streep nog 82 miljoen dollar 
over. De omzet nam met bijna een 
kwart toe tot 19,7 miljard dollar. 
Het bedrijf profi teerde van een 
sterke vraag naar met name con-
sumentenelektronica, die vooral 
in de VS de omzet stuwde. 

KORTKamervragen luchtvracht
 PROTECTIONISME   ‘Nederland is simpelweg te klein voor een individueel luchtvaartbeleid’

de economische ontwikkeling. 
Eerder wist de Nederlandse overheid 
met succes de vrachtvluchten van 
Luft hansa op Schiphol te weren. 
Ook Singapore Airlines, Saudia Air-
lines en Qatar Airways hebben in 
het verleden geklaagd over het res-
trictieve beleid van de Nederlandse 
overheid bij het toekennen van 
vrachtvluchten.     

Witboek
Een open skies voor luchtvracht 
staat ook hoog op de agenda van de 
European Shippers’ Council (ESC). 
In het recent gepubliceerde witboek 
van de ESC wordt een vrije markt 
van vrachtvluchten gezien als een 
‘goed startpunt’ om de luchtvaart-
markt te liberaliseren.

Regeringspartij VVD heeft  
vragen gesteld aan staatsse-
crataris Wilma Mansveld 
(Infrastructuur) over 
protectionisme bij het 
luchtvrachtbeleid op Schip-
hol.

De partij reageert daarmee op de 
kritiek van de verladersorganisatie 
EVO. De belangenbehartiger wees er 
recent in een ingezonden brief in Het 
Financieele Dagblad op dat lucht-
vaartmaatschappijen bij het verzoek 
om vrachtvluchten uit te voeren op 
Schiphol vaak nul op het rekest krij-
gen van de Nederlandse overheid. 
Daardoor zijn steeds meer Neder-
landse bedrijven gedwongen om 
naar luchthavens in het buitenland 
uit te wijken voor  hun exportlading, 
stelt de brancheorganisatie.   
VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias 
heeft  nu om opheldering gevraagd 
aan staatssecretaris Mansveld over 
dit protectionistische beleid van de 
Nederlandse overheid bij het niet 
toestaan van luchtvrachtvluchten. 
Elias wil van de staatssecretaris we-
ten of die beschuldigingen van de 
verladers een kern van waarheid be-
vatten en wat Nederland door dit be-
leid misloopt aan handel. Zo vraagt 
de VVD-politicus zich af of er inder-
daad sprake is van het afwijzen van 
aanvragen van landingsrechten voor 
vrachtvluchten omdat de Neder-
landse overheid ze van minder waar-
de acht. Ook wil hij precies weten 
hoeveel vrachtverkeer er hierdoor 
uitwijkt naar bijvoorbeeld de omlig-
gende luchthavens van Duitsland en 
België. De verwachting is dat de 
staatssecretaris binnen drie weken 
antwoord geeft  op de Kamervragen.

Schadelijk
Volgens EVO-directeur Machiel van 
der Kuijl is het huidige landings-
rechtenregime voor vrachtvliegtui-
gen op Schiphol ‘schadelijk voor de 
Nederlandse economie’. Hij meldt 
dat door het niet toelaten van lucht-

vaartmaatschappijen de Nederland-
se verladers noodzakelijke vracht-
verbindingen op Schiphol missen 
om hun goederen ‘effi  ciënt te expor-
ten of te importeren’ en dat bedrij-
ven daarom nu al voor ‘meer dan de 
helft  van de goederen’ zijn aangewe-
zen op een buitenlandse luchthaven. 

Behalve Luik of Brussel gaat het ook 
om de luchthaven van Madrid, aldus 
Van der Kuijl. 
‘De mogelijkheden om luchtvracht 
via Nederland te vervoeren, moeten 
worden vergroot’, onderstreept de 
EVO-directeur. Daarvoor moeten 

de huidige bilaterale luchtvaartver-
dragen voor luchtvracht worden
opgerekt en plaatsmaken voor een 
geliberaliseerde markt van vracht-
vluchten, een zogeheten open skies. 
‘Nederland is simpelweg te klein 
voor een individueel luchtvaartbe-
leid’, aldus Van der Kuijl.  Hij wijst 

er daarbij op dat de markt van het 
passagiersvervoer moet worden los-
gekoppeld van die van de vracht-
vluchten, ‘die nu eenmaal geen net-
werk van overstappende passagiers 
kent’ en waar het regime van bilate-
rale luchtvaartrechten een rem is op 

‘Wij zijn voor ruim de helft van de lading 
aangewezen op buitenlandse airports.’

JOHN VERSLEIJEN
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Inzetten op innovatie 
 RAFFINADERIJ   Rotterdams plan om met Antwerpen één groot petrochemisch

De raffi  nagesector is struc-
tureel aan het veranderen. 
Noordwest-Europese raffi  -
naderijen krijgen te maken 
met hevige concurrentie uit 
het Midden-Oosten en Azië. 
Hoe verhoudt zich dat tot 
Rotterdams ambitie om 
samen met Antwerpen uit te 
groeien tot één groot petro-
chemiecluster?

In 2030 moeten Rotterdam, Antwer-
pen en Moerdijk volledig met elkaar 
verbonden zijn en opereren als één 
industriecomplex. Europe Industrial 
Cluster, noemt het Havenbedrijf 
Rotterdam het complex. Maar de 
jongste berichten doen vermoeden 
dat tegen die tijd Noordwest-Europa 
niet meer kan concurreren met de 
goedkopere raffi  naderijen in het 
Midden-Oosten en China. De scha-
liegasrevolutie in de VS zorgt daarbij 
voor extra moeilijkheden. Duidelijk 
is dat de raffi  nagesector te maken 
heeft  met structurele veranderingen. 
‘Nieuwe raffi  naderijen en schaliegas 
zijn blijvende factoren’, zegt woord-
voerder Sjaak Poppe van Havenbe-
drijf Rotterdam.
Met die uitspraken sluit hij zich aan 
bij zijn directeur Allard Castelein, 
die er tijdens het Havencongres eer-
lijk over is. Rotterdam heeft  volgens 
hem de capaciteiten om ook in de 
toekomst een haven van belang te 
blijven op het gebied van petroche-
mie. Maar een gemakkelijke opgave 
is dat niet. 
‘We moeten inzetten op biobased 
brandstoff en en de effi  ciëntie van het 
gebied optimaliseren door uitwisse-
ling tussen bedrijven’, zei Castelein 
op het Havencongres van 17 april. 
Dat sluit aan bij de Havenvisie, 
waarin gesteld wordt dat in 2030 in 
Rotterdam een transitie naar bio-
based chemie op gang is gekomen. 
Ook de uitwisseling van energiestro-

men tussen bedrijven om zo kosten 
te besparen wordt in die visie ge-
noemd.

Naadloos
Een van de andere aandachtspunten 
die tijdens het Havencongres ge-
noemd werden, is een naadloze lo-
gistiek binnen de haven, waarbij 
Castelein verwijst naar het project 
Het Schip Centraal, dat door middel 
van uitwisseling van informatie de 
afh andeling van diensten voor bin-
nenkomende en vertrekkende sche-
pen wil verbeteren. 
ICT moet sowieso ingezet worden 

om de logistiek effi  ciënter te maken. 
Er  moet samen gewerkt worden aan 
nieuwe oplossingen en er moet con-
tinu aandacht voor het vestigings-
klimaat zijn. Over dat laatste punt 
zei Deltalinqs-voorzitter Steven Lak: 
‘De belastingen voor bedrijven moe-
ten omlaag zodat het voor bedrijven 
aantrekkelijker wordt om zich hier 
te vestigen.’
Ook Shell Pernis zal ondanks de ho-
gere kosten en kleinere marges in 
staat zijn om mee te blijven komen, 
zegt woordvoerder Wim van de 
Wiel van Shell Nederland. ‘De basis-
oliefabriek die eind 2015 volledig zal 

Straks wordt hier gesloopt.

Twee tot drie vrije dagen is voor intermodaal containervervoer veel te kort.

‘Gratis uitleentijd van 
zeecontainer oprekken’

OPROEP VERLADERS EN VERVOERDERS

Maersk, MSC, Evergreen, Hanjin 
Shipping en China Shipping doen 
dit al, aldus een TLN-woordvoerder.

Animo
Rederijen kennen nu een detentie-
vrije periode van twee tot drie da-
gen. Dat is voor het intermodaal ver-
voer veel te kort. ‘Het gevolg is dat 
een transportondernemer, expedi-
teur of verlader al snel detentiekos-
ten krijgt doorberekend, waardoor 
de animo om gebruik te maken van 
spoor en binnenvaart afneemt’, al-
dus de belangenbehartigers.  
Over het aantal extra gratis dagen 
dat noodzakelijk is, doen de belan-
genorganisaties geen uitspraken. 
‘Dat moeten de partijen onderling 
afspreken’, aldus TLN. | JV

De containerrederijen moeten 
fl exibeler zijn in het aantal kosten-
vrije dagen dat zij containers uitle-
nen aan vervoerders en verladers 
(detentievrije periode). 

Dat stellen EVO, TLN, KNV en 
FENEX in een gemeenschappelijke 
brief. De  vier belangenorganisaties 
stellen dat containers steeds vaker 
met binnenvaartschepen en over het 
spoor worden vervoerd en dat daar-
door de totale transporttijden aan-
zienlijk toenemen. Met de komst van 
de Maasvlakte 2 zal deze ontwikke-
ling alleen maar toenemen, aldus de 
belangenbehartigers. Om de deten-
tiekosten zoveel mogelijk te beper-
ken, willen de organisaties een ver-
hoging van het aantal vrije dagen. 

Valse start Cargolux bij 
vrachtavontuur China

LUCHTVRACHT

stemmingen waren deels geannu-
leerd met het oog op de vluchten 
naar Zhengzhou, waarbij het in de 
testfase zou gaan om twee tot vier 
vrachtvluchten in de week. 
Bij het management van Cargolux 
zou er veel weerstand zijn tegen het 
Chinese avontuur dat door de 
Luxemburgse overheid zou zijn 
doorgedrukt. Een aantal topmana-
gers stapte eerder dit jaar op uit pro-
test tegen de Chinese plannen.

Deal
Het annuleren van de eerste vracht-
vluchten komt enkele dagen nadat 
Luxemburg het defi nitieve akkoord 
heeft  ondertekend met de nieuwe 
Chinese aandeelhouder van Cargo-
lux, HNCA uit de provincie Henan. 
Deze regionale investeringsmaat-
schappij heeft  een belang van 35% 
genomen in Cargolux in ruil voor 
het opzetten van een vrachthub in 
het Chinese Zhengzhou, de hoofd-
stad van de provincie Henan. Daar-
mee wil het regionaal bestuur een 
grotere rol gaan spelen in de Chinese 
luchtvrachtmarkt en zich een positie 
verwerven tussen de grote lucht-
vrachtcentra van het land zoals 
Hongkong, Shanghai, Beijing en 
Guangzhou. 
HNCA betaalt 120 miljoen dollar 
(87 miljoen euro) voor het minder-
heidsbelang in Cargolux. Daarnaast 
moet het voor 35% participeren in de 
kapitaalinjectie van 175 miljoen dol-
lar die de overige aandeelhouders 
eerder zijn overeengekomen om de 
lege kas van Cargolux aan te vullen. 
De Luxemburgse staat neemt tevens 
een direct belang in de vrachtmaat-
schappij met 8,5%. Grootaandeel-
houder Luxair reduceert daarvoor 
zijn belang naar 35,1%. De overige 
aandeelhouders zijn de staatsbank 
BCEE (10,9%) en de investerings-
maatschappij SNCI (10,67). 
Overigens zijn deze twee fi nanciële 
instellingen samen met maatschap-
pij Luxair indirect weer in handen 
van de Luxemburgse staat. | JV

Cargolux heeft  het begin van zijn 
vrachtavontuur met de nieuwe 
Chinese aandeelhouder HNCA al 
moeten uitstellen, omdat de 
Luxemburgse vrachtmaatschappij 
niet over de noodzakelijke lucht-
vaartrechten bleek te beschikken 
om op Zhengzhou te vliegen.

De eerste reguliere vrachtvlucht op 
de nieuwe Chinese draaischijf moest 
daardoor afgelopen weekend op het 
allerlaatste moment met het nodige 
schaamrood op de kaken worden ge-
annuleerd. Cargolux was gedwon-
gen de lading van het gereedstaande 
vrachtvliegtuig over te laden op an-
dere freighters met de bestemming 
China. Via een omweg zullen daar-
bij de gevolgen voor de klanten wor-
den ‘geminimaliseerd’, aldus de 
vrachtmaatschappij. 
Waarom deze omissie zo laat werd 
ontdekt, terwijl de partijen al bijna 
een jaar praten over het opzetten van 
een tweede vrachtdraaischijf in het 
Chinese Zhengzhou naast de thuis-
basis Luxemburg, is onduidelijk.
Cargolux liet in een verklaring we-
ten dat het uitstel zeker een maand 
zal duren om het noodzakelijke pa-
pierwerk in de hoofdstad Beijing ge-
heel in orde te maken. De eerste 
vlucht naar de nieuwe vrachthub 
staat nu gepland voor 29 mei. De 
Luxemburgse vrachtmaatschappij 
voert in een bericht aan de klanten 
‘onvoorziene procedurele verande-
ringen in de manier waarop de in-
formatie moet worden verstrekt en 
moet worden goedgekeurd door de 
Chinese  luchtvaartautoriteiten’ op 
als de reden voor het ontbreken van 
de noodzakelijke vergunningen. 
Volgens diverse Chinese media rond 
Zhengzhou zou Cargolux gewoon 
hebben geblunderd en te laat zijn ge-
weest met de aanvraag bij de Chine-
se civiele luchtvaartdienst.
Het is nog onduidelijk of Cargolux 
als gevolg van het uitstel voorlopig 
de vrachtvluchten op Taipei en Sin-
gapore in ere zal herstellen. Die be-
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Vopak ziet winst dalen  
door lage marktvraag

TANKOPSLAG

en Afrika. In 2013 kwam het resul-
taat uit op 753 miljoen euro. 
De topman liet eind februari al we-
ten dat het moeilijk zou worden om 
het record van 2012 (768 miljoen) te 
overtreff en. 

