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Goederenvervoerders lijden 
tijdens de aanleg van het derde 
Duitse aansluitspoor op de 
Betuweroute (2015-2022) 25 
miljoen euro schade per jaar.

Dat is de voorlopige schatting van de door 
staatssecretaris Wilma Mansveld ingestel-
de Stuurgroep Derde Spoor. Het gaat daar-
bij om de kosten van herroutering, ofwel 
het omleiden van treinen tijdens de bouw-
werkzaamheden in Duitsland. Dan wordt 
regelmatig één spoor afgesloten van de 
twee tussen Emmerich en Oberhausen, die 
ook intensief voor passagiersvervoer wor-
den gebruikt. De capaciteit op de Betuwe-
route wordt dan sterk beperkt. 
Het is het goedkoopst om het Betuwerou-
teverkeer vanuit Rotterdam om te leiden 
via grensovergang Venlo, maar volgens de 
stuurgroep kost dat altijd nog 450 euro per 
enkele treinreis extra. Die extra kosten 

Volgens KNV moet de directieraad van in-
frabeheerder ProRail versterkt worden 
met een directeur Goederenvervoer om de 
problemen op het spoor het hoofd te bie-
den. Ook verladersorganisatie EVO pleit 
daarvoor, terwijl vakbond FNV Spoor 
pleit voor ‘één goederenloket onder beheer 
van ProRail’. In een verwijzing naar Betu-
weroute-beheerder Keyrail zegt de bond 
dat een tweede spoorbeheerder ‘miljoenen 
teveel kost’.
Mansveld heeft  naar aanleiding van de 
aanhoudende problemen op het spoornet 
in de Tweede Kamer gezegd haar grip op 
ProRail te willen vergroten. Topvrouw 
Marion Gout is onlangs opgestapt en drie 
van de vier resterende leden van de direc-
tieraad zitten daar ad interim in. Het goe-
derenvervoer ziet daarin een uitgelezen 
kans om zijn invloed bij de infrabeheerder 
te vergroten. ‘Het ijzer is gloeiend heet’, 
constateert Toet.

worden onder meer veroorzaakt door de 
inzet van extra personeel en materieel en 
een hogere gebruiksvergoeding.
Omleiden via grensovergang Oldenzaal/
Bentheim is 2500 euro per trein duurder. 
Dat geldt ook voor treinen vanuit Amster-
dam, die via Venlo in plaats van Emme-
rich de grens over gaan en voor de treinen 
vanuit Zeeland. Volgens de stuurgroep 
kunnen ruim 3.500 treinen per jaar niet 
‘geherrouteerd’ worden.

Omzetverlies
De cijfers zijn onlangs gepresenteerd door 
Ad Toet, die namens KNV Spoorgoederen 
in de stuurgroep zit. ‘Het goede nieuws is 
dat de meeste treinen omgeleid kunnen 
worden, het slechte dat daar veel extra kos-
ten mee gemoeid zijn en dat we een groot 
probleem hebben’, zegt hij. Hij wijst erop 
dat in de ramingen nog geen rekening is ge-
houden met mogelijk omzetverlies als 
klanten door de kostenstijging afh aken en 
uitwijken naar andere modaliteiten.
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 BETUWEROUTE   ‘Hoogste tijd voor directeur goederenvervoer bij ProRail’

Omrijschade spoor 
jaarlijks 25 miljoen

ROB MACKOR

Omleiding
 € 25.000.000 p/j

Betuwelijn afgesloten 
i.v.m. werkzaamheden (2015-2022)

SLOW STEAMING
De stiptheid van con-
tainerreders blijft ver-
der afnemen. In febru-
ari kwam slechts 68,4% 
van de schepen op tijd 
aan, terwijl tussen Azië 
en Europa dit percen-
tage naar 50% zonk. 
Dat blijkt uit cijfers van het Deense SeaIntel. Volgens 
het bureau gaat het niet meer om incidenten, maar is 
het ‘onvermogen om op tijd te komen een voortgaande 
trend waar verladers behoorlijk gefrustreerd van zullen 
raken’. Hamburg Süd scoorde met een stiptheidsper-
centage van 84% het beste, voor Maersk (79,5%). 

Sealntel: 31,6% van reders is te laat    

TENDER
De luchthaven van Keulen-Bonn zoekt een koper of 
huurder voor de vrachtafhandeling CBCC. Dat blijkt uit 
de offi ciële tender die de luchthavendirectie heeft ge-
deponeerd bij de Europese Commissie.

De inschrijvingstermijn sluit medio juli en de verwach-
ting is dat de directie van de Duitse luchthaven voor het 
einde van dit jaar een keuze zal maken uit de binnenge-
komen biedingen.

Keulen-Bonn Airport zoekt via de tender vooral een ex-
ploitant die wil investeren in een verdere uitbouw van 
de vrachtactiviteiten op Keulen-Bonn. De luchthaven 
heeft daarbij een expansie van de vrachtafhandeling op 
het oog van 10.000 vierkante meter.

Vrachtafhandelaar in de etalage

miljoen euro betaalt 
Aegon aan circa 8.000 
havenwerkers als com-
pensatie in een oud 
pensioengeschil. 

Aegon kocht in 2007 voor 1,5 miljard euro Optas, dat de 
pensioengelden van havenarbeiders beheerde. Daar-
mee nam Aegon ook een ‘beklemd vermogen’ van 981 
miljoen euro over. De havenwerkers, vertegenwoordigd 
door de Stichting BPVH, beschouwden dat als hun geld, 
maar voor Aegon was het bedrag een buffer voor het 
nakomen van de pensioenverplichtingen. Eerder keerde 
de verkoper van Optas al 500 miljoen euro uit aan BPVH.
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AKKOORD HAVENPENSIOEN

HAVENSCHANDAAL
Willem Scholten en Joep van den Nieuwenhuyzen 
zullen samen worden berecht in het hoger beroep rond 
het Rotterdamse havenschandaal. Dat heeft het 
gerechtshof in Den Haag bepaald. Beide mannen zijn in 
afzonderlijke strafzaken veroordeeld voor onder meer 
valsheid in geschrifte en omkoping rond bankgaranties 
aan scheepswerf RDM. Scholten kreeg acht maanden 

cel, Van den Nieuwen-
huyzen tweeënhalf 
jaar. Het hof vindt dat 
de zaken zo nauw zijn 
verweven, dat het de 
twee zakenmannen 
samen in de rechtszaal 
wil hebben.

Scholten en Joep samen bij rechter
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL:  Rotterdam is dus toch de grootste haven ter wereld

Als het zo uitkomt 

Nooit 

Altijd, ik betaal liever niet te veel  

Anders

39 %

25 %

33 %

3 %

Tankt u over de grens?

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 725 mensen op de stelling van 9 APRIL

Containerbinnenvaartschepen 
varen ongecoördineerd op en 
neer tussen de terminals en 
depots in de haven. Daardoor 
ontstaan lange wachttijden en 
chaotische planningen. Nextlogic 
wil deze problemen oplossen 
door een goede neutrale 
planning. Het project heeft  nu 
acht stappen geformuleerd om 
die planning op te zetten. 

Eerste praktijkproeven stonden 
gepland voor eind vorig jaar. 
Waarom is dat vooruitgeschoven?
In oktober hebben we besloten tot 
een gefaseerde aanpak, dat zorgt 
voor minder risico’s omdat we 
kleinere stapjes zetten. Ook is er 
een grote hoeveelheid partijen be-
trokken, die wij zo de tijd kunnen 
geven om hun systemen en proces-
sen aan te passen. Bovendien pluk-
ken we met kleinere stappen snel-
ler de eerste vruchten. 

Oh, wanneer is dat?
In de komende maanden willen we 
de eerste stappen uitvoeren. Dat zijn 
ten eerste het koppelen van de laad/
loslijsten aan de diverse vrijstellin-
gen die er bestaan voor containers. 
Het gaat daarbij om commerciële, 
fysieke en douane-vrijstellingen. 
Door dat vooraf te regelen stroomt 
een container sneller en fl exibeler 
door. Tegelijk starten we met wat je 
zou kunnen noemen de fi levoor-
spelling. Terminals en depots moe-
ten hun beschikbare afh andelings-
capaciteit gaan weergeven zodat 
barges weten wanneer zij terecht-
kunnen. Andersom moeten barges 
dat ook gaan doen. Zo krijgen we 
een transparant overzicht van vraag 
en aanbod in afh andelingscapaci-
teit. Ten derde willen we de barges 
hun positiedata beter laten delen, 
zodat de betrouwbaarheid van ge-
plande aankomsttijden toeneemt.

En die andere vijf stappen? 
Daar wordt tijdens de invoering 
van de eerste drie stappen ook al 
aan gewerkt. Het gaat daarbij om 
de modaliteit waarmee de contai-
ner verder wordt afgehandeld. Als 

de container over het spoor verder 
gaat, wil een terminaloperator die 
waarschijnlijk op een andere plek 
neerzetten dan wanneer die door 
een truck wordt opgehaald. Zo’n 
container in één keer op de juiste 
plek zetten scheelt tijd. Om de con-
tainers ook snel en in minder 
moves van boord te krijgen moet 
het stuwageplan elektronisch wor-
den doorgegeven. Dan weten ter-
minals precies welke container 
waar staat. Ook willen we inzicht 
in het type barge ontwikkelen, on-
der het motto gelijke monniken, 
gelijke kappen. Het gaat daarbij 
niet om het type of de grootte van 
het schip maar om welke operator, 
wat voor dienst en de bijbehorende 
afh andelingstijd. Als laatste twee 
punten hebben we het delen van de 
inhoud van containers, zodat wan-
neer containers schoongemaakt 
moeten worden, bekend is of er ge-
vaarlijke stoff en in hebben gezeten, 
en het standaardiseren van de data 
die de verschillende operators zo 
meteen gaan delen. Welke maat- 
en tijdseenheden gaan we gebrui-
ken en hoe schrijven we een 
scheepsnaam?

Ja, want jullie gaan een neutraal 
planningsysteem maken dat de 
depots, terminal- en barge-opera-
tors moet gaan voorzien van 
actuele informatie? 
Ja, binnnen het bestaande Port 
Community System van Portbase 
wordt een speciaal informatieplat-

form ontwikkeld waar de informa-
tie van de verschillende partijen 
wordt verzameld. Belangrijk is dat 
die data actueel en eenduidig zijn.  
De neutrale planning Brein die wij 
nu laten ontwikkelen, wordt zo 
meteen van daaruit gevoed. 

Klinkt niet gemakkelijk.
Dat is bepaald gen sinecure, nee.
Het linken van alle bedrijfssyste-
men en het aanscherpen van het 
informatieplatform binnen Port-
base zijn nu bezig. En de ontwikke-
ling van Brein is aanbesteed, al 
moeten nog een paar randvoor-
waarden worden ingevuld, zoals 
de afronding van de fi nanciering 
en de aansprakelijkheid voor de 
beslissingen van het systeem. Cru-
ciaal binnen  het delen van de in-
formatie is de autorisatie. De eige-
naar van de informatie moet te 
allen tijde kunnen bepalen wat er 
met die informatie gebeurt, want 
het gaat om commercieel gevoelige 
informatie.

Er lijkt nog onenigheid te zijn 
over het soort venstertijden 
waarmee de planning moet gaan 
werken (dat zijn de tijden 
waarbinnen een schip gelost of 
geladen kan worden). In decem-
ber berichtten wij dat APMT geen 
afstand wil doen van zijn eigen 
systeem met vaste venstertijden. 
Dat klopt. Er zijn veel gesprekken 
geweest over hoe we dat nou gaan 
doen. Er is besloten om verschil-
lende varianten te testen met vaste 
en fl exibele venstertijden. Dan 
moet blijken wat het beste werkt. 
Th e proof of the pudding is in the 
eating. 

Er zijn soortgelijke projecten, 
zoals de Barge Service Center. 
Werken jullie daarmee samen?
We werken nog niet samen. Barge 
Service Center is een bundelcon-
cept. Brein draait om toewijzing 
van terminals en depots. Maar in 
de toekomst is samenwerking 
denkbaar.

TEUNIS STEENBEEK, PROJECTLEIDER NEXTLOGIC

‘Dit is bepaald geen 

sinecure, nee’

TOBIAS PIEFFERS
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redactie@nieuwsbladtransport.nl

De recente drie weken durende staking 
bij vrachtafh andelaar Aviapartner 
Cargo op Schiphol kan niet los worden 
gezien van de algehele malaise in deze 
branche en het vrijemarktprincipe dat 
luchthavenbeheerder Schiphol er al 
twintig jaar op nahoudt voor deze sec-
tor. 

Door de aanhoudende prijsconcurren-
tie, de crisis, dalende volumes en overcapaciteit wordt er nau-
welijks nog een droge boterham verdiend in de vrachtafh an-
deling op Schiphol. Een analyse (zie pagina 7) van de laatste 
jaarcijfers (uit 2012) van de meeste spelers in deze markt be-
vestigt dit beeld: los van Menzies World Cargo met een plus-
je van 440.000 euro op een omzet van 32 miljoen is het een 
triest verliezenfestijn.      

De sector heeft  de laatste jaren door reorganisaties, effi  cien-
cy-slagen en de nullijn voor de medewerkers het hoofd nog 
enigszins boven water kunnen houden, maar nu er sprake is 
van een voorzichtig herstel in de markt roert FNV Bondge-
noten zich en wordt de sociale rust op de proef gesteld. Het 
resultaat: gespannen verhoudingen op de werkvloer bij Avia-
partner en de dreiging van meer acties, onder meer bij Men-
zies en wellicht Swissport. 

Deze sociale onrust is geen goede zaak voor een sector die als 
spil tussen de luchtvaartmaatschappijen en expediteurs een 
belangrijke rol vervult in het luchtvrachtproces op Schiphol. 
Het gaat daarbij niet alleen om het prijsniveau maar ook om 
een goede dienstverlening en de opbouw van voldoende re-
serves om ook in de toekomst te investeren in de marktplaats 
Schiphol. Vooral bij de laatste twee aspecten kunnen nu gro-
te vraagtekens worden gezet. 

Los van het feit dat sociale onrust geen goede reclame is voor 
een luchthavenbeheerder die de derde vrachtluchthaven van 
Europa is, zou Schiphol zich langzaam zorgen moeten maken 
over de fi nanciële conditie van de afh andeling. 

Twintig jaar geleden liberaliseerde de luchthaven onder druk 
van Brussel deze sector, maar nergens is de marktwerking zo 
ver doorgeschoten als in Nederland. Met zes spelers van for-
maat heeft  Schiphol daarmee de laagste afh andelingsprijzen 
in Europa weten te bedingen en verdient de beheerder goed 
aan de ontwikkeling van vastgoed. Dat succes heeft  wel een 
keerzijde. Zo is het verdienmodel bij de afh andelaars tot op 
het bot uitgekleed. 

Schiphol Group wijst een actief ingrijpen in de door de FNV 
als ‘verziekt’ bestempelde vrachtafh andeling vooralsnog van 
de hand. Als beheerder zegt het geen rol te hebben in een vrij-
gemaakte markt, maar zo afzijdig is die rol nu ook weer niet. 
Zo is de luchthavenexploitant via de forse inkomsten uit de 
verhuur van  de loodsen een deel van het fi nancieel probleem 
van de afh andelaars. Daarnaast slaat een slechte kwaliteit van 
de afh andeling direct terug op de naam en faam van de Ne-
derlandse luchthaven. Verder kan het via aanvullende eisen 
in de afh andelingsvergunning de spelregels beïnvloeden. 

Schiphol kan natuurlijk blijven afwachten en de markt zijn 
werk laten doen, want zes afh andelaars is voor een gezonde 
exploitatie zeker twee tot drie te veel. Deze noodzakelijke 
concentratie laat echter op zich wachten en daarmee blijft  
deze sector een onzekere factor in een doorgaans redelijk fl o-
rerende Nederlandse luchtvrachtsector. Daarom zou ingrij-
pen van de luchthaven niet misstaan. Zo kan veel ellende 
worden voorkomen, want alleen redt deze sector het niet.

Waar is Schiphol?
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Ook Cuvillier voor
herziening écotaxe

POLITIEK

Europarlement biedt
ecocombi geen kansen 

terheffi  ng voor vrachtauto’s van 3,5 
ton en zwaarder. Cuvillier bena-
drukte bij zijn nieuwe benoeming 
dat er op één of andere manier toch 
een gebruiksheffi  ng voor het weg-
verkeer moet komen die aanknoopt 
bij het feitelijke weggebruik.
De grondige herziening, waarop ook 
hij nu dus aandringt, moet als resul-
taat opleveren dat fi nanciering voor 
infrastructuur wordt gevonden en 
dat tegelijk de ‘veertigduizend trans-
portbedrijven’ worden beschermd. 
De écotaxe is al vaker uitgesteld, 
eerst wegens technische problemen, 
daarna in reactie op toenemende 
volkswoede, met name in Bretagne. 
Ze zal zeker niet voor volgend jaar 
worden ingevoerd, maar misschien 
ook helemaal niet meer. | FN

De nieuwe Franse staatssecretaris 
voor transport, Frédéric Cuvillier, 
vindt dat de plannen voor een kilo-
meterheffi  ng voor vrachtverkeer 
grondig moeten worden herzien. 

Hij zei dit daags na zijn benoeming. 
Cuvillier schaart zich hiermee ach-
ter zijn minister, Ségolène Royal 
(milieu), die eerder al voorstander 
bleek van zo’n grondige herziening. 
In delen van Frankrijk bestaan grote 
weerstanden tegen de ‘écotaxe poids 
lourds’. Die wordt gezien als een ex-
tra belasting. 
Pikant is dat dezelfde Cuvillier, nu 
staatssecretaris onder Royal, in de 
vorige regering afgevaardigd trans-
portminister was en nauw betrok-
ken bij de invoering van de kilome-

len verbieden. Dat het daartoe niet is 
gekomen, rekent ze tot de verdien-
sten van onder meer haar eigen par-
tij. Wortmann meent dat de be-
staande praktijk, waarbij ecocombi’s 
alleen landsgrenzen mogen passe-
ren van landen die beide de ecocom-
bi op hun wegen toelaten, nu kan 
worden gehandhaafd.
De Belgische wegvervoersorganisa-
tie Febetra spreekt er schande van 
dat grensoverschrijdend vervoer 
met vrachtauto’s met een totaalge-
wicht van 44 ton niet wordt toegela-
ten. Voertuigen die van bijvoorbeeld 
Nederland door België naar Frank-
rijk rijden, of Belgische op weg naar 
Nederland of de zuiderburen, moe-
ten nu gedwongen minder lading 
meenemen dan ze kunnen. | FN

Het Europees Parlement heeft  het 
voorstel verworpen om grensover-
schrijdend wegvervoer met eco-
combi’s en met voertuigen zwaar-
der dan veertig ton toe te staan. 

Als een verrassing komt de uitslag 
van de stemming niet. Eerder had de 
transportcommissie uit het parle-
ment het voorstel ook al afgewezen. 
Dit tot ergernis van de transportsec-
tor en een deel van het parlement. 
Corien Wortmann bijvoorbeeld, lid 
van dat parlement namens het CDA, 
meent dat de ‘spoorlobby’ heeft  ge-
wonnen.
Volgens Wortmann hadden de soci-
aal-democratische en groene frac-
ties het vervoer met ecocombi’s nog 
verder willen beperken of zelfs wil-

BLOKKADE

Herstructurering bij 
Odfjell: 112 ontslagen

Nanjing Tankers van 
beurs geschrapt 

Benelux controleert 
trucks gezamenlijk

Cathay schaft papieren 
vrachtbrief versneld af 

BEDRIJVEN
Odfjell Terminals in Rotterdam 
gaat 112 banen schrappen. Met 
deze reorganisatie wil Odfjell het 
bedrijf weer rendabel maken. Er 
blijven 153 van de 265 medewer-
kers over. Met de vakbonden 
moet nog worden gepraat over 

een sociaal plan en een nieuwe 
cao voor 2015. Het bedrijf inves-
teert de komende jaren in veilig-
heid, herstel van bestaande voor-
zieningen en de bouw van nieuwe 
tanks. 

SCHEEPVAART
Nanjing Tankers is het eerste Chi-
nese staatsbedrijf dat van de 
Shanghai Stock Exchange ge-
schrapt gaat worden, het gevolg 
van Nanjing Tankers’ slechte jaar-
op-jaar resultaten. Het bedrijf 
boekte over 2013 voor het vierde 
opeenvolgende jaar verlies waar-
mee het de beursregels heeft 
overtreden. Nanjing Tankers kan 
nog bezwaar aantekenen. De han-
del in aandelen van Nanjing Tan-
kers is sinds april 2013 stopgezet. 

WEGVERVOER
De inspectiediensten van Neder-
land, België en Luxemburg hou-
den dit jaar drie gemeenschappe-
lijke controles in het wegvervoer. 
De drie Benelux-landen gaan daar 
binnenkort een verdrag over slui-
ten. Eén gemeenschappelijke con-
trole, op gevaargoedtransport, 
vond op 10 april al plaats. De con-
troles werden uitgevoerd bij de 
Liefkenshoektunnel, bij Wyler, 
Moerdijk en in het Luxemburgse 
Mertert.

LUCHTVRACHT
Cathay Pacifi c Cargo wil aan het 
einde van 2015 de gehele lucht-
vrachtdocumentatie digitaal gaan 

verzorgen. Dat zegt vrachttop-
man James Woodrow van de 
vrachtmaatschappij uit Hong-
kong. Hij noemt de enorme pa-
pierberg in de luchtvracht de 
hoofdreden voor de vertragingen, 
fouten en verliezen in de lucht-
vrachtsector. Voor het einde van 
dit jaar moet 70% digitaal gaan.

KORT

Rotterdam toch grootste
 RANGLIJST   Haven Antwerpen kijkt alleen naar internationale overslag

De haven van Rotterdam is 
de grootste ter wereld in 
termen van overslag in en 
uit zeeschepen met een 
internationale bestemming. 
Zegt nota bene het Haven-
bedrijf van Antwerpen.

De ranglijst van de tien grootste ha-
vens ter wereld op basis van overge-
slagen tonnen is terug te vinden in 
het vorige week verschenen jaarver-
slag van het Gemeentelijk Havenbe-
drijf van Antwerpen. De statistische 
dienst daarvan heeft  de lijst samen-
gesteld op basis van eigen onderzoek 
en zet de eigen haven op de tiende 
plek.
De rangschikking is opmerkelijk 
omdat Rotterdam al ruim tien jaar 
geleden zijn status als grootste haven 
ter wereld verloor aan Singapore en 
later ook werd ingehaald door onder 
meer Shanghai. Een woordvoerder 
verklaart dat de rangschikking al-
leen is gebaseerd op ‘internationale 
overslag’. ‘Veel havens tellen de bin-
nenvaart mee in hun offi  ciële cijfers. 
Die zit hier niet in.’
De Antwerpse statistici hebben de 
cijfers van Singapore gecorrigeerd 
voor het feit dat die haven, als enige 
in de top-10, in vrachttonnen rekent 
en niet in metrische tonnen van dui-
zend kilo. Een vrachtton is de nog uit 
de zeiltijd daterende rekeneenheid, 
waarbij hetzij het volume (in kubie-
ke meters) hetzij het gewicht (in ton-
nen) wordt geteld, afh ankelijk van 
welke de hoogste is (‘whichever is 
the highest’). De vrachtton was eeu-
wenlang de basis voor de tariefb ere-
kening in de lijnvaart.

Scheef
Na correctie komt Singapore uit op 
een overslag vorig jaar van 403 mil-
joen (metrische) tonnen en een 
tweede plaats, achter de 442 miljoen 
ton van Rotterdam. Shanghai, dat 
zelf 632 miljoen ton als offi  cieel cijfer 
opgeeft , komt met 356 miljoen ton 

internationale overslag op de derde 
plaats. Nog schever is die verhou-
ding bij de Chinese havencombina-
tie Ningbo Zhoushan op plek vier, 
die zelf 743 miljoen ton opgeeft , 
maar volgens de Antwerpenaren vo-
rig jaar 344 miljoen ton aan interna-
tionale lading verwerkte.

Eveneens opmerkelijk is de positie 
van de Australische erts-exportha-
ven Port Hedland, die de afgelopen 
tien jaar een enorme ontwikkeling 
heeft  doorgemaakt en met 246 mil-
joen ton op de zesde plaats van de 
lijst terechtkwam. Volgens de eigen 

site van de haven bedroeg de over-
slag vorig jaar overigens al 288 mil-
joen ton, een groei van bijna 17% ten 
opzicht van 2012 en van bijna 48% 
ten opzichte van 2011. Op de vijf-
tiende plek prijkt nog een Australi-
sche haven, Dampier. Die exporteert 
jaarlijks zo’n 150 miljoen ton ijzer-

erts en 20 miljoen ton LNG en be-
handelde vorig jaar in totaal 180 mil-
joen ton internationale lading.
De volledige top-10: Rotterdam (442 
miljoen ton), Singapore (403), 
Shanghai (356), Ningbo Zhoushan 
(344), Qingdao (285), Port Hedland 

(247), Tianjin (241), Rizhao (China, 
199), Nanjing (192) en Antwerpen 
(184).
Als containerhaven viel Rotterdam 
overigens in 2012 al uit de top-10 
met een volume van 11,9 miljoen 
twintigvoets eenheden (teu). De 
mondiale top-3 havens, Shanghai 
(32,5 miljoen teu), Singapore (29,9) 
en Hongkong (24,4) zijn in die sector 
stuk voor stuk ruim twee keer zo 
groot als Rotterdam en ongeveer 
drie keer groter dan Antwerpen, dat 
met 8,7 miljoen teu op de vijft iende 
plaats staat.
In oppervlakte overtreft  Antwerpen 
Rotterdam overigens nipt met 
13.000 tegen 12.500 hectare, inclu-
sief de 2000 hectare van de nieuwe 
Maasvlakte 2.

Als containerhaven staat Rotterdam niet in de toptien, maar qua internationale overslag is het de grootste van de wereld.
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In oppervlakte overtreft de haven
van Antwerpen die van Rotterdam.

ROB MACKOR



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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EVO eist meer dan een 
ton van ABN Amro 

DERIVATENZAAK

fi nancieringsconstructie niet gewe-
zen op de risico’s van het afsluiten 
van de rentederivaten bij een ver-
minderde fi nancieringsbehoeft e. De 
bank had volgens de belangenorga-
nisatie ook nagelaten te waarschu-
wen dat er sprake was van een ‘over-
hedge’. ABN Amro heeft  ook geen 
actie ondernomen om aan deze 
‘oververzekering’ een einde te ma-
ken en de schade te beperken nadat 
EVO de bank om advies had ge-
vraagd, stellen de advocaten van de 
belangenorganisatie.

Onderzoek
Uit een tussenvonnis blijkt dat de 
rechtbank de verwijten van EVO aan 
het adres ABN Amro niet deelt. De 
bank had de belangenbehartiger er 
herhaaldelijk op gewezen wat de ge-
volgen en risico’s van de swaps wa-
ren, aldus de rechter.
Open staat bij de rechtbank nog wel 
de vraag of de bank haar klant wel 
juist heeft  geadviseerd toen EVO 
verzocht om raad tegen de oplopen-
de schade van de renteswap.
Daarover heeft  de rechtbank een 
deskundigenonderzoek gelast. In af-
wachting daarvan is een verder be-
sluit aangehouden. | JV

EVO eist van ABN Amro een forse 
vergoeding voor de fi nanciële scha-
de die de verladersorganisatie heeft  
geleden bij de aanschaf van een 
aantal rentederivaten bij de bank.

Volgens de belangenbehartiger gaat 
het om een schadebedrag van ruim 
120.000 euro plus rente. Dat blijkt 
uit een tussenvonnis van de Amster-
damse rechtbank in een civiele zaak 
die de logistieke belangenbehartiger 
vorig jaar heeft  aangespannen tegen 
ABN Amro.
Het gaat in de zaak om een drietal 
renteswaps die de EVO in 2004 bij de 
bank had afgesloten om zich in te 
dekken tegen mogelijke hoge rente-
stijgingen op een hypotheek voor de 
bouw van een nieuw hoofdkantoor 
in Zoetermeer. 
In totaal ging het om een hypo-
theekbedrag van 6,5 miljoen euro. 
Uiteindelijk bleek in 2006 dat de ge-
raamde bouwkosten ruim een mil-
joen euro lager zouden uitvallen en 
werd de hypotheek naar 5,5 miljoen 
verlaagd, maar de renteverzekering 
niet. Daaraan wilde de bank niet 
meewerken, aldus EVO.
Volgens de verladersorganisatie had 
ABN Amro bij het aangaan van de 

Topman Dachser: 
minimumloon oké

ANA Cargo kiest 
voor Luik 

LOGISTIEK

Topman Bernhard Simon van lo-
gistiek dienstverlener Dachser 
heeft er geen moeite mee dat 
Duitsland volgend jaar een mini-
mumloon van 8,50 euro per uur 
invoert. Er zijn ook bedrijven in de 
Duitse logistieke sector die tegen 

dat minimumloon aanhikken. Die 
moeten zich dan ook eens afvra-
gen tegen welke voorwaarden ze 
hun opdrachten aannemen, vindt 
Simon. ‘Als men zijn zaken serieus 
afwikkelt, zou het minimumloon 
geen thema in de branche moe-
ten zijn.’

LUCHTVRACHT

Het Britse vrachtbedrijf ANA Avia-
tion Services verhuist vanaf eind 
mei zijn vrachtvluchten van het 
Vlaamse Oostende Airport naar 
Liège Airport. De komst van de 
vrachtvervoerder betekent voor 
Liège Airport een stijging van het 
vrachtvolume op jaarbasis van 
30.000 ton. ANA haalt hoofdzake-
lijk bloemen, fruit en groente uit 
Afrika. Een belangrijke reden voor 
ANA om voor Luik te kiezen zijn de 
brandstofkosten. Liège Air Cargo 
Handling Services zorgt voor de 
afhandeling. 

KORT

Truckcontracten illegaal
 VONNIS   Transporteur mag chauffeurs niet op zijn vergunning laten rijden als zij risico’s dragen

De contractconstructie van 
transportbedrijf Van der 
Aart in Drachten is illegaal, 
heeft  de rechter vorige week 
bepaald. Van der Aart stelt 
zijn vergunning beschik-
baar aan derden. 