Herstel
Vopak had zich eerder ten doel ge-
steld om in 2016 een bedrijfsresul-
taat van één miljard euro te realise-
ren om het 400-jarig bestaan luister 
bij te zetten. Hoekstra liet dat stre-
ven eind vorig jaar al los. Het con-
cern gaat nu voor alle terminals en 
projecten kritisch bekijken of ze 
voor de toekomst nog van waarde 
zijn voor het bedrijf. Verder ver-
wacht Vopak op termijn herstel van 
de vraag naar opslag. | RM

Vopak verwacht dat het bedrijfsre-
sultaat dit jaar 5 tot 10% lager uit-
valt dan vorig jaar.

Het tankopslagbedrijf zag het resul-
taat in het eerste kwartaal met 6% 
krimpen tot net onder de 180 mil-
joen euro. Topman Eelco Hoekstra 
laat weten dat de nettowinst in het 
eerste kwartaal negatief is beïnvloed 
door lagere opbrengsten, minder re-
sultaat uit deelnemingen en hogere 
afschrijvingen. Hij verwacht dat in 
de rest van het jaar ‘sommige projec-
ten die dit jaar in gebruik worden ge-
nomen, zullen drukken op de ont-
wikkeling van de winst per aandeel’. 
Hoekstra zegt dat Vopak te maken 
heeft  met ‘voortdurende uitdagin-
gen’ in Europa, het Midden-Oosten 

TNT kan resultaat niet 
opsieren met extraatje

EXPRESVERVOER

de waardedaling van de Australi-
sche dollar, goed voor bijna de helft  
van het omzetverlies van 65 miljoen 
euro uit lagere valutakoersen, werd 
daarbij gevoeld.
Ook de aanhoudende prijsdruk in 
de pakkettenmarkt speelde de ex-
presvervoerder aan de inkomsten-
kant parten. In veel markten kiezen 
klanten voor goedkopere transport-
oplossingen zoals het wegvervoer. 

Prognose 
TNT verwacht dat de sterke euro 
ook over het resterende deel van 
2014 een drukkend eff ect zal hebben 
op de omzet. Verder blijven de 
marktomstandigheden onzeker. 
Toch verwacht het bedrijf dat de re-
sultaten dit jaar zullen verbeteren 
door een opleving van de economie.
Het kostenbesparingsprogramma 
Outlook werpt daarbij ook de eerste 
vruchten af. Zo zijn de  kosten in het 
afgelopen kwartaal met dertig mil-
joen euro teruggebracht. Dat leverde 
vooral goed nieuws op in Brazilië, 
waar het binnenlandse transportbe-
drijf van TNT voor het eerst in lange 
tijd uit de rode cijfers kwam. 
De analisten van de Rabobank ver-
wachten dat het pakketbedrijf zijn fi -
nanciële doelstellingen in de tweede 
helft  van dit jaar naar beneden zal 
bijstellen. | JV

TNT Express zag de omzet in het 
eerste kwartaal met 6,6% dalen tot 
1,61 miljard euro. Teleurstellend, 
aldus analisten van Rabobank en 
SNS. 
 
Het bedrijfsresultaat lag op 17 mil-
joen euro. Vorig jaar tekende de Ne-
derlandse koerier over dezelfde peri-
ode nog voor 219 miljoen euro, maar 
dat resultaat was grotendeels toe te 
schrijven aan het eenmalige com-
pensatiebedrag van 200 miljoen 
euro dat het Amerikaanse UPS 
moest betalen voor het niet door-
gaan van de overname van TNT.
Dit keer kon het resultaat niet door 
eenmalige meevallers worden bijge-
kleurd, hoewel de verkoop van TNT 
Fashion onlangs werd aangekon-
digd, maar die zal pas over het twee-
de kwartaal van dit jaar worden af-
gerond, aldus de koerier.
Onder de streep hield TNT rond de 
1 miljoen euro over aan het eerste 
kwartaal. In het eerste kwartaal van 
2013 was dat nog een comfortabele 
144 miljoen euro, eveneens dankzij 
de eerder genoemde vergoedings-
som die UPS betaalde voor het afk et-
sen van de geplande overname.
De omzetdaling wijt TNT onder 
meer aan nadelige wisselkoerseff ec-
ten en de verkoop van de binnen-
landse activiteiten in China. Vooral 

TRANSPORTINDEX SLAAT WEG NAAR BOVEN WEER IN

Na een fl inke terugval rondom de Paasdagen is de weg naar boven weer ingeslagen. De algemene index liep zo’n 
acht punten op naar 103,20, vijf punten meer dan precies een jaar eerder. Het wegvervoer steeg bijna vijftien 
punten naar 107,40, nog steeds ruim boven het niveau van twaalf maanden eerder. Dat geldt zeker voor de 
binnenvaartindex, die begin deze week op 127,67 uitkwam, precies 27 punten meer dan een jaar terug.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 
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en biobased chemie
h cluster te vormen onder druk

sluiten, gaat gesloopt worden’, zegt 
hij. ‘Concrete plannen zijn er nog 
niet voor het stuk terrein. We gaan 
nu kijken naar de mogelijkheden.’ 
Volgens Van de Wiel moet gedacht 
worden aan fl exibelere inkoop van 
verschillende soorten olie, waarbij 
gekeken kan worden welke soort de 
beste marges biedt. Ook integratie 
tussen olie en chemie is belangrijk.’

Transitie
Als we vanuit het oogpunt van de 
Havenvisie en de uitspraken van 
Castelein kijken naar de huidige 
ontwikkelingen in de haven, zien

we dat die transitie naar biobased 
technologie, ICT en effi  ciëntere lo-
gistiek al enigszins is ingezet. Een 
concreet voorbeeld van biobased 
technologie is Neste Oil, de nog jon-
ge raffi  naderij die sinds 2011 naar ei-
gen zeggen de schoonste diesel ter 
wereld maakt uit grondstoff en als 
palmolie, dierlijk vet en oud kookvet 
van McDonald’s. Ook ICT -projec-
ten als Nextlogic, dat de container-
binnenvaart wil optimaliseren, en 
modaliteitsplanners als Inland-
Links passen goed in het door Cas-
telein geschetste plaatje.
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BINNENVAART LIJDT ONDER 
MOEILIJKE CHEMIEMARKT

Met de 360.000 ton aan produc-
ten die de Shell-fabriek maakte 
kunnen volgens tankvaartonder-
nemer Hans van Buren grofweg 
144 2000-tonners worden gevuld. 
Hij voorziet een aantal grote 
marktveranderingen als gevolg 
van de ontwikkelingen in de raffi -
nagesector. Door de ingebruikna-
me van raffi naderijen in het Mid-
den-Oosten zullen kant-en-klare 
producten direct vanaf daar hun 
weg naar afnemers in de gehele 
wereld vinden. ‘Daardoor is het 
niet langer vanzelfsprekend dat de 
grote productenstromen via Rot-
terdam, Amsterdam en Antwer-
pen blijven lopen’, stelt hij. ‘Ook is 
door de grote toename in opslag-
capaciteit aan land (die met de 
mogelijke komst van een grote 
Russische terminal van Summa 
Group nog verder stijgt, red.) de 
zogenoemde fl oating storage nog 
verder teruggelopen.’ Floating 
storage is het tijdelijk opslaan van 
olie(producten) in tankschepen zo-
als binnenvaarttankers. Ook de 
blend-markt in Nederland gaat 
volgens hem getroffen worden als 
gevolg van de veranderingen op de 
Amerikaanse markt. Waarmee hij 
doelt op de grote schaliegaspro-
ductie. ‘Hierdoor zullen er minder 
transporten in het ARA-gebied 
gaan plaatsvinden.’ Ook Alain De-
vos, voorzitter van de Corporation 
Inland Tanker Barge Owners (CIT-
BO) en voorzitter van de tank-
vaartafdeling binnen de Europese 
Schippersorganisatie (ESO) ziet 
problemen. ‘De crisis die in de dro-
ge ladingvaart al aanwezig was 
heeft zich nu ook bij de tankvaart 
gemeld.’ Dat effect wordt volgens 
hem versterkt door de overcapaci-
teit aan schepen. Die moet gaan 
verdwijnen door uitfasering van 
de enkelwandige tankers, stelt hij. 
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2013: 
De giganten winnen!

Wie wil overleven in de lijnvaart moet mee in het geweld der groten. 

Zonder alliantie, fusie of overname ben je ten dode opgeschreven.

B
ijna alle grote rederijen 
hebben hun jaarcijfers 
over 2013 gepubliceerd. 
De balans opmakend 
blijkt het een jaar dat in 

het teken staat van dalende vracht-
tarieven, schaalvergroting en kos-
tenreducties. Een jaar waarin rede-
rijen hun positie langzaam bepalen 
voor de toekomst.
1 oktober 2013, Hainan PO Shipping 
(HPOS) neemt misschien wel het 
moedigste besluit dat een rederij af-
gelopen jaar heeft  genomen. HPOS 
stopt al zijn containerdiensten en de 
Chinese rederij trekt zich terug uit 
de lijnvaart. Met Li Kelin, die eerder 
al aan het roer stond van China 
Shipping Container Lines (CSCL) en 
Cosco, had HPOS een alom geres-
pecteerd scheepvaartman in hart en 
nieren als oprichter. Onder zijn be-
wind maakte HPOS een typisch 
Chinese ontwikkeling door. Vanaf 
de oprichting in 2009 groeide de 
containervervoerder binnen twee 
jaar uit tot een gigant die 22 schepen 
exploiteerde, waarmee HPOS door-
stootte naar de 27ste plek van groot-
ste containerrederijen. Zijn uitmun-
tende curriculum vitae heeft  echter 
niet kunnen voorkomen dat het al 
snel bergafwaarts gaat met het kind-
je van Kelin en HPOS na vijfenhalf 
jaar zijn laatste adem uitblaast. De 
lage tarieven en oplopende verliezen 
maken het onmogelijk HPOS renda-
bel te houden.
De ondergang van de Chinese rede-
rij is tekenend voor de situatie waar 
de hele lijnvaart in 2013 mee kampt. 
Lage vrachttarieven, een ongunstige 
dollarkoers en hoge kosten. Dat 
blijkt wel uit de jaarresultaten die de 
rederijen hebben gepubliceerd over 
2013. Operationeel weet bijna geen 
rederij haar winst te stuwen. Waar 
zwarte cijfers worden geboekt, zijn 
die vooral te danken aan kostenre-
ducties en herstructureringen. 
Zo weet Maersk Line de winst wel 
spectaculair op te voeren, zelfs te 
verdrievoudigen tot anderhalf mil-
jard dollar. Dat resultaat is echter 
eerder ondanks dan dankzij de vaart 
gehaald. De opbrengst daalde in 
2013 namelijk met maar liefst 7% tot 

2674 dollar per teu. Dat werd slechts 
deels gecompenseerd met een kleine 
volumegroei. De belangrijkste oor-
zaak voor de winststijging zijn ver-
beteringen in het scheepsnetwerk, 
de lagere bunkerprijs en het feit dat 
de Deense rederij het afgelopen jaar 
de brandstofk osten heeft  weten te 
verlagen met maar liefst 12%.
Na een analyse van de cijfers kan 
Maersk dan ook niet anders conclu-
deren dan dat de winstexplosie 
enorm gefl atteerd is. De realiteit is 
dat de lijnvaart krakend en piepend 
het hoofd boven water probeert te 
houden en dat het zeker niet uitge-
sloten is dat enkele rederijen alsnog 
kopje onder zullen gaan. 