Een schimmige bedrijfsconstructie  
waarbij chauff eurs de bedrijfslasten 
dragen, daar gaat het volgens de 
FNV om. Het vonnis van de rechter 
sluit daarbij aan. Maar volgens Van 
der Aart zijn zijn chauff eurs teleur-
gesteld in het besluit. ‘Sommigen ne-
men zelfs ontslag omdat zij niet als 
normale werknemer zonder eigen 
truck willen werken’, zegt directeur 
Dick van der Aart. 
Van der Aart chartert vrachtwagens 
aan andere transportondernemin-
gen. Die vrachtwagens zijn niet van 
het bedrijf, maar van de werknemers 
die bij Van der Aart in loondienst 
zijn. De chauff eurs verhuren hun 
vrachtwagens aan hun werkgever, 
daardoor zijn zij werknemer en on-
dernemer tegelijk. Door deze con-
structie dragen de chauff eurs inder-
daad een deel van de bedrijfslasten, 
concludeert het vonnis. 
‘Zo zijn alle aan de vrachtwagen ver-
bonden kosten, zoals brandstof, on-
derhoud en verzekering, voor reke-
ning van de chauff eur. Of de 
chauff eur deze kosten kan terugver-
dienen is afh ankelijk van de vracht-
opbrengst die hem als huur wordt 
uitbetaald na aft rek van de bruto-
loonkosten, inclusief werkgevers-
deel en de provisie van Van der 
Aart.’ Maar dat is niet de reden dat 

de rechter de contractconstructie 
verbiedt. 
Volgens de rechter is de constructie 
illegaal omdat Van der Aart als 
transportbedrijf zijn vervoersver-
gunningen aan derden (de chauf-
feurs) ter beschikking stelt, wat vol-
gens de Wet Wegvervoer Goederen 
niet is toegestaan. Het vonnis: ‘On-
der deze omstandigheden kan naar 
het oordeel van het College niet met 
vrucht worden vastgesteld dat spra-
ke is van beroepsvervoer dat voor re-
kening en risico van appellante (Van 
der Aart, red.) wordt verricht.’ Dat 
zou wel zo moeten zijn. Dat Van der 
Aart de loonkosten draagt in geval 
van geen of ontoereikende vrachtop-
brengst en de oplegger, de te vervoe-
ren lading en het debiteurenrisico 
verzekert, doet daaraan volgens de 

rechter geen afb reuk.
De FNV is blij met het oordeel van 
de rechter. ‘Door de toenemende 
concurrentie en fl exibilisering van 
de arbeidsvoorwaarden worden veel 
chauff eurs noodgedwongen te werk 
gesteld onder vaak ondoorzichtige 
constructies’, zegt FNV-bestuurder 
Edwin Atema. Met de constructie 
van Van der Aart rijden de chauf-
feurs zichzelf de afgrond in, vindt 
hij. ‘De provisie aan Van der Aart 
bedraagt 400 euro per maand die de 
chauff eurs altijd moeten betalen’, 
zegt hij. ‘Ook als zij die maand geen 
vrachtopbrengst hebben. Maar Van 
der Aart op zijn beurt betaalt de 
chauff eurs alleen huur als zij omzet 
hebben gedraaid. Als de vrachtwa-

gen stilstaat krijgt de chauff eur dus 
geen huur, maar moet hij wel provi-
sie betalen.’ 
Dick van der Aart is teleurgesteld  in 
de uitspraak. ‘Ik ben deze construc-
tie elf jaar geleden begonnen met een 
groep chauff eurs die wel eigen 
vrachtwagens hadden, maar geen 
vergunning. Als chauff eurs geen ei-
gen vergunning hebben dienen zij in 
loondienst van een vergunninghou-
der te zijn, daarom hebben we deze 
constructie bedacht.’ Volgens hem 
heeft  een boze ex-werknemer FNV 
ingeschakeld. ‘Die stormde hier met 
dichtslaande deur naar buiten na 
een geschil.’  
In de elf jaar dat Van der Aart op 
deze wijze werkt heeft  hij naar eigen 
zeggen negen inspecties van de In-
spectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) en drie inspecties van de ver-
gunningverstrekker doorstaan. ‘Het 
is vreemd dat er nu ineens een in-
specteur is die er bezwaar tegen 
maakt’, zegt Van der Aart. Die in-
specteur legde het bedrijf een dwang-
som op, die Van der Aart niet wilde 
betalen. Het kwam tot een rechts-
zaak die Van der Aart in eerste in-
stantie won. Nu, in hoger beroep, 
heeft  hij alsnog verloren. 
De transporteur gaat de trucks nu 
van zijn werknemers overkopen. 
‘Maar een aantal wil dat niet en 
neemt daardoor noodgedwongen 
ontslag.’ Het gaat om vier chauf-
feurs. In totaal werken er 26 chauf-
feurs voor Van der Aart, waarvan er 
volgens het vonnis 19 betrokken zijn 
bij verhuur van een trekker. 

XXXX XXXXX

ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

TOBIAS PIEFFERS
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Transportbranche zit 
 RESULTATEN   Scania, Dachser en anderen schrijven mooie cijfers

Recente jaar- en kwartaal-
cijfers van bedrijven uit de 
logistieke sector wijzen uit 
dat de Europese economie 
duidelijk uit het slop is 
gekomen.

Dat het momenteel vrij goed gaat 
met de economie, blijkt uit de resul-
taten van de Zweedse vrachtautofa-
brikant Scania over het eerste kwar-
taal van dit jaar. Het bedrijf, in 
meerderheid in handen van Volks-
wagen, verhoogde zijn omzet in ver-
gelijking met hetzelfde kwartaal van 
vorig jaar licht, van 2,13 miljard 
euro (19,3 miljard Zweedse kroon) 
naar 2,33 miljard euro. De winst per 
aandeel steeg van 1,75 naar 1,95 
kroon.
Dit terwijl er rekening mee was ge-
houden dat het jaar mager zou star-
ten, omdat veel wegvervoerders eind 
vorig jaar, toen dat nog kon, snel en 
massaal nieuwe Euro V-voertuigen 
hebben aangeschaft . Van een mage-
re start is echter niet veel gebleken. 
De orderontvangst bij Scania was in 
het eerste kwartaal hoger dan in de-
zelfde periode van 2013. Volgens 
topman Martin Lundstedt is er een 
‘positieve vervangingsvraag’. Dat 
duidt erop dat van ernstige overca-
paciteit in het wegvervoer, zoals in 
voorgaande jaren, geen sprake meer 
is.

Bod
Ook wereldwijd draaide Scania 
goed. De vraag bleef in Latijns-Ame-
rika op peil en groeide in Azië en 
Rusland. Eind deze maand loopt een 
bod van Volkswagen op de resteren-
de aan de beurs genoteerde Scania-
aandelen af. Volkswagen wil Scania 
meer laten samenwerken met een 
andere dochter, MAN.
Logistiek dienstverlener Dachser 
behaalde vorig jaar een autonome 
omzetgroei van 2,3%, terwijl dat jaar 
toch matig begon. De omzet van het 

concern uit het Zuid-Duitse Kemp-
ten steeg overigens veel sterker, met 
13,2%, maar dat had te maken met 
de overname van twee Spaanse 
branchegenoten: Azkar en Trans-
union. Deze bedrijven versterkten 
de positie van Dachser op het Ibe-
risch Schiereiland, in het pakketver-
voer en in de expeditie van zee- en 
luchtvracht op de Transatlantische 
markt.
De omzet klom vorig jaar naar bijna 
vijf miljard euro. Het bedrijf ver-
werkte 37,5% meer zendingen op een 
totaal van 69,6 miljoen. Dat was 
vooral aan het begin 2013 overgeno-

men Azkar te danken. Dachser telt 
nu 24.900 werknemers, 3,250 meer 
dan een jaar eerder, in 471 vestigin-
gen en in 42 landen. Transunion 
heeft  vestigingen in eigen land en 
Turkije, maar is vooral ook sterk ver-
tegenwoordigd in Zuid- en Midden-
Amerika. Dit bedrijf is nu volledig 
geïntegreerd in de Dachser-organi-
satie en gaat sinds begin dit jaar ook 
onder die concernnaam verder.
Bij divisie Food Logistics werd een 
autonome groei opgetekend van 
8,2%. Vorig jaar lanceerde Dachser 
met twaalf partners in 21 landen Eu-
ropean Food Network. Voor de ko-

Directeur-eigenaar Gert-Jan Dokter van Ronex had volgens een ex-manager fi nancieel ‘een te grote broek aangetrokken’.   

Expediteur Ronex valt 
om na moeilijk 2013

EXPEDITIE

dwongen om zes van de zestien me-
dewerkers te ontslaan en het fi liaal 
op de luchthaven van Maastricht 
Aachen Airport af te stoten.
Daarnaast verhuisde Dokter een 
deel van de operationele activiteiten 
van Ridderkerk naar Schiphol en 
vertrok sales-directeur Marc Poe-
lenjee bij de dochteronderneming in 
Curaçao. 

Broek
Poelenjee zei destijds dat zijn vertrek 
bij Ronex ‘alles te maken had met de 
slechte fi nanciële situatie’ van het 
expeditiebedrijf. Dokter had volgens 
Poelenjee fi nancieel ‘een te grote 
broek aangetrokken’. De curator was 
niet bereikbaar voor een toelichting 
op het faillissement. | JV

Expeditiebedrijf Ronex (Schiphol 
en Ridderkerk) is failliet verklaard 
door de rechtbank in Haarlem. 
Alle activiteiten zijn al gestaakt.

Al vorig jaar moest het expeditiebe-
drijf, dat onder meer actief was on-
der de handelsnamen Ronex Ship-
ping & Forwarding en Ronex 
International, de activiteiten fors in-
krimpen na het verlies van de groot-
ste klant en het faillissement van 
twee andere opdrachtgevers.
Door deze afslanking verloor het be-
drijf vorig jaar al 30% van de omzet 
en moest directeur-eigenaar Gert-
Jan Dokter, ex-directeur van Air-
borne Express en TwoWay op Schip-
hol, een ingrijpende reorganisatie 
doorvoeren. Daarbij zag hij zich ge-
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Is de luchtvrachtsector 
doof of slechthorend? 

WITBOEK

stand, valuta-eff ecten en het vlieg-
tuigtype te worden meegenomen in 
de toeslagencalculaties. 
ESC stelt dat deze ‘frisse benadering’ 
van de toeslagenproblematiek kan 
gebeuren zonder dat de sector er een 
cent op verliest. Hoe dat kan, laten 
zij overigens in het midden. 
Het gestuntel om het papier uit het 
administratieve luchtvrachtproces 
te bannen, is ook een terugkerende 
grief. ‘Door bij e-freight de focus te 
leggen op het dataverkeer tussen ex-
pediteurs wordt de verlader als start-
punt van het logistieke proces com-
pleet genegeerd’, stelt de ESC. De 
verladers willen het e-proces dan 
ook omdraaien en met de expedi-
teurs investeren in ‘electronic docu-
ment sharing systems’. De rest van 
de sector kan dan volgen. 

Waarschuwing
ESC wil met het witboek vooral de 
dialoog met de sector een tweede 
kans geven. Anders dreigt een ver-
dere afk alving van het ladingaanbod 
richting containervaart en rail, vre-
zen de verladers. Of deze waarschu-
wing ook serieus wordt genomen, is 
nog maar de vraag. 
Volgens directeur Ben Radstaak van 
de Nederlandse luchtvrachtkoepel 
ACN wordt de soep niet zo heet ge-
geten als die wordt opgediend, maar 
hij wijst er tegelijkertijd op ‘dat de 
luchtvrachtindustrie niet moet doen 
alsof er niets aan de hand is’. Rad-
staak stelt verder dat er ‘best zinvol-
le dingen’ in het rapport staan, maar 
dat de beoogde transparantie ook 
haar grenzen kent om de markteco-
nomie ‘goed te laten functioneren’. 
Volgens de ACN-directeur is het 
eerder een zaak om de verwachtin-
gen van de eindklant ‘scherper’ te 
managen. ‘Inventariseer de eisen 
voor of tijdens het boekingsproces 
en veel ellende kan worden voorko-
men’, adviseert hij. ‘Dat lijkt een 
deur die wijd openstaat, maar toch 
lukt het de sector om eraan voorbij 
te gaan’.  | JOHN VERSLEIJEN

De Europese verladersorganisatie 
ESC heeft  haar witboek over de 
prestaties van de luchtvrachtsector 
gepubliceerd. Opvallende conclu-
sie: twintig jaar na het eerste wit-
boek (1995) is bitter weinig veran-
derd en dienstverleners luisteren 
slecht naar de ladingaanbieders. 

De klant is nog zeker geen koning in 
de luchtvrachtbranche, vindt de Eu-
ropese verladersorganisatie. Ze sluit 
met het boekwerk haarfi jn aan bij de 
ongezouten kritiek die vertrekkend 
IATA-vrachtbaas Des Vertannes 
vaak heeft  geuit: er zit te weinig dy-
namiek in de branche. Zo werd eind 
2013 maar 8,5% van de vrachtpro-
cessen in de wereld digitaal afgewik-
keld tegen 100% in het passagiers-
vervoer. Ook zijn de doorlooptijden 
in de luchtvracht de afgelopen veer-
tig jaar nauwelijks veranderd. Nog 
steeds ligt die op vijf tot zes dagen en 
vertoeft  de lading gewild of onge-
wild voor een te lange tijd ergens in 
een loods of tussen schakels in de 
luchtvrachtketen. Vertannes vreest 
dat de sector zijn bestaansgrond 
dreigt te verliezen indien hier voor 
2020 niet 48 uur vanaf kan worden 
gehaald. ‘We moeten dat doen om 
weer aantrekkelijk te worden als 
modaliteit voor onze klanten’, aldus 
Vertannes.

Voetnoot
Is snelheid dan wat de verlader wil? 
Daar is in het witboek wel wat over 
terug te vinden, maar het heeft  zeker 
niet de prioriteit. Het stuk is groten-
deels een oproep tot meer transpa-
rantie bij het vaststellen van de toe-
slagen. Daarbij hebben de verladers 
hun wensenlijstje voor de onderhan-
delingstafel al klaar. Zo moet de se-
curity-surcharge ‘rond 2020 slechts 
nog een voetnoot zijn in de lucht-
vrachtgeschiedenis’ en wil de ESC 
een ‘open en transparante koppe-
ling’ tussen brandstoft oeslagen en 
de actuele kerosineprijzen. Verder 
dienen factoren als de gevlogen af-
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Supermarkten gaan
samen leegrijden te lijf

LADINGBUNDELING

is niet alleen lege kilometers te be-
perken, maar ook de supermarkt-
klanten beter te bedienen door een 
hogere beschikbaarheid van pro-
ducten in het schap. De supermark-
ten gaan hun bestel- en afl everdagen 
op elkaar afstemmen.
Ard Nabuurs, commercieel direc-
teur van het gelijknamige bedrijf, 
stelt dat samenwerking die bij verla-
ders begint, pas echt een succes kan 
worden als ook de detailhandel 
daarin meegaat.
Bram van Schijndel, deskundige 
duurzame logistiek bij Pure Birds, 
meent dat samenwerking op detail-
handelsniveau tot nu toe vaak in 
goede bedoelingen blijft  steken. ‘In 
dit traject staan alle neuzen dezelfde 
kant op.’ | FN

Een groothandel en twee super-
marktketens gaan samen met drie 
producenten van consumentenar-
tikelen ladingstromen bundelen.

Groothandel Sligro doet dit met de 
supermarkten van Emté en Plus en 
de producenten H.J. Heinz, Hero en 
SCA. De transporteur in deze sa-
menwerking is Nabuurs en het pro-
ject wordt geleid door het onafh an-
kelijke adviesbureau Pure Birds.
Volgens de initiatiefnemers is het, 
althans in Nederland, een unicum 
dat twee verschillende supermark-
ten hun goederenstromen gaan 
combineren. Verladers doen dat al 
wel; Heinz is daar een goed voor-
beeld van.
Doel van de nieuwe samenwerking 

Vrachtafh andeling rijgt 
rode cijfers aan elkaar

SCHIPHOL

afh andelaar verder in het jaarver-
slag. Die omzet komt voor 60 tot 70% 
voor rekening van de grootste klant 
Martinair Cargo. Doordat de 
vrachtvervoerder dit jaar zijn 
vrachtvloot zal afb ouwen, zijn de 
vooruitzichten voor Menzies op ver-
der winstherstel niet rooskleurig.     

Skylink
De overige vrachtafh andelaars mel-
den in de jaarverslagen geen speci-
fi eke winst- of verliesrekening. WFS 
laat dit onderdeel geheel onvermeld, 
maar geeft  in een bijzinnetje wel aan 
dat er verlies is geleden.  
Het noodlijdende Skylink Hand-
ling, onderdeel van Rhenus, kent 
geen afzonderlijke jaarrekening. In 
het jaarverslag van de moederhol-
ding ontbreken ook specifi eke cijfers 
van het afh andelingsbedrijf dat na 
het vertrek van Emirates Sky Cargo 
en JAL Cargo geen grote vrachtklan-
ten meer afh andelt. Wel spreekt de 
directie van Rhenus de verwachting 
uit van betere tijden voor Skylink.
Aviapartner Cargo liet recent in het 
loonconfl ict met FNV Bondgenoten 
weten pas afspraken over toekomsti-
ge loonstijgingen of eenmalige uit-
keringen te kunnen maken zodra 
het vrachtbedrijf, ‘na drie verliesge-
vende jaren, weer zwarte cijfers 
schrijft ’.  | JV

Voor de meeste vrachtafh ande-
laars op Schiphol was 2012 geen 
vetpot. Dat blijkt uit de recent ge-
deponeerde jaarverslagen van de 
overslagbedrijven.

Aviapartner Cargo, waar recent een 
staking om 3% meer salaris werd be-
eindigd, leed over 2012 een nettover-
lies van 2,2 miljoen euro op een om-
zet van 41 miljoen euro. Het 
bedrijfsresultaat kleurde voor 2,5 
miljoen euro rood.
Concurrent Swissport Cargo Servi-
ces verging het dat jaar nog slechter, 
het bedrijf tekende voor een verlies 
van 5,2 miljoen euro tegen 2,5 mil-
joen in 2011. Dat verlies is voor een 
groot deel nog toe te schrijven aan 
het faillissement van de grootste 
klant Jade Cargo. Met de komst van 
Air China Cargo en Qatar Cargo 
hoopt de afh andelaar 2013 af te slui-
ten met ‘een break even of meer’, 
maar de defi nitieve cijfers daarover 
worden pas eind van dit jaar gedepo-
neerd.
Van alle grote vrachtafh andelaars 
op Schiphol wist alleen het Schotse 
Menzies World Cargo weer een 
winstje te schrijven van 442.000 
euro in 2012 tegen een verlies van 
284.000 in 2011. De omzet lag met 
32,1 miljoen euro ruim 1,5 miljoen 
euro boven die van 2011, meldt de 
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 duidelijk in de lift

mende jaren voorziet topman Bern-
hard Simon vooral groei in het 
internationale groupagevervoer, in 
het vervoer voor grote industriële 
klanten en in de contractlogistiek. 
De volumes zullen overigens niet 
meer stijgen in de mate waarin dat 
voorafgaande aan de crisis gebeur-
de. Volgens Simon is zijn bedrijf ook 
goed aan het nieuwe jaar begonnen. 
De resultaten over het eerste kwar-
taal waren gunstig.

Groupage
Cargoline, een netwerk van groupa-
gevervoerders met een kern in 

Duitsland, zag het aantal zendingen 
vorig jaar 1,2% stijgen tot een totaal 
van 11,84 miljoen stuks. De grootste 
groei, met 3%, was er in het Europe-
se grensoverschrijdende vervoer, 
waarin 2,78 miljoen zendingen om-
gingen. In Duitsland bleef de groei 
beperkt tot 0,9%. Volgens Cargoline 
begon 2013 behoorlijk, vooral door 
een groei in het vervoer ten behoeve 
van bouwmarkten. De tweede jaar-
helft  kenmerkte zich door grote 
schommelingen in het ladingaan-
bod.
Al met al verliep 2013, zegt Cargoli-
ne, beter dan op grond van de mees-

te vrij sombere prognoses moest 
worden verwacht. Voor het lopende 
jaar rekent het netwerk van 45 part-
ners op een groei van het aantal zen-
dingen van 3%. In het internationale 
vervoer gaat Cargoline zelfs uit van 
een groei van 6%. Dit mede doordat 
Cargoline vorig jaar weer enkele 
grote partners wist toe te voegen, 
waaronder Hartmann in Paderborn, 
Freja in Finland en het Italiaanse Sit-
tam.
In sommige logistieke marktseg-
menten zit, crisis of niet, al jaren 
sterke groei. Een voorbeeld is de zo-
geheten ‘e-fulfi lment’, de logistieke 
afwikkeling van transacties tussen 
winkels en consumenten die via in-
ternet tot stand zijn gekomen. Her-
mes, de logistieke divisie van de 
Duitse postorderaar Otto, tekende 
vorig jaar een omzetgroei van 8% op, 
tot 2,08 miljard euro, die voor een 
groot deel aan het ‘webwinkelen’ 
was te danken.

Pakketten
Hermes zag het aantal vervoerde 
pakketten met 14,5% toenemen. Een 
belangrijk deel daarvan ging van be-
drijven naar consumenten thuis. 
Hermes is hierin sterk in Duitsland, 
Oostenrijk, Italië, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Rusland en wil zijn posi-
tie ook versterken in kleinere Euro-
pese landen. Vorig jaar nam Hermes 
700 extra werknemers in dienst op 
een totaal van nu 11.800.
Groei is er ook in het gebruik van 
pallets, met name van poolpallets. 
LPR, een divisie van Euro Pool Sys-
tem Group die voor verladers pallets 
in voorraad houdt en zorgt voor de 
circulatie hiervan, verzorgde vorig 
jaar 53 miljoen ‘palletbewegingen’, 
17,8% meer dan een jaar eerder. De 
hele groep was goed voor 709 mil-
joen bewegingen, wat een groei van 
3,5% betekende. De groepsomzet 
steeg 6,9% tot 374 miljoen euro.
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De vrachtafhandeling op Schiphol is grotendeels verliesgevend.  
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Werk in Nederland 
vind je in     Opole

Tientallen uitzendbureaus bieden werk in Nederland. Het Poolse stadje 

Opole heeft een rijke traditie van arbeidsmigratie. Al lijkt het nu ook een 

eigen logistieke sector te ontwikkelen.

 

H
et volgende zou een stads-
wandeling voor toeristen 
kunnen zijn. Start vanaf 

het spoorwegstation van Opole en 
loop rechtdoor naar de eerste 
straat. Aan je rechterkant zie je het 
busstation. Hiervandaan vertrek-
ken bijna dagelijks bussen naar 
Nederland. In de avond, tussen half 
acht en acht uur. Arbeidsmigran-
ten, veelal tijdelijk, op zoek naar 
geluk en geld.
Steek de straat over. Je staat nu voor 
het eerste gebouw met de tekst ‘Pra-
ca w Holandii’. Onthoud de verta-
ling hiervan: werk in Nederland. Als 
je overigens naar binnengaat, kun je 
Nederlands, Vlaams of Duits leren. 
Draai een kwartslag naar rechts, 
loop tien meter rechtdoor en sla af 
naar links. Je bent nu op de Ozims-
ka-straat. En je merkt meteen hoe 

handig deze drie woorden Pools zijn. 
Of je nou links of rechts kijkt, hoog 
of laag: overal zie je bordjes, span-
doeken en posters die aangeven dat 
je hier werk in Nederland kunt vin-
den. Zowel gerenommeerde uit-
zendbureaus als minder betrouwba-
re organisaties proberen hun slag te 
slaan. Zelfs de Poolse keeper van 
PSV, Przemyslaw Tyton, pronkt op 
een van de billboards langs de straat, 
als ambassadeur voor arbeid in Hol-
land. Al zit Tyton zelf voornamelijk 
op de reservebank.
Even voorbij Tyton stop je bij Adec-
co. Een van de weinige uitzendbu-
reaus die geen teken van ‘oranje bo-
ven’ vertonen. En ook geen reclame 
maken voor werk in buurland Duits-
land. Nee, hier draait het om Noor-
wegen. Het Scandinavische land, 
overigens geen EU-lid, is naarstig op 

zoek naar Poolse medewerkers, zo-
wel fysieke als technisch geschoolde 
krachten, in de Noorse bouw. ‘Al 
weet ik zeker dat als jullie ‘konstruk-
cja’, jullie constructiewerk weer aan-
trekt, de vraag naar Polen in de Ne-
derlandse bouw ook zal toenemen’, 
vertelt Agnieszka. Zelf heeft  ze ove-
rigens wel gewerkt in Nederland. 
Een paar jaar geleden, als zomer-
baan in de opslag in de buurt van 
Zwolle. ‘Je ziet wat van de wereld en 
je houdt er wat aan over.’
Wanneer je buitenstaat, is het aan te 
raden om eens twintig mensen tegen 
te houden en ze de volgende vraag te 
stellen: heeft  u wel eens in Nederland 
gewerkt? Waarschijnlijk zal meer 
dan de helft  hetzelfde antwoord ge-
ven als Agnieszka. 
Op straat in Opole, waar niet meer 
dan 120.000 mensen wonen, loop je 

mogelijk ook Robert Bos tegen het 
lijf. Hij werkt er al jaren in de uit-
zendbranche, en is nu actief als re-
cruitment manager bij Sherpa Inter-
national. De vestiging zit net buiten 
het centrum, al komt daar – als het 
aan Bos ligt – op termijn wel veran-
dering in. ‘Je ziet het: de concurren-
tie is moordend hier’, vertelt hij al 
slenterend door de stad. 
Na twee dagen ronddolen door Opo-
le is dat inderdaad wel duidelijk. 
Maar hoeveel uitzendbureaus die re-
kruteren voor de Nederlandse markt 
zijn er nou eigenlijk actief in de stad? 
‘Als je het hebt over betrouwbare bu-
reaus: zestig tot zeventig’, zegt Bos. 
‘Mensen komen uit het hele land 
naar Opole toe’, zegt Rafal, een jonge 
recruiter van Randstad. ‘Ze stappen 
het station uit en vragen dan naar de 
drie hoofdstraten waar de meeste 
uitzendbureaus zich bevinden. Op 
hun blaadje strepen ze deze na een 
bezoek dan één voor één af.’
Rafal ontving laatst zelfs iemand uit 
Gdansk, de Hanze- en havenstad 
aan de Oostzee die 500 kilometer 
van Opole ligt verwijderd. ‘Ik heb 

hem uitgelegd dat we ook een vesti-
ging in Gdansk zelf hebben. Daar 
denken mensen niet eens aan.’ 
 
Historie
Om de aantrekkingskracht te begrij-
pen die het nabije buitenland heeft  
op de inwoners van Opole, moeten 
we bijna zeventig jaar terug in de 
tijd. De Tweede Wereldoorlog liep 
op zijn eind, en Opole heette al eeu-
wenlang Oppeln. Duits was de be-
langrijkste taal in de stad en de regio. 
Toen Oppeln na 1945 bij Polen werd 
gevoegd, besloot een groot deel van 
de – oorspronkelijk Duitse – bevol-
king om te blijven wonen in Opole. 
Een unicum in het westen en zuid-
westen van Polen, waar de rest van 
de Duitsers op niet al te vriendelijke 
wijze werd duidelijk gemaakt het 
land te verlaten.
De dubbele nationaliteit leidde ertoe 
dat bijna een kwart miljoen Polen in 
de regio rond Opole niet alleen sterk 
gericht was op Duitsland, maar er 
ook naartoe kon. Dat het vrije ver-
keer vanaf 2004 ontstond en de Eu-
ropese arbeidsmarkt zich op 1 mei 



9FEATURE
NIEUWSBLAD TRANSPORT 16-22 APRIL 2014

2007 defi nitief opende voor Polen 
wekte daarom zelfs verontwaardi-
ging op in Opole. Deze stad zag in-
eens concurrentie ontstaan; zelf 
konden inwoners van Opole immers 
jarenlang zonder vergunning de 
grens passeren. 
De Nederlandse uitzendbureaus in 
Opole draaiden toen al op volle toe-
ren. Eind jaren negentig sprongen de 
eerste ondernemers in op het land 
van de 38 miljoen potentiële werk-
nemers, zoals Frank van Gool uit het 
Limburgse Venray. Diens OTTO 
Work Force – in Opole schuin tegen-
over het station gesitueerd – zou dui-
zenden Polen per jaar aan het werk 
brengen, waarvan zeventig procent 
in de logistiek terechtkomt. 
Venlonaar Bos, zelf sinds 2002 in 
Polen, zag de afgelopen jaren echter 
de kleinere uitzendbureaus als pad-
denstoelen uit de grond schieten. 
‘Waarbij wel de kanttekening moet 
worden gemaakt dat het eisenpakket 
is toegenomen. De taal is heel be-
langrijk geworden; mensen moeten 
van een opdrachtgever kunnen 
communiceren. Daarnaast kijken 

we ook steeds meer naar gerichte se-
lectie. Wie kunnen we naar Neder-
land sturen voor zwaar werk, wie is 
er secuur en wie kan coördineren? 
Die luxe heeft  de werkgever nu.’
Om zich te onderscheiden van de 
talloze lokroepen in Opole voor pa-
prika- en tomatenplukkers wil Bos 
zich op de logistieke sector richten. 
Veertig procent van de arbeids-
krachten biedt Sherpa inmiddels on-
derdak in de Nederlandse logistiek, 
voornamelijk in Noord-Brabant en 
Limburg. Als vrachtwagenchauf-
feur, heft ruckrijder, in de warehou-
sing of de distributie.  