Onhoudbaar
In september waarschuwde Maersk 
nog dat de tarieven op het Verre 
Oosten onhoudbaar zijn. De Denen 
hebben niet voor niets per 1 novem-
ber een tariefsverhoging ingevoerd 
om de constante daling van de ver-
voerstarieven een halt toe te roepen. 
Het vervoerstarief van een veertig-
voets container daalde toen ruim 
600 dollar in drie weken tijd en be-
droeg nog maar 1.750 dollar. Niets 
wees erop dat die tariefdaling zon-
der verdere maatregelen van een van 
de reders zou stoppen.
Met een marktaandeel dat ver uit-
schiet boven de concurrenten, kan 
Maersk het zich permitteren deze 
stap te zetten. De Denen hebben sa-
men met de andere partners van de 
P3-Alliantie, de Zwitserse Mediter-
ranean Shipping Company (MSC) 
en de Franse CMA CGM, de concur-
renten in 2013 nog verder op afstand 
gezet. Naast de anderhalf miljard 
winst van Maersk, heeft  CMA CGM 
een operationele winst van 56 mil-
joen dollar geboekt. MSC publiceert 
geen jaarcijfers, maar volgens mari-
tiem onderzoeks- en consultancy-
bureau Alphaliner kan het niet an-
ders dan dat de Zwitsers ook volop 
meevaren met het succes van P3. 
De prachtige resultaten van P3 staan 
in schril contrast met de zeventien 
overige rederijen in de top 20 lijn-
vaartcarriers. Gemiddeld wisten de 
containerrederijen nog wel een ope-

rationele winst te boeken van 247 
miljoen euro. Die komt echter voor 
het grootste deel voor rekening van 
de drie P3-partners. De overige ze-
ventien rederijen hebben over 2013 
een gezamenlijk operationeel verlies 
van 2 miljard dollar geboekt.
Voor sommige rederijen is het erop 
of eronder. Zo heeft  het Israëlische 
ZIM een nettoverlies van 525 dollar 
geleden. Al jaren draait de reder 
slecht en groeit de schuldenlast. Om 
haar voortbestaan te redden moet de 
Israëlische maatschappij binnen en-
kele maanden met de crediteuren 
een oplossing hebben gevonden. 
Desalniettemin heeft  de sector in 
2013 beter gedraaid dan in 2012. 
Maar dat is puur te danken aan kos-
tenreducties, dalende brandstofprij-
zen en desinvesteringen. 
De P3-partners presteren daarnaast 
beter dan de concurrenten in de lijn-
vaart, omdat zij een groter deel van 
hun inkomen uit de noord-zuidrou-
tes halen. Verder hebben Maersk en 
CMA CGM hun grootste schepen 
ingezet, waarmee zij de vervoerskos-
ten per eenheid behoorlijk drukken. 
Beide vervoerders, vooral Maersk, 
profi teren daarnaast van de strategi-
sche en geografi sche ligging van de 
belangrijkste containerterminals. 
Als de resultaten van 2013 iets dui-
delijk maken, dan is het wel dat de 
markt niet meer groeit en dat zelfs in 
een krimpmarkt goede resultaten 
haalbaar zijn. Een middel daarvoor 
proberen rederijen te vinden in alli-
anties. P3, G6 (APL, Hapag-Lloyd, 
Hyundai Merchant Marine, OOCL 
en Mol NYK) en de ‘green alliance’ 
van Evergreen, Cosco, K Line, Yang-
ming en Hanjin moeten de kosten zo 
laag mogelijk houden door lijndien-
sten en vracht te combineren. 

Drie na grootste
Weer anderen gaan de markt te lijf 
met een fusie. Zo willen het Duitse 
Hapag-Lloyd en de Chileense rederij 
CSAV samen de op drie na grootste 
containervervoerder vormen. 
Die samenwerkingen, in welke vorm 
dan ook, zijn onvermijdelijk. Reders 
hebben in 2013 gezien dat zij het al-
leen niet meer kunnen. De wereld-

handel is al bijna in zijn geheel ge-
containeriseerd, dus een snellere 
groei dan de gemiddelde wereldhan-
del lijkt uitgesloten. De tarieven zul-
len daarom constant onder druk 
blijven staan en Maersk toont dat al-
leen met marktmacht de ontwikke-
lingen een beetje kunnen worden 
gestuurd. Alleen Evergreen stond in 
2013 nog op zijn onafh ankelijkheid, 
maar heeft  met aansluiting bij de 
‘green alliance’ het verzet tegen sa-
menwerking opgegeven.
Fusies, allianties of welke vrijages 
rederijen ook aangaan, samenwer-
king alleen is niet voldoende. P3 
heeft  afgelopen jaar bewezen hoe be-
langrijk het is om niet afh ankelijk te 
zijn van één handelsroute. Waar re-
derijen massaal getroff en werden 
door de belabberde tarieven op het 
Verre Oosten, wist de P3-alliantie 
die schade nog beperkt te houden 
door goede resultaten op de noord-
zuidroute.
Naast de geografi sche spreiding van 
de lijdiensten zijn de reders gecon-
fronteerd met de keerzijde van de 
aanhoudende capaciteitsuitbrei-
ding. Daar ligt de grootste uitdaging 
van de sector. Reders, zoals Cosco, 
stoten nu al schepen af om de fi nan-
ciële huishouding op peil te krijgen. 
Grote reders die hebben ingezet op 
de aanschaf van 18.270 teu grote Tri-
ple E-schepen, beginnen nu ook 
openlijk te twijfelen aan de steeds 
maar grotere schepen. Maersk, dat 
verreweg de meeste reuzen aan zijn 
vloot toevoegt, kondigde vorige 
week een strategiewijziging aan. De 
nadruk komt niet langer te liggen op 
uitbreiding van vloot en capaciteit, 
maar op het opwaarderen van be-
staande schepen.
En de val van het Chinese HPOS in 
2013 heeft  geleerd dat niet de carri-
ers met de grootste capaciteit slacht-
off er worden van de overcapaciteit, 
maar dat juist de kleinere reders niet 
in staat zijn zich aan te passen. Door 
hun gebrekkige schaalgrootte zijn zij 
niet weerbaar genoeg om zich in de 
markt van lage tarieven en verande-
rende handelsstromen te profi leren.

GERT VAN HARSKAMP
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2013

MAERSK
De nettowinst van A.P. Møller-Maersk daal-
de met 261 miljoen dollar tot 3,8 miljard 
dollar.

MSC
Publiceert geen cijfers

CMA CGM
CMA CGM heeft over 2013 een winst van 
408 miljoen euro geboekt, dat is een stij-
ging van 22% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. De inkomsten van het bedrijf 
bleven ondanks de zwakkere vrachtprijzen 
stabiel en bedroegen net als in 2012 15,9 
miljard dollar. Wel werden voor dat bedrag 
meer containers vervoerd. 11,4 miljoen teu 
vervoerde de rederij wereldwijd, in 2012 
was dat 10,6 miljoen.

EVERGREEN
Evergreen, dat in 2012 nog een kleine winst 
boekte, sloot het boekjaar 2013 af met een 
tekort van 46 miljoen dollar omdat de om-
zet daalde als gevolg van de lagere tarieven 
in de lijnvaart.

COSCO
De omzet daalde met 14% tot 9,97 miljard 

dollar, maar het bedrijf boekte een beschei-
den winst van 37,92 miljoen dollar als ge-
volg van verkoop van activa. 

HAPAG-LLOYD
Hapag-Lloyd boekte een nettoverlies van 
97,4 miljoen euro, een verbetering van 24% 
ten opzichte van de 128,3 miljoen euro ver-
lies in 2012. Door wisselkoerseffecten en 
tegenvallende tarieven daalde de omzet 
met bijna 4% tot 6,57 miljard euro, terwijl 
het vrachtvolume juist 4,6% steeg tot 5,5 
miljoen teu. 

APL (NOL)
APL heeft de omzet zien dalen van 9,51 mil-
jard dollar in 2012 naar 8,83 miljard dollar in 
2013. Het verlies nam af van 412,5 miljoen 
dollar in 2012 naar 76,3 miljoen afgelopen 
jaar.

HANJIN
De Zuid-Koreaanse reder behaalde een om-
zet van 9,43 miljard euro, een daling van 
2,4% ten opzichte van 2012. Het nettoresul-
taat kwam uit op 233 miljoen dollar verlies.

(bron: Alphaliner)

MARKTAANDEEL IN APRIL 2014 
(bron: Alphaliner)
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B
randbommen vlogen door de 
straten van Athene en rel-
schoppers raakten massaal in 

gevecht met de politie. De mogelijke 
exit van Griekenland uit de eurozo-
ne als gevolg van een enorme schul-
denlast veroorzaakte grote onrust. 
Inmiddels is de storm gaan liggen. 
De economie trekt weer langzaam 
aan. Dat komt mede door buiten-
landse investeerders die hun kans 
hebben gegrepen toen de overheid, 
zoals een deel van de Griekse bevol-
king het ziet, het land in de uitver-
koop deed. Zo kochten de Chinezen 
een goed deel van Griekenlands be-
langrijkste haven: Piraeus.
In ruil voor 50 miljoen euro, een 
percentage van de opbrengsten en de 
huur van de terminaloppervlakte, 
verkreeg het staatsbeheerde Chinese 
bedrijf Cosco Pacifi c in 2009 een 
concessie van de Griekse overheid 
om gedurende een periode van 35 
jaar een deel van de haven van Pi-
raeus te exploiteren. Dat schrijft  
Clingendael, de gerenommeerde 
Nederlandse denktank op het gebied 
van internationale betrekkingen, in 
het onderzoek Chinese Investment in 
the Port of Piraeus, Greece: Th e Rele-
vance for the EU and the Nether-
lands. Volgens het instituut zou de 

totale waarde voor het 35-jarig con-
tract neerkomen op 4,3 miljard dol-
lar. 
‘Maar daar gaat een fl ink deel vanaf 
als gevolg van een korting van negen 
procent’, schrijft  onderzoeker Frans-
Paul van der Putten. Als onderdeel 
van de afspraak werd overeengeko-
men dat Cosco fl inke investeringen 
in Pier 2 doet en de nog in aanbouw 
zijnde Pier 3 afb ouwt. Beide pieren 
zijn nu in handen van Cosco. 
Pier 1 blijft  onder management van 
de Piraeus Port Authority (PPA), die 
in handen is van de Griekse over-
heid. Om de concessie te runnen zet-
te Cosco Pacifi c in oktober 2009 de 
dochteronderneming Piraeus Con-
tainer Terminal (PCT) op.
Cosco’s investeringen hebben de 
containeroverslag in Piraeus goed 
op gang geholpen. Volgens Contai-
nerisation International is Piraeus ’s  
werelds snelst groeiende haven. In 
2012 steeg de haven van plaats 77 
naar 46 op de lijst van de honderd 
grootste containerhavens. De over-
slag groeide in dat jaar naar 2,7 mil-
joen teu, een miljoen teu meer dan 
het jaar ervoor. Ter illustratie: Rot-
terdam sloeg in datzelfde jaar 11,9 
miljoen teu over, wat meer dan vier 
keer zoveel is. Maar dat verschil 

Piraeus 
herrijst uit de as
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
zuideuropa 

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Net teruggekeerd van een heerlijk 
weekje vakantie op Sardinië, is het 
moeilijk om niet jaloers te zijn op de 
‘knofl ooklanden’ (zoals ze wel eens 
minachtend genoemd zijn) aan de 
Middellandse Zee, die daar toch maar 
mooi genieten van een fraai klimaat, 
dito natuur en persoonlijk vind ik 
knofl ook stiekem eigenlijk erg lekker. 
Dat wil niet zeggen dat de betreff ende 

landen niet de nodige ellende hebben meegemaakt door de 
fi nanciële crisis die zich ontwikkelde tot heuse eurocrisis. 
Hogere belastingen, stijgende werkloosheid, tot zelfs tegen de 
armoede moestuinierende Grieken aan toe.

Sterker nog, het wil ook niet zeggen dat die betreff ende crisis 
al helemaal achter de rug is. Maar zonder nou over de ‘schuld-
vraag’ te willen beginnen, en zonder als propagandablaadje 
voor de Europese Unie te willen fungeren (we krijgen geen 
cent van ze), er is inmiddels toch het een en ander veranderd. 
De krantenpagina’s lopen niet meer over van de term Grexit 
en ook op straat is het rustiger geworden in Athene, waar de 
Gouden Dageraad (stomme naam overigens, Homerus sprak 
oneindig eloquenter van de rozevingerige dageraad) met de 
haat tegen Brussel veel zieltjes won.

Zoals u in het artikel hiernaast kunt lezen, is een goed voor-
beeld van dat herstel te vinden in de van oudsher voornaam-
ste haven van het land, Piraeus. In de stad die al in de Oud-
heid met stevige muren verbonden was met Athene om 
aanvallers te weren, hebben de Chinezen (experts in muren...) 
een bres in de verdediging weten te vinden. 

Tot verdriet van sommige Grieken zijn enkele onderdelen van 
de staat geprivatiseerd en zelfs in buitenlandse handen be-
land. Dat geldt ook voor de haven van Piraeus, waar het Chi-
nese bedrijf Cosco inmiddels twee eigen containerterminals 
runt die pijlsnel groeien. Een ontwikkeling die ook in Noord-
west-Europa pijnlijk gevoeld kan worden. Al zijn we uiter-
aard verheugd dat Griekenland mede hierdoor voorzichtig 
van het (geld)infuus af kan. 

Is Brussel ook niet meer de boeman en kunnen de Hitler-pos-
ters van Merkel weer in de Griekse schuurtjes opgeborgen (nu 
alleen Berlusconi nog, maar dat terzijde...). 

Dat geld speelt een heel andere rol als we het hebben over het 
Iberisch Schiereiland (zie pagina 12-13). De vervoerder die 
Spanje als bestemming heeft  moet namelijk nogal wat reken-
sommetjes maken om ervoor te zorgen dat hij of zij onderaan 
de streep nog wat overhoudt. In welk land tank je, waar rijd 
je langs (tol! écotaxe!), en ga zo maar door. Er is trouwens nog 
een positieve noot in de zin dat de heren rechters hebben be-
paald dat Spanje 13 miljard (!) euro te veel aan dieselaccijns 
heeft  geheven, maar wel even opschieten met een procedure 
voor wie daar nog wat van wil terugzien.