Asperges
Van de arbeidsmigranten in Neder-
land bemiddelt Bos er meer dan dui-
zend. Al loopt dat aantal snel op. Al-
leen al de eerste week van april 
bracht Bos zo’n honderd Polen onder 
bij Nederlandse bedrijven. ‘Door het 
mooie weer is het seizoen vroeg be-
gonnen. De hele keten is daardoor 
op gang gebracht. Als asperges ge-
stoken worden, moeten ze daarna 
ook verpakt, vervoerd en opgeslagen 

of gedistribueerd worden.’
‘Dat maakt de situatie soms lastig 
voor ons als uitzendbureau. Voor je 
het weet heeft  een warehouse veertig 
mensen nodig. Die moeten wij dan 
in no-time oproepen, op de bus zet-
ten, huisvesten én begeleiden. Want 
stel dat er een ongeluk met een hef-
truck gebeurt, dan willen wij ze niet 
in het ziekenhuis aan hun lot overla-
ten. Wij regelen vertalers en zorg.’
Het feit dat de arbeidsmarkt sinds 1 
januari ook open is voor Roemenen 
en Bulgaren zorgt volgens Bos niet 
voor concurrentie. ‘Het eff ect op de 
uitzending van Poolse arbeidsmi-
granten is momenteel nihil, te ver-
waarlozen. Zowel bij mij als bij mijn 
collega’s.’
Ook al kent men in Opole een rijke 
geschiedenis aan tijdelijke arbeids-
migranten en wordt het verdiende 
geld uit Nederland voornamelijk op-
gepot en uitgegeven in Polen, toch 
heeft  het stadsbestuur niet kunnen 
voorkomen dat de laatste vijft ien 
jaar het aantal inwoners met bijna 
tien procent is afgenomen.
Maar tegelijkertijd kan juist de logis-

tiek en het transport ervoor zorgen 
dat op de lange termijn het aantal 
wegtrekkende arbeidsmigranten 
vanuit Opole afneemt. Steeds meer 
grote concerns verplaatsen namelijk 
hun werkzaamheden naar het zuid-
westen van Polen. Niet voor niets is 
het grensgebied met Duitsland en 
Tsjechië één van de snelst groeiende 
markten voor logistiek vastgoed. 
Wat ook niet in de laatste plaats ge-
beurt door het inrichten van Speci-
ale Economische Zones, ter stimule-
ring van investeringen.
Zo zet online gigant Amazon uit de 
VS drie grote logistieke centra neer 
(twee in Wroclaw, één in Poznan) 
die tweeduizend vaste banen her-
bergen en drieduizend tijdelijke 
functies rond de feestdagen. Afme-
tingen: 95.000 vierkante meter per 
logistiek centrum, gebouwd door 
vastgoedontwikkelaar Goodman. 
Het betreft  het grootste logistieke 
gebouw in Polen en het grootste dis-
tributiecentrum in Oost-Europa. 
Kosten: 50 tot 60 miljoen euro. Het 
magazijn moet binnen enkele maan-
den operationeel zijn.

En in Opole zelf komt dit najaar de 
eerste Europese dependance van Po-
laris Industries te staan, dat een we-
reldspeler wil worden in de produc-
tie van terreinwagens en 
off road-motorfi etsen. Ook honder-
den banen. Maar nemen mensen uit 
Wroclaw en Opole genoegen met het 
gesuggereerde tarief van slechts 3 
euro per uur bij de Amerikaanse be-
drijven? Dan blijft  het seizoenswerk 
in de logistieke sector, met 8 à 9 euro 
bruto per uur, duidelijk meer lo-
nend, denkt ook Bos. 
‘Maar er gaat een omslagpunt ko-
men’, voorspelt hij. ‘De salarissen in 
Polen zullen stijgen, dat kan niet an-
ders. En dat wijzen de cijfers ook uit. 
Het is alleen niet duidelijk of men 
over zeven, over tien of over vijft ien 
jaar voor het dubbele of driedubbele 
in Polen aan de slag kan. Maar als 
dat moment aanbreekt, blijven de 
meeste mensen liever in hun eigen 
stad en eigen huis dan dat ze tijd, 
moeite en energie in het langeaf-
standsleven steken.’ 

GEERT JAN HAHN
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vlaggenstaten als Griekenland, Cy-
prus en Malta helpt om hun reders 
van nog meer milieu-investeringen 
te vrijwaren. Wat het land daarvoor 
terugkrijgt is een raadsel. 
De milieuorganisaties zijn ontstemd 
over de wijze waarop het besluit is 
genomen, zegt Donkers. ‘Tijdens de 
vergadering werd ons – het samen-
werkingsverband van milieuorgani-
saties Clean Shipping Coalition – tot 
tweemaal toe de microfoon gewei-
gerd. Er is zelfs geprobeerd om ons 
commentaar uit het rapport te hou-
den. Schandalig, dit is geen demo-
cratie.’ 
Volgens Donkers lukt het Rusland 

H
et is vrijdagmiddag 4 april 
als op de redactie van deze 
krant de telefoon gaat. 

‘Nieuws, heet van de naald’, klinkt 
het aan de andere kant van de lijn. 
‘Rusland heeft  zojuist de invoering 
van een NECA-zone (Nitrogen 
Emission Control Area) op de Bal-
tische Zee van tafel gekregen.’ 
Het is Edo Donkers van Stichting 
De Noordzee. Hij heeft  het nieuws 
gehoord van een collega die bij de 
vergadering van de International 
Maritime Organization (IMO) in 
Londen aanwezig is. Donkers is 
boos. ‘Niet zozeer om het besluit, 
maar wel om de manier waarop dat 
genomen is. Bovendien lijkt de Eu-
ropese Commissie de regie over de 
lidstaten kwijt. En nu speelt Rus-
land Europa uit elkaar.’
Een jaar eerder, tijdens zo’n zelfde 
vergadering van de milieudivisie 
van de IMO, die onderdeel is van 
de Verenigde Naties, verrast Rus-
land een hoop aanwezigen met een 
voorstel om het geplande NECA-
gebied, dat per 2016 zou gaan gel-
den, uit te stellen tot ná 2021. Dat 
plan werd gesteund door onder an-
dere Polen, Malta, Griekenland en 
Cyprus. De invoering van het NE-
CA-gebied zou betekenen dat sche-
pen de gift ige stikstofoxiden (NOx) 
uit hun uitlaatgassen moeten ver-
wijderen. Dat kan bijvoorbeeld met 
een katalysator. Over waarom Rus-
land die maatregel zo graag wil te-
genhouden, is het speculeren.

Principieel
In een interview met het Russische 
medium PortNews zegt directeur 
Konstantin Palnikov van Ruslands  
ministeriële departement voor 
Zee- en Riviertransport, dat het 
land maar één principieel argu-
ment heeft : ‘Er bestaan nog geen ef-
fi ciënte technologieën waarmee 
het varen onder deze stikstofeisen 
mogelijk is.’ Dat is niet waar. Moto-
renfabrikanten weten vrijwel alle-
maal de nieuwe IMO Tier 3 eisen te 
halen. 
Rusland verschuilt zich achter niet-
steekhoudende argumenten. De 
techniek zou nog niet volwassen 
genoeg zijn. Een ander argument is 
dat de invoering van zo’n gebied 
gelijkgetrokken moet worden met 
de invoering van een NECA-ge-
bied op de Noordzee, waar volgens 

velen wel wat voor te zeggen valt.  
Ingewijden denken echter dat Rus-
land met het blokkeren van de NE-
CA-zone de scheepvaartindustrie 
wil beschermen. Want de strengere 
eisen brengen voor reders kosten 
met zich mee.
Donkers en de milieuorganisaties 
zijn verbaasd als Noorwegen in 
maart bekendmaakt Rusland te 
steunen in het uitstel van de zone, 
al stelt het land wel een paar wijzi-
gingen voor. Aan de mate waarin 
het nieuwsbericht zich over het in-
ternet verspreidt te zien, zijn de mi-
lieuorganisaties niet de enigen die 
zich verbazen. ‘Eerder was Noor-
wegen nog vóór invoering per 
2016’, verklaart Donkers.
Wat zeggen de Noren zelf? ‘Wij zijn 
absoluut voor de invoering van een 
NECA-gebied op de Baltische Zee 
en de Noordzee’, vertelt deskundi-
ge Sveinung Oft edal van het Noor-
se ministerie van milieu, die als 
hoofdonderhandelaar voor Noor-
wegen aan de vergaderingen deel-
neemt. ‘Er waren slechts een paar 
landen vóór invoering per 2016’, 
zegt hij. ‘Maar landen als Rusland 
en Letland zijn fel tegen de invoe-
ring van zo’n gebied en dit zijn wel 
landen die je aan boord moet heb-
ben, anders komt zo’n gebied er 
nooit. Daarom zijn we hun tege-
moetgekomen door 2016 als invoe-
ringsdatum los te laten, maar tege-
lijkertijd hebben we Ruslands 
voorstel om een NECA-gebied pas 
na 2021 weer bespreekbaar te ma-
ken tegengehouden.’ Landen mo-
gen nu met nieuwe voorstellen 
voor de invoering van deze gebie-
den komen. ‘Daar werken we aan 
en daarbij hebben we nu een goede 
dialoog met Rusland.’
Het is opmerkelijk dat juist het in-
stellen van een NECA-gebied zo-
veel weerstand oproept. Alleen 
nieuwe schepen die na de ingangs-
datum zijn gebouwd, moeten aan 
de nieuwe eisen voldoen. Bestaan-
de schepen hoeven niet aangepast 
te worden. ‘Scheepsmotoren heb-
ben een levensduur van 25 jaar’, 
zegt Donkers. ‘Dus zelfs als het nu 
wordt ingevoerd duurt het nog vijf 
tot tien jaar voor er echt eff ect op-
treedt.’ Volgens Stichting De 
Noordzee zou invoering van zo’n 
zone de uitstoot van stikstofoxide 
met 75 tot 90% terugdringen.

In vergelijking met de gevolgen van 
de speciale zwavelgebieden (SECA) 
die per 2015 op zowel de Baltische 
Zee als de Noordzee gaan gelden, 
zijn de fi nanciële gevolgen van het 
NECA-gebied klein. ‘Het is daarbij 
een uniforme regel en heeft  dus geen 
uitwerking op de handel’, zegt Oft e-
dal. Daarmee worden ook direct 
vermoedens ontkracht dat Rusland 
met het blokkeren van het gebied de 
handelsbelangen van zijn havens 
aan de Baltische Zee, zoals Sint-Pe-
tersburg, wil beschermen. ‘Ik denk 
dat het tegenhouden van de SECA-
gebieden gewoon niet meer haalbaar 
was’, zegt Donkers. 

Bloeden
Oft edal: ‘De scheepvaartindustrie is 
al jaren aan het bloeden door de ge-
volgen van de fi nanciële crisis en 
overcapaciteit. Daarbij hebben de 
bedrijven te maken met strenger 
wordende milieuregelgeving die 
grote investeringen vereist. Eerst is 
dat voor zwavel en ballastwater en 
nu voor stikstofoxide. Die opeensta-
peling frustreert hen en nu vinden 
ze het genoeg.’ 
Het lijkt erop dat Rusland de grote 

En Rusland
zwaaide

zijn scepter
Ook in de scheepvaart heeft Rusland zijn spierballen laten zien. Het land 

veegde begin deze maand het voorstel om van de Baltische Zee een 

stikstofoxidevrij gebied te maken van tafel. 
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Wie Rusland denkt, denkt Poetin. Wie 
Poetin denkt, denkt confl ict. En ja 
hoor, ook als het gaat om transport en 
logistiek zijn de Russen aan het dwars-
liggen op enkele dossiers. Neem het 
plan om de Baltische Zee tot een stik-
stofarm gebied (NECA) uit te roepen, 
waar een stokje - of moeten we zeggen: 
scepter? - voor werd gestoken door de 
Russen (zie het artikel hiernaast). Niet 

dat ze alleen stonden met hun standpunt, maar ze waren wel 
de aanjagers van het verzet.  

Het gissen naar het hoe en waarom is een interessante zaak. 
We zijn al bijna weer aan het Kremlinwatchen, nu vrijwel al-
les wat geopolitiek uitgelegd kan worden ook geopolitiek 
wordt uitgelegd. Gaat het ze om de eigen Baltische havens of 
willen de Russen soms landen met een grote redersvloot - Cy-
prus, om er maar eentje te noemen - steunen, om op die ma-
nier wat krediet cq. wisselgeld op te bouwen?  

Nog raadselachtiger is het halsstarrige getreiter over de TIR 
(zie pagina 14-15). Misschien logisch voor ritten naar diep in 
het achterland, tot aan Mongolië toe, die slecht gecontroleerd 
kunnen worden, maar verder komt het toch wat merkwaar-
dig over. Of deze middelvinger domweg wordt opgestoken 
om het Westen te pesten, is nog maar de vraag, gezien het feit 
dat ook binnenlandse autoriteiten overhoop liggen met de 
Russische douane. Die blijft  ondanks uitspraken van het 
Moskouse hof van arbitrage extra waarborgen eisen aan bui-
tenlandse vervoerders. Wellicht dan toch geen politiek spel, 
maar ordinaire geldzucht, in de wetenschap dat extra inkom-
sten voor extra diepe zakken zorgen? 

En geldt dit nou overal aan de Russische grens? Nee, niet 
overal. Al kan dat de volgende dag weer veranderen. Alert 
blijven dus, is het devies.
 
Na zo’n kwarteeuw zonder de Russische Beer liggen ook de 
inwoners van de Baltische Staten tegenwoordig wat onrusti-
ger te slapen. Het zal toch niet...? Niet voor niets gooit Brus-
sel de schatkist op zijn kop voor een nieuwe supersnelle 
spoorlijn van Tallinn  naar Warschau. De Rail Baltica (zie pa-
gina 13) is een prestigeproject waarvan de symbolische waar-
de moeilijk onderschat kan worden, om Estland, Letland en 
Litouwen te verbinden met het westen van het continent. 
Maar ook voor dit project komt, als bij zovele infrastructu-
rele projecten, een lange adem best van pas. 

Misschien geldt dat ook een beetje voor dit dossier. Want ter-
wijl internationale handelssancties boven de markt hangen, 
is het lastig investeren en zakendoen in Rusland. Om nog 
maar te zwijgen van het scenario van een daadwerkelijk ge-
wapend confl ict.

Bij beren heb ik namelijk niet het idee, dat ze nooit zullen bij-
ten als ze blaff en... pardon brullen. 

Brrrrrullll
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dankzij de economische crisis om 
verdeeldheid binnen Europa te zaai-
en. ‘Voorheen had de Europese 
Commissie strakke regie over haar 
lidstaten en werd de wil van de EU 
als een sterke eensgezinde vuist ver-
tegenwoordigd, vaak in samenwer-
king met de Verenigde Staten. Maar 
nu de economische crisis Zuid-Eu-
ropa hard treft , valt het Europese 
blok uit elkaar en weet Rusland 
daarop in te spelen.’
Voorstanders van het NECA-gebied 
zeggen met het compromis niet ver-
loren te hebben. Er is ruimte om op-
nieuw een voorstel voor een zone in 
te dienen, zowel op de Baltische Zee 

als op de Noordzee.  ‘Rusland had 
voorgesteld om de ingangsdatum 
van de zone te verschuiven naar 
2021 of later’, schrijft  een woord-
voerster van het ministerie van 
infrastructuur en milieu. ‘Dat is 
nu van tafel.’ Maar zoals Oft edal 
al aangaf, om zo’n gebied in te 
stellen heb je Rusland nodig, en 
dat heeft  daar voorlopig nog geen 
trek in. De Russen wilden het 
voorstel van tafel, en zo geschied-
de.
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SmartWay Freight Xchange: 
Transportspecialist voor Rusland en andere landen van het GOS 

Van der Wal Transport (1924) uit Utrecht was 

in 1975 dé pionier op het gebied van trans-

port naar de voormalige Sovjet Unie. In de 

afgelopen 40 jaar is het bedrijf gegroeid met 

4 vestigingen in Polen, Rusland, Kazachstan 

en Azerbeidzjan. Sinds 2010 zijn de activi-

teiten voor Oost Europa en de voormalige 

Sovjet Unie ondergebracht bij dochterbedrijf 

SmartWay Freight Xchange (SWFX). Naast 

de auto’s van de Van der Wal vestigingen, 

worden ook vaste partnervervoerders  

ingezet door SWFX. 

 

Sterk in groupage
Wekelijks vertrekken er wagens met gecombi-

neerde zendingen naar Azerbeidzjan, Turkme-

nistan, Rusland, Georgië en Oekraïne en elke 

twee weken gaan er auto’s naar verschillende 

delen van Kazachstan. 

In het douane-entrepot in Utrecht wordt iede-

re lading gecontroleerd. “Door de afstand en 

de niet altijd optimale infrastructuur die onze 

chauffeurs tegenkomen hebben wij voor het 

verpakken, laden en zekeren speciale eisen”, 

legt Charlotte van Dommelen, Eastern Europe 

Specialist bij SmartWay Freight Xchange uit. 

“De export- en transportdocumenten moeten 

in orde zijn en wij helpen onze chauffeurs op 

weg. Ook hebben wij in Utrecht de mogelijk-

heid voor het overslaan van ADR zendingen”. 

Altijd up-to-date
Door het nauwe contact met de chauffeurs, 

blijft SWFX continu op de hoogte van de situ-

atie aan de grenzen, de laatste regels omtrent 

documentatie en de nieuwe wegen en routes. 

“Je staat er niet bij stil, maar in Rusland zijn 

nog steeds niet overal begaanbare wegen. 

In sommige periodes zijn er ineens wegen 

verdwenen door regen, modder of sneeuw,” 

vertelt Charlotte. 

Gebaseerd op de verkregen informatie van 

de chauffeurs, verstuurt SWFX dagelijks een 

update naar de klant met de actuele positie 

van de truck en de verwachte aankomst op 

bestemming. 

Uitstekende kennis van  
taal en cultuur
Behalve door de jarenlange ervaring, is SWFX 

succesvol door de kennis van taal en cultuur 

van de medewerkers, vindt Charlotte. “Ik heb 

een aantal jaar in Moskou gewoond en ken 

hierdoor de taal en de cultuur van Rusland. De 

meeste van mijn collega’s komen uit het werk-

gebied en spreken naast Russisch ook Engels, 

Nederlands, Pools en Turks. Communicatie 

is voor ons essentieel en wij bieden graag 

service en samenwerking op maat.”

Van voorbereiden tot lossen 
Naast de reguliere stromen houdt SWFX zich 

bezig met grote projecten zoals het vervoer van 

(exceptionele) goederen die nodig zijn voor de 

olie en gasindustrie of complete verhuizingen 

van fabrieken van Nederland naar Rusland. 

“Onlangs hebben wij alle transporten uitge-

voerd voor de FIFA Worldcup. 45 truckladingen 

uit verschillende landen in Europa moesten op 

hetzelfde tijdstip midden in het centrum van 

Baku staan. Vanuit Utrecht werd het hele proces 

gecoördineerd; van het voorbereiden van de 

juiste documenten tot en met het bepalen van 

de volgorde van inklaren en lossen”. 

Balkan en Baltische Staten
Recent heeft SmartWay Freight Xchange ook 

een aantal landen van de Balkan aan de al 

lange lijst van bestemmingen toegevoegd. 

En welke bestemmingen kunnen we in de 

toekomst nog meer verwachten? Charlotte: 

“We zijn onze capaciteit aan het uitbreiden 

voor transporten naar de Baltische Staten. Ook 

rondom de Kaspische zee zijn we met een 

aantal projecten bezig. Maar inmiddels heb-

ben we al bijna 40 jaar ervaring en is voor ons 

geen grens te ver”. 

BESTEL NU www.exporterendoejezo.nl

€32,50 304 pagina’s

ISBN 9789490415105

Exporteren is een boeiende en spannende onderneming, waar veel bij komt k ijken. Het 
handboek EXPORTEREN DOE JE ZO geeft een volledig beeld van alle praktische zaken 
en o verwegingen die k omen k ijken bij succes vol e xporteren. Het boek bestaat uit 5 delen: 
marketing en positionering, trans acties en aansprakelijkheid, orderbehandeling en regle-
menten, levering en modaliteiten en verzekering, documentatie en opslag.

Auteurs: Piet Roos (Incoterms-troubleshooter en Fenedex- docent) en Klaas Knies 
(e xport manager en Fenedex-docent).

HET COMPLETE HANDBOEK VOOR DE STARTENDE 
EN ERVAREN EXPORTEUR
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Gespecialiseerd in 
spoorvervoer naar 

Oost-Europa, Rusland 
en de voormalige 
Russische republieken, 
China, Mongolië en het 
Verre Oosten

20ft/40ft containers, 
conventionele- en 

koelwagons alsmede 
normale huif- en 
koelauto’s 

Eigen groupage-
dienst naar Mongolië 

Marconistraat 23 - Postbus 223 - 7570 AE Oldenzaal 
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De Rail Baltica is onderweg

Al 20 jaar ligt de Rail Baltica op de tekentafel. Maar 

het echte HSL-spoor is er nog niet in Estland, Letland 

en Litouwen. Dat duurt op zijn minst nóg tien jaar. 

T
ien jaar behoren de Baltische 
Staten nu tot de Europese 
Unie. En er zit tempo in de 

Europeanisering. Zo hebben Est-
land (sinds 2011) en Letland (sinds 
2014) al de euro ingevoerd; Litou-
wen hoopt daar voor volgend jaar 
op. 
Maar er is de drie Balten ook veel 
aangelegen om zo snel mogelijk een 
echte connectie met West-Europa te 
maken. Deze Noordzee-Oostzee-
corridor is één van de negen pan-Eu-
ropese transportcorridors van het 
Trans-Europese Netwerk (TEN-T), 
waarbij het accent op de Duitse bin-
nenvaart én het Baltische spoor ligt.
Het treinproject heet Rail Baltica, en 
is een enorme uitdaging op het ge-
bied van (inter)modaliteit. Minstens 
duizend kilometer spoorweg moet 
er komen te liggen vanaf Tallinn tot 
aan de Poolse hoofdstad Warschau. 
Met fl ink wat zijsporen. Zo moet er 
ook een spoortunnel door de Finse 
golf komen, als extra optie voor de 
zeer succesvolle Tallinn-Helsinki-
ferry.
Uiteindelijk moet het spoor vanuit 
Warschau worden doorgetrokken 
naar Berlijn, langs Keulen en de 
Luik-hub (en de nieuwe railtermi-
nal) met als eindbestemming de Ne-
derlandse en Belgische havens, en 
met een zijtak naar Bremen en Ham-
burg. Oplevering: in 2024.
‘Het initiatief is vooral bevorderlijk 
voor de Europese integratie’, zegt 
Ebbing Osinga, voorzitter van de 
Nederlands-Letse Handelskamer in 
Riga. ‘En elke groei van het Europe-
se achterland heeft  weer positieve 
gevolgen voor Nederland.’
 
Menselijk lint
De contouren van de Rail Baltica 
zijn in 1994 al geschetst - zoals meer-
dere ontwerpen van TEN-T al uit de 
jaren negentig stammen. Er was en 
is nog geen passagierstrein die de be-
langrijkste steden van de drie landen 
met elkaar verbindt. Maar de spoor-
wijdte is nog steeds Russisch, even-
als het hoogspanningsnet, dat ver-
bonden is met Rusland. 
Er valt dus nog wat aan de harmoni-
satie van corridorstructuren te doen. 
Met de voltooiing van de nominale 
spoorwijdte van 1435 mm in plaats 

van de Russische 1520 mm die het 
meest in het oog springt. Al is het 
nog onduidelijk of grote stukken 
spoor een upgrade krijgen of nieuw 
worden aangelegd.

Grommende beer
Toch schreef weekblad Th e Econo-
mist ruim een half jaar geleden al dat 
‘de grommende Russische beer het 
sterkst mogelijke argument is voor 
de Rail Baltica’. En dat betekent dat 
men hoe dan ook moet kijken naar 
de mogelijkheden met de Baltische 

hogesnelheidslijn en het vrachtver-
voer.
Argumenten zijn dat China, maar 
ook Kazachstan meer vracht over 
het transcontinentale spoor richting 
Europa zouden willen sturen (Ka-
zachstan en Letland werken sinds 
kort intensief samen voor een reali-
satie hiervan) en dat vanaf volgend 
jaar het verschepen via de Oostzee 
duurder wordt door de nieuwe regels 
voor zwaveluitstoot. ‘De Rail Baltica 
wordt dan een gunstig alternatief 
voor het goederentransport’, aldus 
Osinga.
En wie weet: stel dat er een Arctische 
zeeroute ontstaat door het smelten 
van de ijskap, dan zou je zomaar 
Aziatische goederen vanuit het 
noorden van Finland via Helsinki en 
de Baltische Staten richting West-
Europa kunnen sturen.

Toekomstmuziek
Het klinkt als toekomstmuziek, 
maar zo is ook het project. Want 
waar de realisatie van andere be-
langrijke transportcorridors in Eu-
ropa al meer op gang is gekomen, zal 
de Rail Baltica nog minimaal tien 
jaar op zich laten wachten. ‘Het is 
een droomproject, maar ook een bu-
reaucratisch vehikel.’
Zo kibbelen de Baltische staten on-
derling nog over de invulling ervan; 
over waar het geld aan moet worden 
besteed, over de specifi eke route en 
over de zijtakken naar het binnen-
land. Zo voelt Litouwen zich mo-
menteel het meest benadeeld; hoofd-
stad Vilnius komt vooralsnog niet 
op het hoofdtraject voor. Het Letse 
ministerie van transport gaf in de-

cember in de Wall Street Journal al 
aan dat Litouwen dat dan zelf zou 
moeten fi nancieren; Vilnius is im-
mers een omweg.
Een slepende spoorzaak tussen Li-
touwen en Letland werkt volgens 
Osinga ook niet mee. ‘De Rail Balti-
ca is een deel van het Litouwse goe-
derenvervoer juist tot last. Daarom 
heeft  een aantal Litouwers twee jaar 

geleden bielzen weggehaald. Sinds-
dien is er slechts één overgang. De 
rechtszaak, aangespannen door de 
Letse overheid, loopt nog.’
Tegelijkertijd sluit Osinga niet uit 
dat Letland ook nog gaat tegenstrib-
belen. ‘Het is een soortgelijke dis-
cussie als bij de komst van LNG-ter-
minals. Estland gaat gemakkelijk 
akkoord, dat land heeft  politici die 

vooruitzien. Litouwen kan dat ook. 
Maar Letland heeft  nog zwaar te ma-
ken met Russische invloeden. Daar-
om kwam ook de LNG-terminal er 
niet. En wie weet wordt Rail Baltica 
dan toch nog een lastig verhaal.
Vooralsnog gaat het dus niet soepel. 
Twee weken geleden zou er na eerder 
uitstel een joint venture bedrijf moe-
ten zijn opgericht dat aandacht heeft  
voor alle belangen én ervoor zorgt 
dat een aanvraag voor de EU-gelden 
voor het eind van het jaar is gedaan. 
Maar ook dat onderdeel van het pro-
ces is vertraagd tot minstens dit na-
jaar. Dat betekent ook dat de ruw-
weg 12.000 gecreëerde banen nog 
niet kunnen worden gerealiseerd, 
afgezien van de kleine delen spoor 
waar al aan gewerkt wordt. 
Toch moeten de Baltische Staten het 
infrastructurele project vooral zien 
als een buitenkansje. De Europese 
Unie fi nanciert namelijk 85 procent 
van de geschatte 3,7 miljard euro 
voor het project. De daadwerkelijke 
investering zal ook vanaf dit jaar gel-
den, omdat de Europese subsidiegel-
den richting het transportpotje 
sinds dit jaar zijn verdrievoudigd ten 
opzichte van de afgelopen zes jaar. 
‘Pakken!’, zegt Osinga. ‘Maar ze 
kunnen zich geen verdere vertraging 
meer permitteren, anders overweegt 
de Europese Commissie het geld aan 
andere projecten te besteden.’
De Balten hebben één voordeel: de 
bewuste Europese commissaris van 
transport is een Est, de 65-jarige 
Siim Kallas. Met meer EU-gelden 
dan ooit voor transport kan hij gaan 
uitpakken. Kallas droomt van enor-
me intermodaliteit waarbij Midden- 
en Oost-Europa eindelijk letterlijk 
de juiste aanhechting met West-Eu-
ropa kunnen vinden. Een snelle 
treindienst tussen zijn voormalige 
woonplaats Tallinn en de Duitse 
hoofdstad Berlijn is de belichaming 
van dat idee. Maar ook Kallas zal 
nog even geduld moeten hebben.

Twee jaar geleden 
heeft een aantal
Litouwers bielzen 
weggehaald.

GEERT JAN HAHN

Een spoorlijn tussen Tallinn en Warschau. Het is ‘een droomproject, maar ook een bureaucratisch vehikel’. 
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Wat Poetin kan,
kan zijn douane ook
Poetin doet misschien vreemde zetten op het mondiale schaakbord, 

zijn douane kan er ook wat van. Sinds midden vorig jaar maakt die 

het wegvervoer onder TIR-carnet het leven zuur, om niet goed te 

begrijpen redenen. Een oplossing lijkt niet in zicht.

Dat begon met vergelegen gebieden 
achter de Oeral, waar natuurlijk 
maar weinig vervoerders uit het 
westen met de vrachtauto komen. 
Dit deed dus weinig pijn en er zat 
ook een zekere ratio achter, omdat 
lading in deze zeer dunbevolkte 
streken gemakkelijk spoorloos kan 
raken. Maar al gauw werd het sys-
teem van extra borgstelling, dat vol-
gens IRU, EU en Verenigde Naties 
volstrekt haaks staat op de geest en 
de bepalingen van het TIR-verdrag, 
westelijk uitgebreid, naar de econo-

mische centra van het land en vol-
gens recente berichten ook naar de 
Fins-Russische grenzen. Volgens de 
allerlaatste mededelingen ook weer 
niet overal, want de douanekantoren 
in Vyborg, Karelië en Moermansk 
zouden nog steeds TIR-vervoer zon-
der extra borg accepteren. De situa-
tie kan elke dag wijzigen.
De gevolgen voor het internationale 
wegvervoer naar Rusland zijn aan-
zienlijk. Er zal in veel gevallen toch 
weer een grensstop moeten worden 

V
ergeleken met het 
confl ict in Oekraïne 
valt het in het niet. 
Toch speelt Rusland, 
dat het internationale 

TIR-verdrag heeft  ondertekend, 
sinds de zomer van vorig jaar ook 
een heel raar spelletje aan zijn eigen 
grenzen, in plaats van over de grens. 
Het land eist van TIR-vervoerders 
over de weg extra waarborgen voor 
de aanzuivering van verschuldigde 
accijnzen, boven op de waarborgen 
die de Russische TIR-organisatie 
ASMAP daarvoor al stelt.
TIR - Transports Internationaux 
Routiers - is een samenwerking van 
verdragsstaten die grensoverschrij-
ding van goederen vlotter moet ma-
ken. Een vervoerder die onder het 
zogenoemde TIR-carnet rijdt, hoeft  
niet bij alle tussengelegen grenzen 
douanecontroles te ondergaan. Zijn 
vrachtauto is in het land van vertrek 
door de douane verzegeld en wordt 
pas in het land van aankomst door 
een douanepost geïnspecteerd. Die 
inklaring kan ook ver van de grens, 
in het binnenland, geschieden.
Dit systeem, waarbij zich 67 landen 
en de Europese Unie als geheel heb-
ben aangesloten, voorkomt veel op-
onthoud aan de grens. Het probleem 
is natuurlijk dat de goederen onder-
weg, zonder dat douanerechten zijn 
afgedragen, in het vrije verkeer be-
landen, omdat onverlaten zich wei-
nig gelegen laten liggen aan de ver-
zegeling. Daarom zijn onder leiding 
van de IRU, de internationale weg-
vervoerorganisatie, in alle deelne-
mende landen waarborginstanties 
aangewezen die de douane van het 
land dat invoerrechten en accijnzen 
misloopt, schadeloos stellen.