En niet zozeer boeman als wel Sinterklaas is de Europese 
Unie als het gaat om de corridors van het Transeuropese Net-
werk. Miljarden zijn gereserveerd voor de verbetering van de 
infrastructurele knooppunten. En laat corridor 1 nou die van 
Rotterdam naar de schitterende oude havenstad Genua zijn 
(zie pagina 14-15). Is er toch iets positiefs te melden.

Maar dat vond ik toch al. Buon appetito, eh.. ik bedoel, veel 
leesplezier! 

Knofl ook
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wei het voorbeeld van HP. Ook ZTE 
en Samsung hebben hun interesse 
uitgesproken. Evenals Dell, Lenovo, 
Ikea en LG. ‘Als de herlokalisering 
van activiteiten van Rotterdam naar 
Piraeus een trend wordt, zal dit lei-
den tot een afname van logistieke 
activiteiten in Nederland’, stelt Van 
der Putten. ‘Zeker als deze activitei-
ten distributie naar Centraal-Euro-
pa behelzen.’
Het oosten van het Middellandse 
Zeegebied combineert twee regio’s 
waar China grote interesse in heeft . 
Aan de ene kant ligt Europa, waar 
China marktaandeel en toegang tot 
moderne en geavanceerde technolo-
gie zoekt die het minder snel van 
Noord-Amerika en Japan zou krij-
gen door de politieke spanningen 
tussen die landen. Aan de andere 
kant liggen het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika, waar China inmid-
dels grote oliebelangen heeft  in on-
der andere Iran, Irak en Saoedi-Ara-
bië. 

Brussel
De komst is voor de Europese Unie 
overigens niet ongewenst. De komst 
van de Chinezen komt ten goede van 
de Griekse economie, waardoor in-
direct ook de relatie tussen Brussel 

en Griekenland verbetert. De inves-
teringen dragen bij aan het herstel 
van de nog niet zo lang geleden bijna 
failliete staat en laten zien dat het 
land ondanks zijn penibele situatie 
in staat is om investeerders aan te 
trekken. Daarnaast decentraliseert 
deze trend de Chinese belangen in 
Europa, die zich vooralsnog hoofd-
zakelijk in Noordwest-Europa con-
centreerden.
Dat de Chinese aanwezigheid in het 
zuidoosten van Europa nog veel 
sterker gaat worden blijkt ook uit het 
feit dat Griekenland zijn belangrijk-
ste havens, Piraeus en Th essaloniki, 
(verder) wil privatiseren. Volgens 
persbureau Reuters wil de staat 74% 
van de aandelen verkopen. Cosco is 
de hoofdkandidaat om die aandelen 
te kopen. Twee dingen zijn zeker. 
China’s invloed op de maritieme 
handelscorridor tussen Azië en Eu-
ropa neemt snel toe. En als de belas-
tingvrije zone voor de assemblage en 
afb ouw van importproducten bij 
PCT er daadwerkelijk komt, is de 
kans groot dat nog meer bedrijven 
het voorbeeld van HP volgen. 

TOBIAS PIEFFERS
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gen zijn tot 4,1 miljoen teu. Die groei 
komt volledig ten gunste van Cos-
co’s Piraeus Container Terminal.
De Chinese aanwezigheid in Piraeus 
kan weleens grote gevolgen voor de 
logistieke sector in Nederland heb-
ben, schrijft  Van der Putten. ‘Rotter-
dam profi teert al lang van zijn gun-
stige positie voor de trans-Atlantische 
handel. Maar de trans-Atlantische 
handel is inmiddels gestabiliseerd, 
terwijl het transport van Azië naar 
Europa groeit.’ 
In 2013 kwam Hewlett Packard met 
Cosco en Trainose, Griekenlands 
nationale spoorbedrijf, overeen om 
zijn distributieactiviteiten met be-
stemming Centraal-, Zuid- en Oost-
Europa te verplaatsen van Rotter-
dam naar Piraeus. Dat bedrijf was in 
2012 de grootste verlader van com-
puters ter wereld en verscheept jaar-
lijks een fl ink aantal containers. De 
computerfabrikant verwacht 16.000 
tot 20.000 teu met HP-producten via 
Piraeus Europa in te sturen. Het be-
drijf noemt kostenbesparingen als 
reden voor de overstap. 
En HP is inmiddels niet meer de eni-
ge die zijn distributieactiviteiten 
voor Europa in Piraeus vestigt. Een 
maand later volgde de Chinese pro-
ducent van telecomproducten Hua-

wordt wel snel kleiner.  
Afgelopen november kwamen de 
Griekse havenautoriteit PPA en de 
Chinese containerterminal nieuwe 
investeringsplannen overeen. Cosco 
zal nog eens 230 miljoen euro extra 
investeren in de containerterminal 
met als doel de overslagcapaciteit 
van PCT te vergroten van 3,7 mil-
joen naar 6,2 miljoen teu in 2020. In 
ruil daarvoor vervallen de  vaste ver-
goedingen die Cosco volgens het 
oorspronkelijk contract aan de staat 
moest betalen tot het Griekse bnp 
weer op het niveau van 2008 was, zo 
meldt Reuters. 

Verreweg
De Chinese terminal handelt verre-
weg het meeste containerverkeer in 
de haven af. Dat blijkt uit cijfers van 
de Griekse Nationale Bank. In 2012 
sloeg Cosco 2,1 miljoen van de in to-
taal 2,7 miljoen teu over die door de 
haven van Piraeus ging. De overige 
600.000 teu wordt door PPA afge-
handeld. Hoewel de goederen-
stroom voor de lokale markt, die 
voor een deel ook via Th essaloniki 
loopt, stabiel blijft  op ongeveer één 
miljoen teu, groeit de internationale 
goederenstroom snel. In 2015 moet 
de totale overslag in Piraeus geste-

De haven van Piraeus 

illustreert de wederopstanding 

van het bijna failliet gegane 

Griekenland. Niet zonder 

gevolgen voor Noordwest-

Europa overigens.
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Spanjevervoerder  

Verliest de Benelux de regie over het vervoer van en naar het zuiden van 

Europa? Moeilijk te zeggen. Het vervoer moeten we veel vaker aan anderen 

overlaten. Maar het regelen daarvan is vakwerk, waarin we hier sterk zijn.

L
oos alarm, zal de Spanje-
vervoerder hebben ge-
dacht. Frankrijk stelde 
de ‘écotaxe poids lourds’ 
uit en er kwam een nieuw 

kabinet, met een nieuwe verkeers-
minister, die van deze kilometer-
heffi  ng voor het vrachtvervoer zelfs 
niets meer lijkt te willen weten. 
Voorlopig betaalt de vervoerder op 
weg naar het Iberisch Schiereiland 
dus ‘gewoon’ de tol op de particu-
liere snelwegen die door Frankrijk 
naar Spanje voeren.
Maar is dat wel zo? Die nieuwe Fran-
se verkeersminister, Ségolène Royal, 
denkt hardop na over alternatieven 
voor de kilometerheffi  ng. Er zou een 
vignet kunnen komen voor alleen 
buitenlandse vervoerders, wat vol-
gens Europees recht misschien niet 
zou mogen. Er zou ook een opslag 
kunnen komen voor wat buiten-
landse vervoerders normaal aan de 
péage betalen, die dan door de par-
ticuliere wegbeheerders, in ruil ui-
teraard voor een vergoeding, aan de 
Franse schatkist wordt doorgegeven.
Ook daarmee zou Frankrijk volgens 
sommige deskundigen in botsing 
komen met Brussel. Een feit blijft  dat 
wegvervoerders die het zuidelijker 
dan Frankrijk zoeken en die dachten 
van de écotaxe geen last te krijgen, 

omdat ze voornamelijk toch al be-
staande tolwegen gebruiken, zich 
moeten afvragen op welke manier la 
douce France hen straks dan wél 
gaat aanslaan voor het gebruik van 
het Franse wegennet.

Te veel betaald
Een douceurtje kreeg de Spanjever-
voerder toegeworpen door het Euro-
pese Hof van Justitie in Luxemburg. 
Spanje heeft  niet alleen Spaanse 
maar ook buitenlandse vervoerders 
tussen 2002 en 2012 te veel dieselac-
cijns in rekening gebracht. Het be-
treft  een bedrag van wel dertien mil-
jard euro. Het is ten onrechte 
geheven omdat de opbrengst niet is 
besteed aan specifi eke infrastructu-
rele projecten. Het verdween in de 
staatskas en we weten inmiddels dat 
er dan sprake is van een bodemloze 
put.
‘Een ordinaire belastingmaatregel’, 
concludeerde een juriste van AKD 
Advocaten in reactie op de uitspraak 
van het Hof. Gedupeerde vervoer-
ders kunnen nog steeds een terug-
vordering aanhangig maken, maar 
dienen wel haast te maken, omdat de 
zaak geleidelijk verjaart. Op termijn 
kan het te veel betaalde in vroegere 
jaren niet meer worden geclaimd. 
De vervoerder of eigen rijder zal dus 

snel in de administratie moeten dui-
ken om dieselafrekeningen aan de 
Spaanse pomp op te sporen.
Hierbij kan nog worden opgemerkt 
dat er een verband bestaat tussen die 
te hoge Spaanse dieselaccijns en wat 
er nu in Frankrijk aan de hand is. 
Royal, de nieuwe milieuminister die 
ook over verkeer en vervoer gaat, re-
deneert dat de meeste Franse ver-
voerders automatisch extra aan weg-
aanleg en -onderhoud betalen, 
doordat ze in eigen land de ‘Tipp’ af-
dragen, de Franse accijns op voer-
tuigbrandstof. Buitenlandse ver-
voerders doen dat in haar redenering 
niet, want die vullen hun tank op 
doorreis door Frankrijk in eigen 
land en zullen dat in Spanje of Por-
tugal opnieuw doen, zonder ook 
maar één keer in de ‘Hexagone’ te 
tanken.

Rekensommen
Zeker bij de magere tarieven waar-
voor in Europa goederen van noord 
naar zuid moeten worden vervoerd, 
zal de vervoerder steeds meer reken-
sommen moeten maken om vast te 
stellen hoe hij op een bepaald traject 
het voordeligst uit is. Factoren in die 
sommen zijn onder meer de onder-
weg te betalen tol, de verschillende 
hoogten van dieselprijzen in lidsta-

VandeMoortele, producent van 
plantaardige oliën, en nog enige an-
dere verladers betrokken.

Spoorbreedte
Spanje, traditioneel een echt weg-
vervoerland, werkt ook aan vergro-
ting van het aandeel van het spoor in 
het goederenvervoer. Daarbij is de 
afwijkende spoorbreedte - het 
Spaanse spoor is met zes Castilli-
aanse voet, 1674 millimeter, duide-
lijk breder dan wat we in een groot 
deel van de rest van Europa kennen 
- nog steeds een probleem. Maar 
voor belangrijke routes past Spanje 
zich bij de Europese standaard-
breedte aan. Zo’n route is die tussen 
Barcelona en de Franse grens, die in-
middels geschikt is gemaakt voor 

‘Europese’ treinen.
Dan hebben we het over een kort tra-
ject, maar Spanje wil ook andere 
grote bevolkingscentra op het Euro-
pese spoor aansluiten. Er zijn plan-
nen voor een spoornet van 1300 ki-
lometer dat zich van het noorden 
naar Malaga moet uitstrekken, 
twintig miljard euro mag kosten en 
in 2020 klaar moet zijn. Intussen wil 
intermodaal vervoerder Kombiver-
kehr alvast het aantal diensten op 
Portbou, bij Barcelona, uitbreiden.
Natuurlijk worden er over de weg 

ten, de kosten van de inzet van eigen 
personeel in vergelijking met die van 
werknemers van partners ter plaatse 
en het toenemende aanbod van mo-
gelijk kostenbesparend intermodaal 
vervoer. Dat laatste komt voor de 
Spanjevervoerder steeds meer op de 
markt.
Zo heeft  het shortseavervoer van en 
naar Spanje de wind in de zeilen ge-
kregen doordat de kartels van 
Spaanse wegvervoerders in een aan-
tal belangrijke havens de voet dwars 
is gezet. Daardoor is het voor- en na-
transport over de weg goedkoper ge-
worden en wegen de overslagkosten 
in havens minder door in de totale 
vervoersprijs. Dankzij die liberalisa-
tie zien steeds meer vervoerders, ook 
in het koel- en vriesvervoer, kans het 

grootste deel van het traject tussen 
noord en zuid buitengaats af te leg-
gen.
Tegenwoordig gaan frieten overzee 
naar Spanje en komen op dezelfde 
schepen groenten terug naar Noord-
west-Europa. Het Vlaamse Short Sea 
Shipping werkt aan diensten in de 
corridor over zee naar Noord-Span-
je. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor 
verbindingen van Roeselare en Zee-
brugge naar de regio Madrid, via de 
haven van Bilbao. Hierbij zijn onder 
andere reder Transfennica, verlader 

Spanje heeft wel 13 miljard euro te veel 
dieselaccijns in rekening gebracht.
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 zit veel te rekenen

nog steeds nieuwe diensten begon-
nen tussen de Benelux en het Ibe-
risch Schiereiland. BF Global begon 
in maart een groupagedienst tussen 
Tilburg, Barcelona en Madrid. Dat 
doet het bedrijf met Ekol Spain Lo-
gistics. Op termijn komen er ook 
vertrekken naar de havensteden 
Irún, in Baskenland, en het zuidelij-
ke Valencia. Er wordt een doorloop-
tijd van twee tot drie etmalen aange-
boden.
Raben Netherlands startte een dage-
lijkse lijndienst naar Spanje en Por-
tugal, waarbij de lading wordt verza-
meld en gesorteerd in Oss. Van 
Duuren Districenters begon een 
groupagedienst via Spanje naar de 
Maghreb, waarin wordt samenge-
werkt met het Noord-Afrikaanse Ti-
mar. Dachser, het van oorsprong 
Beierse concern dat sterk uitbreidt in 
onder meer de Benelux, sloeg een 
fl inke slag in Spanje met de overna-
me van het Spaanse Azkar, dat sterk 
is in de distributie in eigen land, 
maar ook in het vervoer door Frank-
rijk.
Wim Bosman Expeditie vond een 
nieuwe agent in Spanje, J.S. Seitrans 
uit Santa Perpetua, waarmee het 
diensten gaat uitvoeren van en naar 
Barcelona en Madrid. Het van oor-
sprong Nederlandse Wim Bosman 
versterkte zich een aantal jaren gele-
den met Maenhout in Oostende en 
verbeterde daarmee onder andere 
zijn positie in het vervoer op Iberië. 
Die positie wordt nu verder, via Bel-
gië, uitgebouwd.
De frequentie van de diensten tus-
sen België, Spanje en Portugal kan 

verder worden opgevoerd. Seitrans, 
een dochter van het Italiaanse Ital-
sempione, beschikt over een aantal 
partners in Spanje. Wim Bosman, en 
zijn Belgische verovering Maenhout, 
behoren tegenwoordig overigens tot 
het Nieuw-Zeelandse Mainfreight, 
dat op deze manier dus aardige stap-
pen in Europa maakt.