Decreet
In Rusland is dat dus ASMAP. Maar 
die komt zijn verplichtingen niet na, 
zegt de Russische douane. Daarom 
heeft  deze dienst in de loop van vo-
rig jaar extra waarborgen geëist bo-
ven op de normale TIR-garantie. Die 
waarborgen worden tegen een forse 
vergoeding verstrekt door FSUE 
Rostek. Deze instantie, in 1992 in 
het leven geroepen bij decreet van de 
Russische regering, kwam er op in-
stigatie van, jawel, de Russische dou-
ane. Die zegde zijn betrekkingen 
met ASMAP in december op.

Of ASMAP zijn verplichtingen wer-
kelijk niet nakomt, is zeer de vraag. 
De douane zelf beweert dat de borg-
instelling nog voor een slordige 
twintig miljard roebel, bijna een half 
miljard euro, bij de Russische staat 
in het krijt zou staan. Het bedrag zou 
in de afgelopen vier jaar telkens fors 
zijn gegroeid en nu moest het maar 
eens afgelopen zijn, zegt de douane. 
Die claim is voorgelegd aan het Mos-
kouse hof van arbitrage, maar dat 
heeft , in twee uitspraken, geoor-
deeld dat ASMAP wel degelijk in bij-
na alle gevallen keurig over de brug 
is gekomen. De laatste uitspraak da-
teert van februari dit jaar en noemt 
de douaneclaim onwaarachtig en 
zelfs ‘defamerend’.

Gedetailleerd
De IRU heeft  op zijn website een pu-
blicatie opgenomen, ‘Th e Real Facts’ 
geheten, waarin de Russische dou-
aneclaim gedetailleerd wordt ontze-
nuwd. Er is maar een handjevol ge-
vallen aanhangig waarin van een 
terecht verhaal van accijns- en ande-
re douanerechtenderving sprake is. 
De rest is inmiddels goed afgehan-
deld of bleek ondeugdelijk. De orga-
nisatie heeft  ook, soms samen met de 
Europese Unie, démarches tegen 
Moskou ondernomen. Er werden 
brieven geschreven aan zowel pre-
mier Medvedev als president Vladi-
mir Poetin met het verzoek hun 
douane tot de orde te roepen, maar 
die hebben nog weinig opgelost.
Het enige dat ermee lijkt bereikt, is 
dat Rusland zich niet zonder meer 

uit het TIR-verdrag heeft  terugge-
trokken. Ook voor de Russische eco-
nomie - en trouwens ook voor de ei-
gen Russische wegvervoerssector 
- zou dat ernstige gevolgen hebben. 
Het enige eff ect dat de schrijvens aan 
de topleiders in het Kremlin sorteer-
den, was dat de douane in de loop 
van vorig jaar haar voorgenomen 
maatregel één maand opschortte. 
Daarna werd voor steeds grotere de-
len van het land extra borgstelling 
verlangd.

gemaakt waarbij wordt geverifi eerd 
of voor lading bestemd voor een be-
paalde regio in het land extra borg 
moet worden gesteld bij FSUE Ros-
tek. Is dat het geval, dan kan de ‘ver-
zekeringspremie’, aangevuld met 
hoge kosten voor het aanmaken van 
de benodigde documenten, met vele 
honderden euro’s oplopen. In een 
deel van de gevallen zijn die meer-
kosten van dien aard dat een bepaal-
de rit niet meer loont, tenzij de op-
drachtgever zijn goederen per se 
naar dat deel van Rusland wil laten 
vervoeren en ook bereid is voor de 
meerkosten op te draaien.

Veranderen
Het is om die reden nodig, bena-
drukken IRU en bijvoorbeeld ook de 
Europese en mondiale expediteurs-
organisaties Clecat en Fiata, dat ver-
laders en vervoerders zich ter dege 
op de hoogte stellen van de actuele 
douanesituatie in het landsdeel 
waarheen ze een rit willen maken. 
Zoals gezegd kan die situatie elk 
ogenblik veranderen en weinig wijst 
erop dat de Russische douane-auto-
riteiten spoedig weer van de ingesla-
gen weg zullen terugkeren.
De internationale vervoersorganisa-
ties raden vervoerders aan in elk ge-
val, mocht hun aan de grens het TIR-

vervoer worden geweigerd, van die 
weigering een offi  cieel bewijs te vra-
gen. Daarop hebben zij recht: de 
douane-ambtenaar dient voor zo’n 
weigering een reden op te geven op 
het TIR-carnet. De vervoerder moet 
verder in geval van weigering zo snel 
mogelijk de eigen nationale trans-
portorganisatie inlichten om een 
eventuele procedure ter invordering 
van opgelopen schade te kunnen 
voorbereiden. Aangeraden wordt 
om de naam van de ambtenaar op te 
vragen en te vermelden. Dat zou be-
vorderen dat de zaak ook tegen deze 
persoon met succes bij het Russische 
arbitragehof kan worden aange-
spannen.
Hoe gaat dit afl open? We weten nau-
welijks welke wendingen de verwik-
kelingen op de Krim en in de rest 
van de Oekraïne nog zullen nemen. 
Er zijn heel wat scenario’s denkbaar. 
In het uiterste geval zal Rusland al-
geheel uit het TIR-verdrag stappen, 
of daaruit worden gezet. Eén ding is 
vrij waarschijnlijk: Poetin heeft  op 
dit moment wel iets anders aan zijn 
hoofd dan een verdrag over wegver-
voer waarvan hij mogelijk tot voor 
een jaar het bestaan nauwelijks ken-
de.

De laatste uitspraak van het Moskouse 
hof noemt de douaneclaim 
onwaarachtig en zelfs ‘defamerend’.

FOLKERT NICOLAI

Dichtbij de grens met Mongolië, waar de douane TIR-vervoer waarschijnlijk zal weigeren. 
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Heavy Handling, de verdeler 

van zware machines uit 

Oudenaarde, opent op 1 mei 

een nieuwe vestiging in 

Antwerpen; het wordt de 

hoofdlocatie voor de distributie 

en service van zijn producten in 

België en Luxemburg. Heavy 

Handling biedt totaaloplossin-

gen voor het verwerken van de 

goederenstroom met de focus 

op heavy lifting equipment. 

Slim gebruikmaken van 

expertise binnen het logistieke 

werkveld. Dat is het doel van 

het nationale netwerk van zes 

regionale Kennisdistributiecen-

tra Logistiek. Hogeschool 
Windesheim in Zwolle opent 

deze week het Kennisdistribu-

tiecentrum (KennisDC) Noord-

oost. 

Oldenburger|Fritom heeft het 

certifi caat OHSAS 18001 

ontvangen, wat betekent dat 

het bedrijf aandacht heeft voor 

de arbeidsomstandigheden. De 

logistiek dienstverlener uit 

Veendam werd in 2013 uitge-

roepen tot winnaar van de TLN 

Ondernemersprijs.

Red Sun, leverancier van 

natuursteen, hout en betonma-

terialen beschikt over een eigen 

wagenpark bestaande uit 14 

eenheden, waarvan 8 trekkers 

worden vervangen door nieuwe 

410 pk sterke Scania E6 trekkers. 

Totaal vinden er bij Red Sun 

zo’n 200 tot 250 ritten per dag 

plaats.  

Voedselfabrikant Yillys Food 
Concepts B.V. uit Dordrecht, 

bekend van Yil’driz Wereldsau-

zen, heeft een nieuwe Merce-

des-Benz Actros 1842 trekker in 

gebruik. De fabrikant werkt 

samen met andere transpor-

teurs. Echter, voor de levering 

aan zijn grotere klanten wil het 

bedrijf het transport in eigen 

hand houden. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

FO
TO

  R
EU

TE
RS

En toen was er ’n Rusland Desk
Wie zaken wil doen met de 

Russen, kan zijn licht opsteken 

bij de Fenedex.

Het plan moet al zijn beraamd voor-
dat Rusland aan zijn manoeuvres in 
Oekraïne begon. Fenedex, de orga-
nisatie van Nederlandse exporteurs, 
heeft  een ‘Rusland Desk’ geopend 
om ondernemers die met dit land 
handelen met raad en daad terzijde 
te staan op logistiek, fi scaal en juri-
disch gebied en om hen te helpen bij 
het selecteren en aanwerven van ge-
schikt personeel ter plaatse.
Het ogenblik waarop Fenedex zijn 
speciale Ruslandbureau presenteer-
de, was wat ongelukkig. Het Westen 
studeert op sancties wegens de inna-
me van de Krim en de mogelijke in-
lijving van delen van Oost-Oekraï-
ne, die zeker ook de internationale 
handel treff en.
Het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) schaalde zijn groeiverwach-
tingen voor Rusland voor dit jaar te-
rug tot 1,3%, wat alles met het Oe-
kraïense confl ict te maken heeft . 
Voor volgend jaar zette het IMF ove-

rigens 2,3% in de boeken, wat sugge-
reert dat het erop rekent dat het met 
dat confl ict wel zal loslopen.
Intussen schortte Nederland zijn 
handelsmissie naar Rusland, die half 
mei had moeten plaatsvinden, offi  ci-
eel op. Minister Henk Kamp van 
Economische Zaken reist niet naar 
Moskou af, maar laat een aantal 
ambtenaren – offi  cieus – wel naar de 
Russische hoofdstad vertrekken. De 
signalen zijn al met al niet mis te ver-
staan. Het zit even niet zo lekker tus-
sen Rusland en Nederland.
Dat alles mag niet verhinderen dat 
exporterende ondernemers ook nu 
al moeten worden ondersteund in 
hun handel met Rusland, vindt Fe-
nedex. De nieuwe Rusland Desk is er 
voor de langere termijn, maar zou 
juist in deze spannende tijden be-
drijven kunnen helpen een oplos-
sing te vinden voor acute proble-
men. Zo’n ‘desk’ richtte Fenedex 
eerder al eens op voor de export naar 
Turkije, waarmee de verhoudingen 
ook gespannen kunnen zijn.
Fenedex begon de desk met vijf part-
ners die gespecialiseerd advies kun-
nen geven over facetten van de han-

del met Rusland. Zo werkt Ahlers 
Logistics mee, een logistieke dienst-
verlener die over vier kantoren be-
schikt in het land zelf en in andere 
landen van het Gemenebest van On-
afh ankelijke Staten. Ahlers kan daar 
transport en douane-inklaring ver-
zorgen, evenals warehousing, be-
monstering en certifi cering.
Partners zijn ook G-Nius, dat in 
Rusland voor betrouwbaar en capa-
bel lokaal personeel kan zorgen, de 
juridisch adviseur Juralink, met 
kantoren in Moskou en Sint-Peters-
burg, Larive International, een 
marktadviseur in grote delen van 
Azië en Oost-Europa, en Taxperien-
ce, een internationaal opererende 
belastingadviseur met een kantoor 
in Moskou.
Fenedex wijst er bij monde van di-
recteur Bart Jan Koopman op dat de 
export van Nederland naar Rusland 
inmiddels zeven miljard euro be-
draagt. De belangstelling voor het 
land bij aspirant-ondernemers is 
aanhoudend groot. Het is een ‘soms 
nog moeilijke markt’, maar bedrij-
ven moeten worden bijgestaan deze 
succesvol te bewerken.  | FN



DE PRAKTIJK16
NIEUWSBLAD TRANSPORT 16-22 APRIL 2014

D
e rechter legde de bouw van 
het complex met twee grote 
papierloodsen op 20 maart 

per direct stil na een klacht van Vo-
gelbescherming Vlaanderen. Die 
stelt dat het project de belangrijkste 
broedkolonies van de zilvermeeuw 
en de kleine mantelmeeuw in ge-
vaar brengt. Het Zeebrugse haven-
bestuur reageerde in eerste instan-
tie furieus (‘dit is de wereld op zijn 
kop’), maar later genuanceerder. 
Van een echte verrassing kan nau-
welijks sprake geweest zijn.
‘Verbrugge is midden in het broed-
seizoen en zonder milieuvergun-
ning gaan bouwen’, zegt Nicolas 
Brackx van Vogelbescherming 
Vlaanderen. ‘Wij zagen dan ook 
geen andere mogelijkheid dan naar 
de rechter stappen. We zijn uiteraard 
blij met de voorlopige uitspraak en 
hopen dat die op 18 april bevestigd 
wordt. Wij willen dat de bouw in elk 
geval tot het eind van het broedsei-
zoen blijft  stilgelegd.’
De milieubeweging zit al jaren aan 
tafel met onder meer het havenbe-
stuur, lokale gemeenten en de 
Vlaamse overheid en beroept zich op 
een toezegging van het Agentschap 
voor Natuur en Bos dat minstens 
twintig hectare in de haven beschik-
baar blijft  voor broedende meeuwen. 
Meer dan 80% van de twee meeu-

wensoorten in Vlaanderen zou daar 
broeden. Volgens Brackx doorkruist 
het Verbrugge-project die afspraak 
en blijven er alleen enkele smalle 
stroken langs drukke wegen over, 
‘waar geen meeuw wil broeden’.
Een stuurgroep, waarin alle partijen 
zijn vertegenwoordigd, broedt al en-
kele jaren op een alternatief: het aan-
wijzen van een veertig hectare groot 
gebied waar de meeuwen kunnen 
broeden buiten het havengebied, 
maar liefst wel zo dicht mogelijk in 
de buurt. ‘Die bal ligt bij de Vlaamse 
overheid, maar een concreet plan is 
er nog niet’, zegt Brackx.