Verstrein
Rondom veilinghuis FloraHolland 
werd onlangs nog zo’n project aan-
gekondigd, een ‘verstrein’ tussen 
Rotterdam en Valencia, met mede-
werking van groentehandelaar Bak-
ker Barendrecht en Euro Pool Sy-
stem. Het plan is vijf keer per week 
een trein in beide richtingen te laten 
rijden, met dertig à veertig teu aan 
koelcontainers aan boord. Het idee 
is om citrusvruchten naar de Bene-
lux te brengen en per omgaande sier-
teeltproducten naar Spanje te bren-
gen.
FloraHolland hield laatst een con-
gres over spoorvervoer van verspro-
ducten, met als uitkomst dat dit al-
leen toekomst kon hebben als in de 
hele logistieke keten meer samen-
werking kan worden bereikt. Neder-
landse kwekers van sierteeltproduc-
ten zouden naar meer alternatieven 
moeten omzien om zich internatio-
naal staande te kunnen houden. 
Edwin Weening van FloraHolland 
liet optekenen: ‘Het echte probleem 
is dat straks niet meer onze expor-
teurs, maar buitenlandse impor-
teurs de scepter zwaaien.’
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FOLKERT NICOLAI

Vooruitgang in uw goederenvervoer

Hupac is uw partner voor logistiek maatwerk. Vakkundig, betrouwbaar en onaf-
hankelijk. Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk zetten wij uw goederen met 
gemak van de weg op het spoor. Zo combineren we de voordelen van beide 
modaliteiten. Hupac innoveert en investeert in eigen materieel als wagons, 
terminals en IT-oplossingen. Intermodaal transport wordt de toekomst van het 
goederenvervoer. Hupac is er klaar voor.

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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Europa werkt, 
kijk maar naar 

Corridor 1

Europa is een eind op weg met 

de verbetering van het noord-

zuidverkeer. Aan de belangrijke 

‘corridors’ 1 en 2 wordt driftig 

getimmerd, geboord en 

gezaagd. Eigenlijk best een 

goed verhaal dat Europese 

politici in de strijd kunnen 

gooien in hun campagne.

De haven van Genua met de karakteristieke Laterna, begin- dan wel eindpunt van Corridor 1.

H
et lijkt langzaam te 
gaan, alsof je van mi-
nuut tot minuut toe-
kijkt hoe gras groeit. 
Maar gestaag nade-

ren de spoorcorridors nr. 1 en nr. 2, 
die de Benelux met het zuiden van 
Europa verbinden, hun voltooiing. 
De spoorverbinding tussen Rotter-
dam/Antwerpen en de haven van 
Genua in Noordwest-Italië, corri-
dor 1 genaamd, wordt geschikt ge-
maakt voor snellere en tegelijk 
zwaardere goederentreinen.
Er zijn door de betrokken landen ak-
koorden gesloten over grensloos 
spoorvervoer, waarbij voortaan 
voor het hele traject één treinpad 
kan worden geboekt. Zulke akkoor-
den zijn er ook over vlotte afh ande-
ling van klachten van operators die 
menen bij hun aanvraag voor zo’n 
treinpad niet correct te zijn behan-
deld.
Dit jaar sloten de betrokken landen 
concreet uitgewerkte akkoorden 
over een eenvoudige klachtenproce-
dure voor operators, voor het geval 
dat zij bezwaren hebben tegen een 
bepaalde netbeheerder ergens op het 
traject van de corridors. Zowel in 
corridor 1, die dus tussen Rotter-
dam/Antwerpen en Genua, als in 
corridor 2, tussen Rotterdam, Ant-
werpen, Luxemburg, Metz, Dijon en 
Lyon, met doorverbinding naar 
Basel en Marseille, kan de operator 
zich voortaan wenden tot één regu-
lerende spoorautoriteit, ook al zou 
die moeten oordelen over klachten 
tegen het optreden van een spoor-
vervoerder in een ander bij de over-
eenkomst aangesloten land. De 
spoorautoriteiten in de betrokken 
landen, dus Nederland, België, 
Duitsland, Italië, Frankrijk en 
Luxemburg gaan daartoe nauw sa-
menwerken. Hé, is dat niet toevallig 
de ‘EEG’, waarmee de Europese 
Unie in 1958 aan haar avontuur be-
gon?
Er zit kortom schot in de infrastruc-
turele, technische en juridische 
werkzaamheden die moeten leiden 
tot de door de Europese Unie vurig 
gekoesterde wens: voldoende capa-
citeit voor naadloos spoorvervoer 
tussen het noorden en het zuiden 
van ons werelddeel. Een wens die is 
neergelegd in het bredere TEN-T-
plan voor heel Europa. Een wens ook 
die met prioriteit en met hulp van 
transitoland Zwitserland wordt ver-
wezenlijkt.

Mosterd
Eind vorig jaar sloten de transport-
ministers van Nederland, België, 
Duitsland en Italië in de marge van 
de toen gehouden Transportraad in 
Brussel een overeenkomst voor de 
invoering van de spoorcorridor Rot-
terdam/Antwerpen-Genua. Het was 
een beetje als mosterd na de maal-
tijd, toen de laatste hartige gang al 
was verorberd en alleen het dessert 
nog op tafel moest verschijnen.
In die overeenkomst werd de bepa-
ling opgenomen dat wie dit traject 
wil afl eggen, niet voor elk afzonder-
lijk land onderweg een treinpad 
meer hoeft  aan te vragen. Men kan 
voortaan het hele traject boeken. 
Zover is het nu nog niet, maar het zal 
er over enkele jaren zeker van ko-
men. Tien jaar geleden leek daar 
geen denken aan.
Nederland en België besloten in 
maart dit jaar de corridors 1 en 2 
maar vast voor geopend te verkla-
ren. Dat gebeurde op een bijeen-
komst in Gent, waar deskundigen de 
grote voordelen van beide routes 
voor het goederenvervoer per spoor 
nog eens breed kwamen uitmeten. 

Ook de traditionele staatsspoorwegen 
zijn eindelijk echt in beweging gekomen.

cés geschikt te maken voor het ver-
voer van het oprukkende Europese 
standaardprofi el van vier meter trai-
lerhoogte. De Zwitsers deden dat 
eveneens, met als resultaat dat straks 
tunnels over de hele route door beide 
landen geschikt zijn voor vervoer 
van trailers met een totale hoogte 
van vier meter, zogenoemde P400-
semitrailers. Het gaat Zwitserland 
omgerekend 750 miljoen euro kos-
ten. De gehele Gotthard-route zal op 
170 plaatsen moeten worden aange-
past.
De andere routes, via de Lötschberg- 

en de Simplontunnel zijn op dit pro-
fi el al aangepast, maar zitten over-
vol. De Gotthard-basistunnel zal 
naar verwachting tegen 2016 in ge-
bruik komen. Dat is althans de laatst 
genoemde offi  ciële openingsdatum 
en heel veel vertraging, zoals zich 
voorheen wel voordeed als gevolg 

Het was een aardige symbolische 
handeling van Melchior Wathelet en 
Wilma Mansveld, die in België en 
Nederland als staatssecretarissen 
het spoorvervoer in hun portefeuille 
hebben. De winkel werd tijdens de 
verbouwing maar vast weer ge-
opend.
Maar de corridors bestaan natuur-
lijk al lang. Sinds generaties worden 
over deze routes goederen per trein 
tussen het noorden en zuiden van 
ons werelddeel vervoerd. De vele 
struikelblokken die de pioniers op 
de routes decennia geleden tegen-
kwamen, worden nu consequent en 
één voor één weggenomen. Daarbij 
wordt met nadruk ook gewerkt aan 
aanpassing van de infrastructuur 
aan de moderne tijd.
Lang geleden al is Zwitserland, één 
van de belangrijkste hobbels in de 
corridor 1, aan de aanleg van zijn 
grote ‘basistunnels’ begonnen. Het 
Lötschberg-massief is inmiddels van 
een lager gelegen geboorde spoor-
tunnel voorzien, waardoor een rela-
tief vlak tracé is ontstaan, dat ver-
voer met zwaardere vrachttreinen 
mogelijk maakt. De aanleg van de 
Gotthard-basistunnel, met bijna 

zestig kilometer de langste spoor-
tunnel ter wereld, is vrijwel afgerond 
en die van de aansluitende Ceneri-
tunnel in volle gang.

Niet belangeloos
Voor Zwitserland is dit een vele mil-
jarden francs kostende mega-inves-
tering, die het land niet geheel be-
langeloos doet. Het wil af van het 
vele wegverkeer dat door het Alpen-
land op weg is van Noord- naar 
Zuid-Europa. Het fi nanciert de aan-
leg van deze tunnels ook niet geheel 
zelf, maar laat een deel daarvan over 
aan buitenlands vrachtverkeer, dat 
in Zwitserland een gepeperde tol af-
draagt.
Die heeft  ook, alleen al doordat hij 
wegvervoerders ertoe brengt hun 
wissellaadbakken, trailers en con-
tainers op de trein te zetten, nu al ef-
fect op de ‘modal split’ in Zwitser-
land. Het doel dat dit land zich heeft  
gesteld, een halvering van het aantal 
transitoritten over de weg, is nog 
lang niet in zicht, maar zonder de nu 
genomen maatregelen, waaronder 
dus de tol, zou het aantal vrachtau-
toritten alleen maar zijn toegeno-
men. Een feit is overigens dat Zwit-

serse wegvervoerders samen veel 
meer van de opbrengst van deze tol, 
de ‘Leistungsabhängige Schwerver-
kehrsabgabe’, voor hun rekening ne-
men dan hun buitenlandse collega’s.
Op hun beurt zijn nu ook Duitsland 
en Italië werkelijk in actie gekomen 
om van de corridor een succes te 
maken. Beide landen hebben in ei-
gen overeenkomsten met Zwitser-
land beloofd hun spoor aan te pas-
sen aan de nieuwe standaard: de 
Gotthard- en Lötschbergroute. 
Duitsland neemt bijvoorbeeld de 
Rheintalbahn onder handen, een 

fl essenhals in de corridor, die overi-
gens ook voor eigen binnenlands ge-
bruik dringend aan verbreding en 
verbetering toe is.

Oprukkend
Italië zegde toe de eigen, op de Zwit-
serse routes aansluitende spoortra-
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GLS Belgium heeft in Habay in 

de provincie Luxemburg een 

nieuw depot geopend voor 

pakketten en andere vracht. Er 

werd 2,6 miljoen euro in 

geïnvesteerd. Het nieuwe 

depot telt tien deuren voor 

algemene vracht en 35 voor 

pakketten. Het heeft een 

capaciteit van 5500 pakketten 

per dag, maar die kan nog met 

30% worden uitgebreid.

Data2Track gaat de Drivers App 

leveren aan transportbedrijf 

Steenbergen b.v. De onderne-

ming denkt hiermee te kunnen 

blijven inspelen op de wensen 

van klanten. Naast de vernieu-

wing op het gebied van de 

boordcomputer heeft Steen-

bergen ook een nieuwe website 

gelanceerd: www.steenber-

gentransport.com. De logis-

tieke dienstverlener is gespecia-

liseerd in 24-uurs distributie 

van zendingen binnen de 

Benelux. 

Transportbedrijf Snel Logistic 
Solutions heeft een nieuwe 

Iveco Stralis Hi-Road op LNG 

(vloeibaar aardgas) in gebruik 

genomen. Dit is de derde Iveco 

LNG-truck in de vloot van het 

oorspronkelijk Belgische bedrijf. 

In januari van dit jaar zette Snel 

Logistic Solutions al twee 

nieuwe LNG-trekkers in voor de 

distributie van SPA-producten 

vanuit het distributiecentrum 

in Weert. 

Dobbe Transport heeft zijn 

activiteiten in Roelofarends-

veen uitgebreid, en niet in 

Waddinxveen zoals wij vorige 

week abusievelijk meldden. 

Mooij Oost Europa Service 
heeft dertig double-deck mega 

xl trailers in gebruik genomen. 

Alle trailers zijn voorzien van 

een dubbellaadsysteem, zodat 

het mogelijk is om 68 eurofor-

maat pallets in een keer te 

vervoeren. De trailers zullen op 

de diverse standplaatsen 

worden gestationeerd, in 

Milsbeek, bij de nieuwste 

vestiging in Berlijn en in 

Legnice (Polen) en Lvov (Oekra-

ine).

Ebo van den Bor, groothandel 

voor oriëntaalse en mediter-

rane horecaondernemers, heeft 

een Scania P 280 bakwagen 

met koel/vriesopbouw in 

gebruik genomen. Met zo’n 75 

jaar ervaring en een eigen vloot 

van circa dertig vrachtwagens/

trailers bedienen zo’n 200 

medewerkers vanuit Nijkerk 

– waar het centraal gelegen 

distributiecentrum is gevestigd 

– de horecaondernemingen 

door het hele land. 

Het landelijk centrum van de 

Douanedienst heeft de AEO 

(Authorised Economic Opera-

tor) status van Yusen Logistics 
Benelux geprolongeerd. Nieuw 

hierin is dat alle vestigingen 

van Yusen Logistics in Neder-

land, België, Luxemburg en 

Zweden, waarvan de meeste 

sinds 2010 individueel gecertifi -

ceerd waren, nu onder één 

gecombineerd AEO-certifi caat 

vallen. Yusen Logistics Benelux 

is gecertifi ceerd voor zowel de 

douane- als veiligheidprocedu-

res.

Een verdubbeling van de 

opslagcapaciteit en een nieuwe 

rijpcel zijn de meest in het oog 

springende onderdelen van de 

verbouwing bij DL Fresh 
Logistics. In mei beschikt de 

Bleiswijkse vestiging van DL 

Logistics Group over een 

hypermoderne opslagruimte 

voor groente en fruit en 

beschikken ze over meer dan 

drie keer zoveel ruimte. Samen 

met de nabijgelegen vestiging 

in Hazerswoude is er dan 

ruimte voor 7.000 pallets. 

Carrosserie Schevers Mulder 
uit Schalkwijk wordt de nieuwe 

importeur voor Nederland van 

Unitrans carrosserieën, dat is 

gespecialiseerd in carrosserieën 

voor geconditioneerd vervoer. 

Schevers Mulder zet een 

onderdelenmagazijn op en 

beschikt over monteurs die 

polyester panelen kunnen 

repareren.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

van technische tegenvallers, laat 
zich ook niet meer voorzien.
Duitsland heeft  een belangrijke con-
cessie gedaan. Op grond van Euro-
pese verdragen moet met ingang van 
2015 in alle corridors het geharmo-
niseerde spoorbeveiligingssysteem 
ERTMS zijn ingevoerd. Duitsland 
wilde de invoering wegens geldge-
brek uitstellen tot 2021 en eerst een 
goedkoper alternatief toepassen. Dit 
zou hebben betekend dat treinen op 
de route Rotterdam/Antwerpen-Ge-
nua met twee verschillende veilig-
heidssystemen zouden moeten wor-
den uitgerust. Maar Duitsland heeft , 
nu de kosten van een herziene versie 
van ERTMS lager uitvallen, toege-
zegd dat systeem alsnog eerder toe te 
passen. Het land heeft  alleen om uit-
stel tot 2018 gevraagd.

Alternatief
Inmiddels barst het van de initiatie-
ven van spooroperators om in de 
corridors voor meer en steeds uit-
eenlopender ladingsoorten van de 
trein een alternatief voor wegver-
voer te maken. Wie had vroeger ge-
dacht dat je over het spoor bloemen 
en planten van de Benelux naar Mi-

laan zou kunnen vervoeren? Dat was 
door alle oponthoud en technische 
beperkingen nog niet zo lang gele-
den vrijwel onmogelijk. De laatste 
tijd wordt de ene na de andere ‘bloe-
mentrein’, uiteraard ook geschikt 
voor ander koelvervoer, in het leven 
geroepen. Waar sceptici dachten dat 
zo’n dienst ook wel weer snel het 
loodje zou moeten leggen, worden ze 
juist uitgebreid.
Ook de traditionele staatsspoorweg-
maatschappijen zijn eindelijk echt in 
beweging gekomen. In het verleden 
bijvoorbeeld was het Italiaanse Fer-
rovie dello Stato (FS) een door en 
door verambtelijkt obstakel voor elk 
internationaal spoorinitiatief. Nu 
niet meer. FS wil de Italiaanse ha-
vens beter op het Europese spoornet 
aansluiten. Het heeft  tientallen mil-
joenen euro’s uitgetrokken om eigen 
organisaties op te tuigen voor de 
corridors tussen Genua en de Bene-
lux, tussen Palermo en Helsinki en 
tussen Italië en de Baltische landen. 
De gebruiker moet daarvoor wel iets 
meer gaan betalen, maar wordt ver-
lost van bureaucratische rimram en 
is nog altijd, zegt FS-topman Mauro 
Moretti, veel goedkoper uit dan in 

Zwitserland.
Nog dit jaar denkt CargoBeamer, 
een ontwikkelaar van nieuwe tech-
nische concepten voor snelle over-
slag van opleggers uit Leipzig, te be-
ginnen met het vervoer van 
zogenoemde niet-kraanbare vier 
meter hoge opleggers tussen Zwit-
serland en Italië. Zulke opleggers 
voor bijvoorbeeld silo-, tank- en 
koelvervoer domineren het interna-
tionale wegvervoer, maar kunnen 
nu nog op weinig plaatsen op het 
spoor worden ingezet wegens de nog 
bestaande, beperkte hoogte van 
kunstwerken in het traject.
CargoBeamer schat dat het percen-
tage kraanbare opleggers en wissel-
laadbakken dat over de Gotthard-
route wordt vervoerd, niet ver boven 
de 5% zal uitkomen. Het bedrijf 
heeft  wagons ontwikkeld voor het 
spoorvervoer van megatrailers en is 
aan de productie daarvan begonnen. 
Het denkt daarmee een veel groter 
deel van alle jaarlijks één miljoen rit-
ten over de Gotthard-snelweg naar 
het spoor te kunnen lokken.

FOLKERT NICOLAI
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Van blinde vlek naar  
beloofde land

Op 1 mei is het precies tien jaar geleden dat de Europese Unie de grootste 

uitbreiding in haar geschiedenis kende. Van 15 naar 25 lidstaten. Een nieuw 

achterland was geboren.

‘V
oor ons is 1 mei 
2004, het mo-
ment dat we toe-
traden tot de Eu-
ropese Unie, het 

daadwerkelijke einde van de Twee-
de Wereldoorlog.’ Zo sprak de 
toenmalig presidente Vaira Vike-
Freiberga over haar land Letland, 
vlak na het EU-lidmaatschap, in De 
Volkskrant.
Precies tien jaar geleden is het, dat 
Letland net als negen andere landen 
- Estland, Litouwen, Grieks-Cyprus, 

Hongarije, Malta, Polen, Tsjechië, 
Slowakije en Slovenië - bij de Euro-
pese Unie kwam. Een deel van deze 
landen, zoals de Baltische Staten, 
was een maand eerder ook al lid ge-
worden van de NAVO. Vrede en de-
mocratie, maar ook meer welvaart 
en stabiliteit; daar waren de voorma-
lige Sovjet-republieken naar op 
zoek. 
Ineens explodeerde het aantal inwo-
ners van de EU. Bijna 75 miljoen 
burgers werden lid, waarmee het to-
tale aantal op 450 miljoen inwoners 

kwam. Met ook meer oppervlakte 
tot hun beschikking, want de om-
vang van de EU steeg naar 4 miljoen 
vierkante kilometer. De grootste 
toevoeging was Polen, dat de helft  
van het aantal nieuwe EU-ingezete-
nen leverde.
De nieuwe lidstaten hadden geen 
snelwegen, weinig vliegvelden, 
slecht functionerend intermodaal 
vervoer, verouderde havens en rails 
die niet voldeden aan het Europese 
netwerk. Om het nieuwe achterland 
van Europa, met een groot afzetge-

bied, goed te kunnen bereiken, wa-
ren Europese investeringen cruciaal.
Dat bij de meerjarenbegroting van 
de Europese Unie voor 2014-2020 
het transportbudget is verdrievou-
digd, met het beschikbaar stellen 
van 26 miljard euro voor de komen-
de zeven jaar voor het Trans-Euro-
pese Netwerk (TEN), geeft  aan hoe 
belangrijk het is om dat kernnetwerk 
(dat uiteindelijk zo’n 250 miljard 
euro zal kosten) uit te breiden. Dat-
zelfde geldt voor de negen aangewe-
zen hoofdcorridors; de lidstaten die 

in 2004 bij de EU kwamen, liggen 
aan zeven van deze verbindingen. 
Ter vergelijking: de TEN-projecten 
stonden voor 2000-2006 voor 4,6 
miljard euro op de begroting, en 
voor 2007-2013 voor ruim 8 miljard. 
De eerste 12 miljard euro voor de ko-
mende tijdspanne werd eind maart 
vrijgegeven door Siim Kallas, euro-
commissaris voor mobiliteit en 
transport. Afk omstig uit Estland, 
ook zo’n nieuwe lidstaat. Kallas zei 
over dit kernvervoersnet: ‘Het beleid 
zal het oosten en het westen verbin-
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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

Deen Shipping feliciteert Otto 
Slokkers, vandaag geridderd in 
de orde van Oranje Nassau. 
@DeenShipping  

300.000 banen in Nederland 
door #Duitsland #havenrot-
terdam http://nos.nl
@HavenRotterdam  

Onze eigen tulp, de ‘Groningen 
Seaports’, bloeit nu prachtig. 
Over 2 jaar is ze klaar voor het 
grote publiek. 
pic.twitter.com/iOA3XSPq7j
@GroningerHavens 

Dankbaar en trots na 10 jaar 
EP! Mijn laatste nieuwsbrief: 
http://bit.ly/1rmwDms
@Corien_Wortmann 

Op onze Facebook pagina 
maak je nu ook kans op de 
LEGO Maersk Triple-E. Like en 
win. https://www.facebook.
com/NLRTM  @NL_RTM   

Hoe staat het met digitalise-
ring in transport & logistiek? 
Een rapport van PwC: 
http://ow.ly/w4VEb  
@Lisettevdpijl  

Omleidingen door #werk-
zaamheden Ring Oost #Gro-
ningen. Begint vandaag en zal 
tot najaar 2015 duren. 
http://ow.ly/w9Jt8
@EVO_nieuws  

Inschrijving #TLN Onderne-
mersprijs 2015 is geopend. 
Meldt u nu aan. Wie wint dit 
jaar deze prestigieuze titel?
@TLNnieuws

Tweede Kamer zoekt naar 
alternatief voor afvalabonne-
ment binnenvaart http://ow.
ly/w93cO  @Vibfb

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Boek over vier decennia 
containervaart Maersk

 Schade uit WO2 legt MOL 
schip aan de ketting 

 Maersk wil minder nieuwe 
schepen 

 Miljardair Kühne steekt 111 
miljoen extra in Hapag-
Lloyd 

 De Neef nieuwe voorman 
van KRVE 

 Piratenaanval Maleisië 
mogelijk ‘inside job’ 

 Veel wegvervoerders rijden 
als onderaannemer 

ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

Dat de grote uitbreiding van de Europese Unie in 2004 voordelig was voor 
de Nederlandse logistiek dienstverlener, behoeft bijna geen nadere 
introductie. Van Remco Ipenburg, die voor de fi rma Van Duuren de 
algehele planning in Midden- en Oost-Europa op zich neemt, mogen er 
zelfs nog meer landen bij. ‘Natuurlijk ontstaat er meer concurrentie, maar 
onze export is simpelweg gegroeid sinds die landen erbij zijn gekomen. 
De privatisering van bedrijven heeft voor een veel betere dienstverlening 
gezorgd. En dat met minder papieren rompslomp en grenzen waar je 
makkelijk doorkan. Daarnaast heb je nu te maken met een generatie die 
drie, soms vier talen spreekt. En vergeet niet: vóór 2004 leverden wij nog 
hulpgoederen naar die landen. Hompen vlees gingen er naar Polen. Nu 
gebeurt dat binnen de huidige EU alleen nog in Oost-Hongarije en 
Zuid-Roemenië.’
Guus van der Stelt, managing director Midden- en Oost-Europa bij Wim 
Bosman, zag de afgelopen jaren ook meer vraag naar werk komen. ‘De 
grens ging open en er kwam al snel vraag naar fabrieken en oplossingen 
op het gebied van transport en warehousing.’
Polen is volgens Van der Stelt het succesvolste voorbeeld. ‘Een lagelonen-
land, hardwerkend, maar ook nog eens een goede gateway naar Rusland. 
En als je naar Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, kijkt: daar vestigen 
bijna alle logistieke bedrijven zich. Dat is geografi sch één van de beste 
plaatsen waar je als logistiek dienstverlener kunt zitten om heel Europa te 
bedienen.’
Van der Stelt merkt wel dat Roemenië en Bulgarije, die in 2007 bij de EU 
kwamen, de slag minder snel maken. ‘Het komt wel uiteindelijk, maar 
misschien was het toch te vroeg om hen toe te laten. De landen die in 
2004 erbij kwamen, wilden er zelf echt wat van maken. In Roemenië merk 
je her en der nog wat twijfel.’

Sinds de toetreding tot de Europese Unie is Polen een leider als het 
gaat om internationaal wegtransport; alleen in Duitsland wordt, 
dankzij de enorme binnenlandse markt, jaarlijks meer vervoerd dan in 
Polen. Tussen 2005 en 2010 steeg het aantal tonnen dat over de 
Poolse wegen werd vervoerd van 1,08 miljard naar 1,5 miljard. Zelfs in 
de crisisjaren steeg dat gestaag door met ongeveer 9 procent per jaar. 
Lage lonen hebben Poolse transportbedrijven populair gemaakt bij 
Europese klanten. Volgens Eurostat wordt 20 procent van het 
internationale wegtransport uitgevoerd door Poolse vrachtwagens. 
Daarmee heeft geen enkel ander land meer vrachtwagens op de 
Europese wegen.
Een andere belangrijke factor voor die groei is de ontwikkeling die het 
Poolse wegennet sinds de toetreding heeft doorgemaakt. Voor de 
toetreding had Polen amper snelwegen en was het wegtransport 
gedwongen om over smalle, levensgevaarlijke provinciale wegen te 
denderen. In 2003 had Polen, qua oppervlakte meer dan 8 keer zo 
groot als Nederland, een snelwegennet van slechts 405 kilometer dat 
ook nog eens sterk gefragmenteerd was. De enige volwaardige 
snelwegverbinding was die tussen Wroclaw en Krakau in het zuiden 
van het land. Qua autowegen had Polen slechts 206 kilometer liggen. 
Sindsdien heeft Polen, mede dankzij fl inke Europese investeringen, 
maar liefst 2339 kilometer aan snelwegen (zie foto) en autowegen 
vrijgegeven voor het verkeer. Vooral in de aanloop naar het EK Voetbal 
dat het land in 2012 samen met Oekraïne organiseerde, heeft de 
Poolse overheid alles op alles gezet om geen modderfi guur te slaan. 
Ondanks problemen met de Chinese aannemer lukte het om de 
snelwegverbinding tussen de hoofdstad Warschau en de Duitse grens 
open te stellen voor het verkeer. 
Maar op het Poolse transportfront is het niet alleen maar goed nieuws 
geweest. De enorme concentratie op de weg heeft ertoe geleid dat 
het spoor in Polen ernstig is achtergebleven. Intermodaal transport 
maakt minder dan 4 procent uit van het totale spoortransport.
(met medewerking van Michiel van Blommestein)

DE LOGISTIEKE DIENSTVERLENING POLEN: 2339 KM NIEUW ASFALT

GEERT JAN HAHN

den en het huidige versnipperde net-
werk omvormen tot een echt Euro-
pees netwerk.’ Om die 
oost-westverbinding te realiseren 
zal bijna de helft  van de totale EU-
begroting voor vervoersinfrastruc-
tuur beschikbaar worden gesteld 
voor cohesielanden. Opdat in 2050 
bijna alle Europese burgers zich op 
minder dan 30 minuten afstand van 
dit Trans-Europese Netwerk bevin-
den.



DE PRAKTIJK18
NIEUWSBLAD TRANSPORT 30 APRIL-6 MEI 2014

AGENDA

Breakbulk Antwerpen 
12 t/m 15 mei 

De grootste beurs ter wereld als het 

gaat om breakbulk, logistiek en heavy 

lifting. Met presentaties van experts, 

diverse workshops en een beurs met 

200 stands.  

• www.breakbulk.com 

Maritime Industry  
13 t/m 15 mei 

Voorheen Construction & Shipping 

Industry. Deze vakbeurs voor de ma-

ritieme branche gaat verder volgens 

het oude concept. Met veel stands en 

een volledig aanbod. 

• www.evenementenhal.nl

Nationale Distributiedag 
22 mei 

NDL/HIDC organiseert voor de 27e 

keer de Nationale Distributiedag 

(NDD), hét logistieke jaarcongres van 

Nederland. Het congres vindt dit jaar 

plaats in Amsterdam. 

• www.ndl.nl

CeMAT 2014 
19 t/m 23 mei 

Vakbeurs in Hannover op het gebied 

van interne logistiek. Zeer compleet! 

Met meer dan 1.100 exposanten en 

14.000 vierkante meter aan hallen en 

buitenterrein. 

• www.cemat.de

NT Dagen
11 en 12 juni 

Het grootste Transport en Logistieke 

Congres van de Benelux. De samen-

stelling van het programma vindt 

plaats onder redactie van Nieuws-

blad Transport. 

• www.ntdagen.nl

Cabotage: Nederland 
 TRANSPORTRAAD   Schultz tegen snelle versoepeling, voor strenge controle

Nederland zal op de komen-
de Transportraad tegen 
verdere verruiming van de 
regels rond cabotage stem-
men. Heel wat andere 
landen doen dat vermoede-
lijk ook. Het probleem 
wordt dus: hoe handhaaf je 
de huidige regels?

Aan Melanie Schultz van Haegen zal 
het niet liggen. De Nederlandse ver-
keersminister zal op de komende 
Transportraad, donderdag 8 mei, 
niet pleiten voor verdere vrijmaking 
van cabotage in het wegvervoer. Ze 
zal voorstellen voor verdere liberali-
satie verwerpen, al vindt ze in haar 
hart dat algehele cabotagevrijheid 
eigenlijk gewenst is om de vrije Eu-
ropese transportmarkt weer een 
stap dichterbij te brengen.
Schultz staat open voor de bezwaren 
die de vakbonden en werkgevers in 
het goederenvervoer over de weg te-
gen liberalisatie hebben geuit. Zo-
lang de verschillen in arbeidsvoor-
waarden in Europa zo groot zijn als 
nu, leidt cabotage tot oneerlijke con-
currentie en sociale uitbuiting. 
Daarom kan, heeft  Schultz aan de 
Tweede Kamer laten weten, van libe-
ralisering pas sprake zijn ‘als de so-
ciale voorwaarden op orde zijn en 
Europees breed geharmoniseerd’.
Dat kan nog even duren, want de 
chauff eurssalarissen in de Unie lo-
pen zeer ver uiteen, zodat de verlei-
ding voor een deel van de werkge-
vers voorlopig groot blijft  om, al dan 
niet langs slinkse wegen en met 
overtreding van de cabotagebepa-
lingen, zoveel mogelijk gebruik te 
maken van goedkope chauff eurs. 
Daarom is Schultz het ook eens met 
bonden en werkgevers dat de hand-
having van die bepalingen intensie-
ver moet worden, volgens in Euro-
pees verband geharmoniseerde 
normen.

Gevoelig
Cabotagevrijheid is één van de twee 
agendapunten die de Europese ver-
keersministers straks onder Grieks 
voorzitterschap zullen aansnijden. 
Het andere punt is verkeersveilig-
heid en dat is een veel minder gevoe-
lig onderwerp dan cabotage. Voor 
menigeen, ook in de politiek, is vrije 
cabotage een principe: de afronding 
van de liberalisatie van de trans-
portmarkt. Een vervoerder moet 
zijn diensten vrijelijk, in alle lidsta-
ten, kunnen aanbieden.
Nog niet zo lang geleden hing ook 
Nederland dit beginsel aan. Na één 
van de vele vorige Transportraden 

waarin over cabotage werd gedis-
cussieerd, in 2009, liet de Neder-
landse regering de gevolgen van ver-
dere vrijmaking nog eens 
onderzoeken door het Kennisinsti-
tuut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 
Dat moest vooral de bewering toet-
sen dat vrije cabotage goed was om 
het leegrijden te voorkomen en de 
CO2-uitstoot te verminderen.
Het KiM-rapport zal de beleidsma-

kers in Den Haag niet zijn meegeval-
len. Om te beginnen is nog geen pro-
cent van alle vervoer in de Unie 
cabotagevervoer, stelde het KiM 
vast. De redenering dat meer cabo-
tage tot grotere vervoerseffi  ciëntie 

zou leiden en daarmee ook tot emis-
sievermindering, leek volgens het 
instituut wel geldig. Maar die emis-
sievermindering zou bij verruiming 
van cabotagevrijheid maar zeer ge-
ring zijn en bij volledige liberalisatie 
ook niet spectaculair. Technische re-
ductiemaatregelen zijn, aldus het 
KiM, veel eff ectiever, al zijn die, toe-
gegeven, ook een stuk duurder.
De onderzoekers kwamen nog met 

een andere, voor voorvechters van 
intermodaal vervoer vrij alarmeren-
de, conclusie. Die volgt min of meer 
dezelfde redenering: vrije cabotage 
is goed voor de concurrentie, zorgt 
voor lagere vrachtprijzen en dwingt 

Minister Schultz is het met bonden en werkgevers eens dat de naleving van de Europese    

Het KiM-rapport zal de beleidsmakers
in Den Haag niet zijn meegevallen.
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PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

Binnenkort mogen we alweer naar de 
stembus. Deze keer kiezen we de Ne-
derlandse vertegenwoordigers voor het 
Europees Parlement. Zeker voor het lo-
gistieke bedrijfsleven zijn dit belangrij-
ke verkiezingen. Steeds meer zijn im-
mers regels en voorschrift en voor 
goederenvervoer en logistiek afk om-
stig uit Europa. De toepassing hiervan 
beïnvloedt rechtstreeks het concurren-

tievermogen van logistieke bedrijven en de relatieve positie 
ten opzichte van internationale concurrenten.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat het Europees Par-
lement behoorlijke invloed kan uitoefenen op de besluitvor-
ming over belangrijke logistieke onderwerpen. Terwijl in Ne-
derland binnenkort de duizendste ecocombi begroet zal 
worden, heeft  een meerderheid van het Europees Parlement 
de toelating van deze bijzonder effi  ciënte combinaties voor 
grensoverschrijdend vervoer tegen kunnen houden. 

Blijkbaar slagen allerlei belangengroeperingen er in om, vaak 
vanuit nationaal perspectief, de besluitvorming te beïnvloe-
den. 

Het is daarom nu de tijd om de juiste boodschap bij de nieu-
we parlementariërs neer te leggen. Immers, nogal wat zitten-
de leden vertrekken en worden vanaf mei vervangen door 
vers bloed. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen, zoals 
de verdere liberalisering van het binnenlands vervoer (cabo-
tage). Uit een recente studie van het parlement blijkt dat er 
jaarlijks miljoenen te besparen zijn op vervoerskosten door 
de beperkingen op cabotage op te heff en. Een belangrijk bij-
eff ect is de forse vermindering van het leegrijden, doordat 
vervoerders dichter bij het losadres nog een rit kunnen uit-
voeren.

Interessant zou het kunnen worden als er binnen Europa 
meer oog komt voor de invloed van verschillen in toepassing 
van regelgeving op de concurrentiepositie van vervoerders. 
Denk bijvoorbeeld aan fi scale wetgeving rond accijnzen en 
tolheffi  ng, nu in Duitsland een actueel onderwerp. Maar ook 
aan de wijze waarop we de komende jaren om moeten gaan 
met de sociale tegenstellingen tussen chauff eurs uit Neder-
land en chauff eurs uit de lagelonenlanden in Midden- en 
Oost-Europa. 

Willen we door blijven gaan met de uittocht van Nederland-
se logistieke ondernemers naar deze landen of wordt het tijd 
om met nieuw beleid een gelijk speelveld voor ondernemers 
uit alle Europese landen te krijgen? Ten slotte blijkt dat er ook 
voor de zeehavens nog grote verschillen zijn in de toepassing 
van staatssteun, waardoor het maar de vraag is of ook hier 
sprake is van eerlijke concurrentie.

Een sterke positie van Nederlandse parlementariërs en een 
duidelijke agenda met heldere prioriteiten op logistiek gebied 
zijn de eerste stappen om de belangen van de Nederlandse lo-
gistieksector beter te behartigen. Dit komt niet zomaar tot 
stand. Er zal veel energie gestoken moeten worden in het in-
formeren van de kandidaat-parlementariërs om zo de logis-
tieke belangen voor het voetlicht te brengen. En daarmee is 
Europa dus best wel belangrijk!

Europa, best belangrijk?
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Jacques Nabuurs is benoemd 

tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Hij kreeg de 

onderscheiding voor zijn 

jarenlange inzet voor de 

gemeenschap in Cuijk en het 

regionale bedrijfsleven. In 1962 

richtte hij Nabuurs Transport op 

en ook was hij bestuurder van 

TLN. 

Hans de 
Bruijne, 

secretaris en lid 

van het dagelijks 

bestuur van BZE 

(de organisatie 

van Zeehavenexpediteurs en 

Internationale Logistieke 

Dienstverleners) is benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau. 

Eyefreight, leverancier van een 

toonaangevend SaaS-transport-

managementsysteem, breidt uit 

naar Brazilië. 

Voor het kantoor 

in Brazilië is Luiz 
Martins 

aangesteld als 

sales directeur. 

Martins gaat Eyefreight helpen 

het bereik in de Latijns-Ameri-

kaanse regio uit te breiden. 

Geurt de Groot, managing 

director van UniCarriers 

Netherlands, heeft besloten zijn 

carrière een nieuwe wending te 

geven en UniCarriers te verla-

ten. De Groot was zeven jaar 

managing director. Hij wordt 

voorlopig opgevolgd door Henk 
van Keulen. 

PERSONALIA

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

Scholte Transportgroep 
(S.T.G.)

Zoetermeer

Rechtbank Den Haag 

Isaverde B.V.
Aalsmeer

Rechtbank Amsterdam

Albatrans
Brussel

Rechtbank Brussel

Hekatra BVBA
 Houthulst

 Rechtbank Veurne

FAILLISSEMENTEN ‘zal handhaven’

vervoerders zodoende om effi  ciënter 
te werk te gaan. En als dat inderdaad 
gebeurt? Dan zouden verladers wel 
eens kunnen gaan overwegen in 
plaats van het spoor of het binnen-
schip toch maar weer de vrachtauto 
te pakken. In dat geval zou van CO2-
reductie al helemaal geen sprake 
zijn.
Verladers kijken momenteel aan de 
zijlijn toe. Die willen liefst wel dat de 
overgebleven beperkingen voor ca-
botagevervoer worden opgeruimd. 
Hun redenering is weer precies de-
zelfde: cabotagevrijheid brengt lage-
re vrachtprijzen mee en dat is iets 
waarmee een verlader geen enkele 
moeite heeft . 

Barrières
Ook verladers bestoken uiteraard de 
nationale en de communautaire po-
litiek met argumenten. In dit geval: 
om wél de laatste barrières voor ca-
botagevrijheid op te ruimen.

Daarin wordt verladend Europa ge-
steund door Europees Transport-
commissaris Siim Kallas. Hij be-
schouwt vrije cabotage als een 
sluitstuk van het beleid dat hij in 
Brussel heeft  gevoerd. Maar de laat-
ste jaren heeft  hij moeten ondervin-
den dat steeds meer collega’s en een 
toenemend aantal lidstaten voor die 
laatste stap op dit moment terug-
deinzen. Ook Kallas liet studie doen 
naar de voordelen van cabotagevrij-
heid. Die studie, geleid door een 
Britse academicus, kwam tot con-
clusies die per saldo positief waren 
voor algehele liberalisatie, al werd 
ook daarin wel degelijk gewezen op 
het gevaar van ontwrichting van de 
bestaande concurrentieverhoudin-
gen op korte termijn.
Het zal Schultz niet moeilijk vallen 
op de transporttop dat laatste argu-
ment nog eens ter tafel te brengen. In 
verscheidene van de ons omringen-
de landen, denk onder meer aan 

Scandinavië, bestaat eveneens weer-
zin tegen vrije cabotage, omdat de 
huidige cabotagebeperkingen al niet 
genoeg meer zijn om de toestroom 
van goedkopere chauff eurs tegen te 
houden en de verdringing van de ei-
gen chauff eurs op de arbeidsmarkt 
een halt toe te roepen.

Achilleshiel
Veel lastiger zal het intussen zijn om 
alle lidstaten te overtuigen van de 
noodzaak van veel betere en eerlij-
ker handhaving van de bestaande 
regels. Veel lidstaten zitten niet te 
wachten op inmenging uit Brussel in 
hun nationale handhavingsbeleid. 
Dat, en niet eens zozeer de vrije ca-
botage zelf, is de echte achilleshiel 
van het Europese cabotagebeleid.

  regels beter moet worden gecontroleerd.
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FOLKERT NICOLAI

STEUN IN EU VOOR SCHULTZ

Frankrijk wil een verdere liberalise-
ring van het Europese wegvervoer 
op slot gooien totdat de arbeids-
voorwaarden in deze sector zijn 
gelijkgetrokken. In de tussentijd is 
meer controle nodig op de cabota-
geregels, aldus de Franse minister 
Frédéric Cuvillier (verkeer) afgelo-
pen week op een congres over de 
wantoestanden rond Oost-Euro-
pese chauffeurs. 

Een groot aantal politici verwel-
komt deze time-out maar vreest 
dat er door onvoldoende politieke 
wil niets zal gebeuren. Misbruik 
van de cabotageregels kan ook 
worden bestreden door het ver-
sneld opzetten van een Europese 
gespecialiseerde inspectiedienst. 
Euro Contrôle Route, waarin al een 
groot aantal lidstaten samenwer-
ken, kan daarbij dienen als een be-
langrijke basis. De Europese trans-
portvakbond ETF vindt dat er meer 
moet worden geïnvesteerd in goed 
opgeleide controleurs. Nu zijn de 
inspecteurs geen partij voor de 
grote transportbedrijven, die wer-
ken met topadvocaten, stroman-
nen en brievenbusfi rma’s. De 
Deense transportminister Magnus 
Heunicke wil de verladers mede-
verantwoordelijk maken voor de 
arbeidsvoorwaarden van de inge-
huurde wegvervoerders, terwijl 
zijn Poolse ambtsgenoot vreest 
dat straks de markt in West-Euro-
pa op slot gaat voor de nieuwe EU-
leden uit Oost-Europa. 

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency
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Gooi je het over een andere boeg of 
vecht je liever tegen de bierkaai?

slagen in uitdrukkingen die nu ge-
meengoed zijn in met name de 
managementhoek. 
Dan bedoelen we dus niet de Angel-

De betekenis en herkomst van 
spreekwoorden die uit de 
scheepvaarthistorie van Neder-
land stammen, wordt behan-
deld in een nieuw boekwerk. 

‘Er kunnen geen twee kapiteins 
op één schip zijn’: iedereen be-
grijpt wel wat daarmee wordt 
bedoeld (wat uiteraard niet wil 
zeggen dat er ook altijd naar 
gehandeld wordt). Ook voelen 
de meeste mensen wel op hun 
klompen aan wat de uitdruk-
king ‘Er waait hier nu een an-
dere wind’ betekent, voorzo-
ver ze er niet zelfs direct de 
gevolgen van ondervinden.
Zomaar twee voorbeelden 
van spreekwoorden die uit de nauti-
sche traditie stammen, waarmee de 
Republiek der Verenigde Provinciën 
haar Gouden Eeuw beleefde. Die rij-
ke traditie is opvallend vaak neerge-

NAUTISCHE SPREEKWOORDEN

saksische management-
lingo die als een soort 
onkruid de aardbol 
overwoekert, nee, dan 
slaan we het nieuwe boek 
Nautische spreekwoorden 
voor managers erop na 
van Mick Verbrugge, die 
‘meer dan 250’ stuks de re-
vue laat passeren, met bete-
kenis en (vaak) etymologi-
sche herkomst. 
De hoofdstukken dragen ti-
tels als ‘Kapitein en leider-
schap’, ‘Matroos en mede-
werker’, ‘Muiterij en 
personeel’ - vooral die laatste 
categorie lijkt me de moeite 
waard voor de capo di tutti 
capi die een beetje manager 
vandaag de dag toch moet zijn. 

En o ja, het boek is geïllustreerd 
door Ton Boon en uitgegeven bij 
Seevanck. | PW

We will shoot you

Het kan alleen in de USA: 
een voorstel om inwoners 
het recht te geven om drones 
uit de lucht te schieten.

Yep. Echt gebeurd. En wel in het 
plaatsje Deer Trail in de Amerikaan-
se staat Colorado, zo’n 90 kilometer 
ten oosten van Denver gelegen. Het 
plan was ontsproten aan het brein 
van Phillip Steel, een 49-jarige lasin-
specteur, zo meldt persbureau 
Bloomberg. Hij schreef het voorstel 
als symbolisch protest, nadat hij ge-
hoord had dat de federale overheid 
plannen maakt om drones per sep-
tember 2015 een plekje te geven in de 
burgerluchtvaart. 
‘Dat plan ontneemt eigendomsrech-
ten en civiele rechten’, aldus Steel, 
met karakteristieke cowboyhoed. 
‘Volgens een uitspraak van het Su-
preme Court uit 1964, is een landei-
genaar ook in bezit van de lucht-
ruimte tot een hoogte van 1000 voet 

(dik 300 meter, red.) boven de grond.’ 
En tja, daar wil je geen ongewenste 
pottenkijkers - veel drones dragen 
cameraatjes - dus stelde Steel voor 
om jachtvergunningen à 25 dollar af 
te geven voor onbemande vliegtuig-
jes. Met een beloning van 100 dollar 
voor elke neergeschoten drone met 
het logo van de Amerikaanse over-
heid. Alsof je het dorp bevrijdt van 
een bloeddorstige coyote... 

Nederlaag
Zo ver wist hij zijn plaatsgenoten 
echter niet te krijgen: van de 188 
stemgerechtigden die kwamen op-
dagen was 73 procent tegen het voor-
stel, terwijl 24 procent het wél steun-
de. Wat de overige 3 procent besloot, 
is niet duidelijk, maar de nederlaag 
voor Steel wel. 
Niettemin maakt de Federal Aviati-
on Administration (FAA) zich zor-
gen. ‘Een drone die geraakt wordt 
door geweerschoten kan neerstor-
ten, met schade aan personen of 

spullen op de grond, of botsen met 
andere objecten in de lucht’, aldus 
de FAA. De instantie benadrukt 
dat het, ook bij aanname van het 
voorstel, een illegale actie zou ople-
veren:  ‘Schieten op een drone kan 
strafrechtelijke of civiele aansprake-
lijkheid tot gevolg hebben, precies 
zoals schieten op een bemand vlieg-
tuig.’ 
De FAA gaf tot nu toe al 423 vergun-
ningen af aan civiele, justitiële en 
militaire organisaties om drones te 
runnen en schat dat er binnen vijf 
jaar zo’n 7500 commerciële opera-
tors actief zullen zijn. 
Een woordvoerder van de drones-
industrie ziet mogelijkheden voor 
onder meer het opsporen van ver-
miste kinderen, het monitoren van 
het weer en verlenen van noodhulp. 
‘Al die belangrijke toepassingen ko-
men in gevaar zodra drones een 
doelwit worden.’ 

Got ye!

PETER WIERENGA

 DRONES   Jachtvergunningen tegen onbemande vliegtuigjes? 

QUOTE VAN DE WEEK

The P3 alliance is 
just rearranging 
the deck chairs 
on the Titanic.
Lars Jensen, CEO van SeaIntel 
Maritime, houdt de sfeer erin 
tijdens de Containerisation 
International’s Global Liner 
Conference.
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redactie@nieuwsbladtransport.nl

Bijna had ze een vliegtuigje gevouwen 
van de Agenda van de Transportraad, 
om het statig over de reusachtige ver-
gadertafel te laten zeilen. Haar Duitse 
collega, een goedgemutste kerel met 
een stevig Beiers accent, wist haar er 
nog net van te weerhouden. De Trans-
portraad werd toegesproken door de 
Hongaar, die meierde over het belang 
van vrij verkeer van mensen en goede-

ren. Hij haalde er zelfs de Hongaarse opstand even bij. Die uit 
Oostenrijk, Doris Bures, zat overduidelijk haar nagels te lak-
ken.

Tijdens een van de talloze schorsingen – de Griekse voorzit-
ter moest zich voortdurend verontschuldigen – belde ze een 
nummer dat haar smartphone uit z’n hoofd kende. ‘Hilde,’ 
fl uisterde ze, ‘ben je in de buurt en heb je tijd? Ik verveel me. 
Ik heb een stout plannetje bedacht.’

Iets later stond Hilde bij de ingang, waar ze, omdat ze niet 
over een accreditatie beschikte, door Melanie moest worden 
binnengeloodst. ‘Wat is dat plannetje?’ vroeg ze. ‘Nou,’ zei 
Melanie, ‘met die cabotage komen we hier toch niet verder. 
Maar we zouden samen een presentatie kunnen houden over 
de ecocombi, de LZV, de Lang-LKW of hoe je het ook wil noe-
men. Daar weet jij veel meer van dan je federale collega, die 
dooie huismus. Alexander doet ook mee, net als Zweden en 
Denemarken.’

Het verhaal over de ecocombi, verteld door twee enthousias-
te blondines en nu en dan met krachtige Zuid-Duitse en 
Scandinavische bromgeluiden ondersteund, ging er bij de 
meeste aanwezigen in als koek. De voorzitter dreigde zelfs 
even de sirtaki in te zetten, maar kon daarvan nog net wor-
den afgehouden door een afgezant van een ander Balkan-
land. In elk geval zegde de Griek toe een concreet voorstel te 
zullen opstellen voor toelating van LZV’s in de gehele Unie, 
met uitzondering van de Peloponnesos.
‘Waarom dat laatste’, wilde de Ierse verkeersminister weten.
‘Gewoon, ik heb een hekel aan die lui.’

‘Gelachen, hè’, zei Hilde, toen ze op een terrasje zaten na te 
praten achter een glaasje chardonnay. ‘Ja meid’, verzuchtte 
Melanie, ‘zo gaat het anders nooit in die Transportraad. 
Dank je.’
‘Graag gedaan, kind’, zei Hilde weer. ‘Maar wat denk je, krijg 
ik nu mijn IJzeren Rijn?’

Brusselse sirtaki