Eiland
Gedelegeerd bestuurder Joachim 
Coens van het havenbedrijf van Zee-
brugge MBZ hoopt uiteraard dat de 
rechter de bouwstop vrijdag opheft : 
‘Dan vallen de gevolgen wel mee. 
Maar als het lang gaat duren, kan het 
bijzonder pijnlijk worden. Wij heb-
ben dat terrein aan Verbrugge toege-
wezen met de bedoeling daar activi-
teiten te ontwikkelen.’
Hij zegt het verzet van de Vogelbe-
scherming overigens niet goed te be-
grijpen: ‘Er zijn nog voldoende ande-
re terreinen waar de meeuwen 
kunnen broeden en we hebben zelfs 
een speciaal eiland voor broedende 

sternen aangelegd.’
Toch lijkt het erop dat het bedrijf 
hoog spel heeft  gespeeld met zijn be-
sluit om zo snel mogelijk een nieuwe 
terminal uit de grond te stampen. 
Net als Nederland is Vlaanderen op 
grond van internationale en Europe-
se regelgeving namelijk verplicht om 
broedende meeuwen, en overigens 
ook andere vogelsoorten, te bescher-
men. En die verplichting gaat be-
hoorlijk ver, want het is zelfs verbo-
den om ‘nesten in aanbouw’ te 
verstoren. Met andere woorden, zo-
dra een meeuw een takje neerlegt, 
ben je als projectontwikkelaar de 
klos. Mits iemand namens die 
meeuw het woord voort, natuurlijk...
Dat Vogelbescherming Vlaanderen 
zich als advocaat van de broedende 
meeuwen zou opwerpen, stond op 
voorhand vast. De vereniging zet 
zich al jaren in voor deze ‘sierlijke 
kustbewoners’ en vindt dat de Ha-
ven van Zeebrugge ‘een pertinente 
verantwoordelijkheid’ heeft  voor het 
behoud van de dieren. Ze wijst erop 
dat de Vlaamse regering zich al jaren 
geleden heeft  verplicht tot het be-
houd van 1.920 paren broedende 
kleine mantelmeeuwen en maar 
liefst 20.000 zilvermeeuwen.
De vogelbeschermers denken dat die 

Een broedende 
meeuw mag je 

niet storen

De bouw van de nieuwe terminal van Verbrugge Terminals in 

Zeebrugge ligt al vier weken stil. Uitgerekend op Goede Vrijdag 

beslist de rechter of de bouwstop gehandhaafd blijft.
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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

#Kerk draagt bij aan welzijn 
#zeeman in havens http://
www.refdag.nl/ 
@HavenRotterdam  

‘De Waal, een snelweg van 
water’. Over logistiek, kansen 
en regionale samenwerking. 
Interview @IN2MaasWaal pic.
twitter.com/wqFGnaeJZ4
@remcovvd  

Nieuwe foto’s van de sloop-
werkzaamheden voor het 
Distriport Waalhaven ge-
plaatst op fl ickr https://fl ic.
kr/s/aHsjTLGimJ
@TWolbrink  

Cocaïne in België het goed-
koopst vanwege invoer via 
Antwerpen 
http://bit.ly/1eAc4Tg 
@Z24nl  

Londen, Parijs en Munchen, 
maar ook #Amsterdam, #Delft 
en #Brabant zijn Europese 
#ICT Hubs, weet @Neelie-
Kroes EU pic.twitter.com/
dbGIxQU2MN 
@EUinNL 

Leuk 3D fi lmpje over de 
Eemshaven 
http://bit.ly/1guZeUR
@marjolynzwerver  

Consistente meting van 
economische toegevoegde 
waarde van #binnenhavens is 
van belang voor beleidsma-
kers. Meten is weten.
@HavensNL    

Von Rotterdam nach Genua 
http://www.swp.de/2424465   
@HavenRotterdam maar nooit 
gekeken naar #Stockholm via 
#BadNeuschanz
@FrankMenger  

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ANA Cargo kiest voor Luik 

 Spaanse trucker doodge-
stoken bij Mooy Logistics 

 Reders dreigen Staat met 
proces om beveiliging 

 Visbeen zet in op intermo-
daal vervoer 

 ‘Mister Triple E’ neemt 
ontslag 

 David Hart neemt Ter Haak 
Logistics over 

 Scheepswerf failliet, 100 
man op straat 

ROB MACKOR

aantallen door de bouw van de Ver-
brugge-terminal straks niet meer 
gehaald zullen worden. Vogelbe-
scherming brengt zwaar geschut in 
stelling: Vlaanderen dreigt met het 
project zelfs de internationale Ram-
sar-conventie (beter bekend als 
Wetlands-conventie) te overtreden. 
Die is van toepassing als minstens 
één procent van de totale ‘biogeo-
grafi sche populatie’ in het geding is. 
Wat in Zeebrugge kennelijk het ge-
val is.

Broedvrij
In Rotterdam weten ze er alles van. 
‘Wij voeren al vele jaren een beleid 
om terreinen waarop mogelijk ge-
bouwd moet worden broedvrij te 
houden’, zegt woordvoerder Tie 
Schellekens van Havenbedrijf Rot-
terdam. Ook de Nederlandse haven, 
die zelfs de grootste kolonie mantel-
meeuwen van Europa schijnt te 
huisvesten, is door ervaring wijs ge-
worden. De haven werd ook ooit ge-

troff en door een bouwstop voor een 
groot project en heeft  sindsdien een 
arsenaal aan wapens uit de kast ge-
haald om terreinen broedvrij te hou-
den, ofwel de meeuwen weg te jagen.
Op dit moment gaat het om maar 
liefst elf terreinen, waarvan de 55 
hectare grote ‘Kop van de Beer’ het 
bekendste is. Dat is de beoogde loca-
tie voor de bouw van een nieuwe 
Russische olieterminal, een project 
van vele honderden miljoenen. Hoe-
wel de startdatum van de bouw on-
zeker is, is wel duidelijk dat één broe-
dende meeuw daar voor ettelijke 
miljoenen vertragingsschade kan 
zorgen. ‘Het is dus verstandig om 
hiermee rekening te houden tijdens 
het plannen van werkzaamheden’, 
zegt Schellekens. Verder gaat het on-
der meer om terreinen in Distripark 
Maasvlakte en in de Botlek, waar 
nieuwe kades worden geslagen.
Rotterdam zette aanvankelijk trac-
toren in die matten voortsleepten 
over de bouwlocatie. Door de terrei-
nen in banen af te rijden, vanaf het 
ochtendgloren tot het vallen van de 
avond, moest het broeden worden 
voorkomen. Schellekens: ‘Het werk-
te wel, maar het was een dure, ver-
vuilende en monotone bezigheid.’
Het volgende wapen in de strijd te-
gen de meeuwendreiging was de 

herdershond. ‘Aangelijnde honden 
wel te verstaan,’ zegt Schellekens,  
‘want de meeuwen mogen niet broe-
den, maar natuurlijk ook niet bloe-
den.’ Maar omdat ze aangelijnd 
moesten worden, werd het wel een 
kostbare aangelegenheid, omdat er 
veel honden, en begeleiders ingezet 
moesten worden. Vandaar dat er ge-
zocht werd naar een nog ‘meeuw-
vriendelijker’ alternatief.

Franse Pointers
Die lijkt nu gevonden te zijn in de 
vorm van Franstalige pointers, of-
wel in Frankrijk gefokte exemplaren 
van deze oorspronkelijk Engelse 
jachthond. Ze worden nu al voor het 
derde achtereenvolgende jaar inge-
zet, tot tevredenheid van de haven-
beheerder. Schellekens: ‘Die beesten 
blijven rennen, ongelofelijk. Ze zijn 
aan het eind van het seizoen gewoon 
een paar kilo lichter.’ Beheerder Lau-
ra Reinarz van het Havenbedrijf: 
‘Pointers bestrijken een groot ge-
bied. Ze pakken hun prooi nooit. 
Daar worden ze vanuit de jacht op 
getraind.’
Het Havenbedrijf heeft  zelfs twee ge-
specialiseerde bedrijfj es in de arm 
genomen die honden trainen en in 
de haven inzetten: ‘Dogs and Birds’ 

en ‘Flying Free’. Ze zijn met het Ha-
venbedrijf een prestatieverplichting 
aangegaan om op een diervriende-
lijke wijze de met piketpaaltjes en 
raster afgezette gebieden broedvrij 
te houden. De honden van Flying 
Free zijn afk omstig uit Frankrijk. De 
honden worden daar in de winter ge-
traind en in het broedseizoen in de 
haven ingezet. Schellekens schat dat 
er op dit moment tussen de tien en 
twintig pointers meeuwen aan het 
wegblaff en zijn.
Overigens is het voor terreinbeheer-
ders met bouwplannen oppassen 
met het begin en eind van het sei-
zoen. Offi  cieel loopt dat van 15 
maart tot 15 augustus, maar dat zijn 
geen harde data. De start van het 
broedseizoen hangt mede af van de 
weersomstandigheden en door het 
milde weer is het seizoen dit jaar bij-
na een maand eerder begonnen dan 
in andere jaren.
Het zou dus wel eens zo kunnen zijn 
dat Verbrugge het slachtoff er is ge-
worden van het ongewoon zachte 
voorjaar. Het bedrijf zelf wil er tot de 
uitspraak op Goede Vrijdag niets 
over zeggen.
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AGENDA

Rotterdams Havenevenement 
7 mei 

De Rotterdamse haven zit boordevol 

talenten, die bijdragen aan het succes 

van de mainport. Tijdens dit evene-

ment worden ze in het zonnetje ge-

zet. Er zijn maar liefst vier prijzen. 

• www.marineclubrotterdam.nl    

Managen van uw Havenadmini-
stratie
27 mei 

In twee dagen krijgen de cursisten 

een praktisch overzicht van reële risi-

co’s rondom wetten, regels en proce-

dures in de haven.  

• www.havenadministratie.nl

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

Dag van de Logistiek
18 mei 

Ondernemers uit de regio Tilburg la-

ten zien wat logistiek allemaal te bie-

den heeft. De organisatie heeft als 

doelstelling om het imago van de lo-

gistieke branche te versterken. 

• www.transportenlogistiektilburg.nl

Logistiek Platform
5 juni 

Hét platform voor verladers en ver-

voerders. Met onderwerpen als sup-

ply chain fi nance, leiderschap, slim-

mer plannen en besturen, 

partnerships en innovatie.

• www.logistiekplatform.com

Nederland het beste 
 RAPPORT   Siim Kallas vergelijkt de lidstaten op logistiek gebied

Meester Kallas deelt de 
logistieke rapporten uit. De 
meeste Noord-Europese 
landen gaan gemakkelijk 
over. De zittenblijvers 
vinden we vooral in het 
zuiden van ons werelddeel.

Het regent prijzen voor logistiek Ne-
derland. Onlangs werden Neder-
land, Duitsland en België door de 
Wereldbank tot de topdrie van logis-
tiek best presterende landen ter we-
reld uitgeroepen. En nu heft  Siim 
Kallas Nederland op het schild als 
beste Europese lidstaat op het gebied 
van transport en logistiek.
Kallas, Europees transportcommis-
saris, heeft  voor het eerst een ‘EU 
Transport Scoreboard’ gespresen-
teerd. Alle lidstaten zijn aan de hand 
van een reeks criteria op logistiek ge-
bied beoordeeld en dat leverde Ne-
derland de eerste plaats op de rang-
lijst op. Nederland behoorde op  elf 
punten tot de topvijf van de onder-
zochte 28 lidstaten. En nergens be-
hoorde het land tot de onderste vijf. 
Dat leidde tot een score van 11.
Duitsland behaalde een vrijwel even 
goede score: 10. Bij één criterium 
echter gingen de oosterburen onder-
uit. Het land maakt openlijk inbreuk 
op de Europese regelgeving voor het 
transport door de lucht. Voor België 
werd de score door nog meer inbreu-
ken op Europese regels en procedu-
res vergald. België scoorde vier keer 
bij de beste vijf van de Euroklas, 
maar ook vier keer bij de slechtste. 
Dat leverde per saldo het cijfer 0 op, 
goed voor de middenmoot.
Tot de top drongen verder door: 
Zweden, het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Finland. De zwakste 
broeders zijn, van onderaf: Polen, 
Bulgarije, Estland, Litouwen en Roe-
menië. Voor deze landen werd een 
score onder de nul vastgesteld, voor 
Polen, Bulgarije en Estland was dat 
-6. Het is maar een momentopname, 
benadrukte Kallas bij de presentatie. 
Maar het mag duidelijk zijn dat veel 
nieuwe en nieuwere lidstaten voor-
lopig op veel punten nog een eind bij 
de oudere lidstaten achterblijven.
Het scoreboard van Kallas bepaalt 
de prestaties van een land aan de 
hand van een reeks criteria. Daaron-
der uiteraard de kwaliteit van infra-
structuur, de veiligheid in het ver-
keer en de duurzaamheid van het 
transport, dit alles per modaliteit. 
Ook wordt gekeken naar de mate 
waarin een lidstaat de ‘ene Europese 
markt’ zelf al in de praktijk heeft  ge-
bracht, voor elk van die modaliteiten 
en voor alle partijen die zich op deze 
markt willen begeven.

Een ander criterium is de omzetting 
van Europese richtlijnen in nationa-
le wet- en regelgeving. Voor nieuwe 
lidstaten was die omzetting steevast 
een enorme klus: ze moesten zich het 
zogenoemde ‘acquis communautai-
re’ eigen maken. Ze moesten het 

enorme geheel van Europese voor-
schrift en en spelregels in eigen wet-
ten vastleggen en die handhaven. 
Sommige lidstaten, zoals Estland, 
zijn daar voortreff elijk in geslaagd. 
Andere toetreders en nota bene ook 

de nodige oudere lidstaten lukt dat 
duidelijk niet.
‘Examenvakken’ waren verder het 
niveau van onderzoek en ontwikke-
ling (‘innovatie’) en de kwaliteit van 
de logistiek. Wat het laatste betreft  
wordt onder meer gekeken hoe effi  -

ciënt goederen in een bepaald land 
kunnen worden vervoerd, of van en 
naar dat land. Daarbij baseert het 
scorebord zich ook op gegevens van 
de Wereldbank.
De ambtenaren van Kallas hebben 

Nederland dankt zijn koppositie aan de 
havens en de luchtvaartinfrastructuur.
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Vorige week kopte Nu.nl dat een 
oliemaatschappij met het logo van 
een schelp wereldwijd 105 miljard 
dollar aan belasting betaalde in 
2014, waarvan 81 miljard dollar 
aan btw en accijnzen. Dat werd het 
onderwerp van gesprek tijdens het 
college dat ik die week gaf aan 
Erasmus. Vreemd genoeg ging die 
discussie niet over de astronomi-

sche hoogte van dat bedrag, maar vooral over het feit dat 
het grotendeels werd betaald via btw en accijnzen. 

De meeste mensen denken bij belastingen aan die ge-
vreesde blauwe envelop met de aangift e inkomstenbelas-
ting. Inkomstenbelasting is net als de vennootschapsbe-
lasting een directe belasting, omdat het wordt geheven 
over inkomen, winst en vermogen. Interessant gegeven is 
dat die belastingen steeds minder opbrengen. Door inter-
nationale concurrentie is het Vpb-tarief al sterk verlaagd 
en kun je met fi scaal-vriendelijke structuren je belasting-
druk verlagen. De tijd dat we nog 60% inkomstenbelas-
ting moesten betalen, ligt gelukkig ook ver achter ons. 

Komen politici dus hun woord na en betalen we nu min-
der belasting? Natuurlijk niet! Het is geen belastingverla-
ging, maar belastingverschuiving. We betalen inderdaad 
minder directe belastingen, maar steeds meer indirecte 
belastingen. We zijn meer belastingen gaan betalen die 
deel uitmaken van de kostprijs van een product. Denk 
aan de verhoging van de btw van 17,5% naar 19% in 2001 
en van 19% naar 21% in 2012. Maar ook de verhogingen 
in de accijns en BPM. Dat past ook in het internationale 
plaatje waarin men steeds meer aansluit bij de belasting 
van consumptie en grondstoff en, in plaats van arbeid en 
kapitaal. Zelfs het ‘belastingvrije’ Dubai is niet echt be-
lastingvrij, omdat je ook daar gewoon invoerrechten 
moet betalen en er nu ook een btw wordt opgezet.

Is dat erg? Nee, maar je kunt je voorstellen dat consump-
tie ontzettend veelzijdig is. Meer indirecte belastingen re-
sulteren vaak in de meest opmerkelijke belastingsoorten, 
zoals kolenbelasting, verpakkingenbelasting en zo las ik 
laatst over de splijtstofh effi  ng. Een blik in de geschiede-
nisboeken levert voorbeelden op als de zouttaks, rijwiel-
belasting en de geslachtaccijns.

De meest opmerkelijke vind ik persoonlijk de Romeinse 
urinebelasting. Urine werd in die tijd gebruikt om wol en 
leer mee te ontvetten en te ontsmetten. Bij dat laatste heb 
ik toch wat hygiënische bedenkingen, maar keizer Vespa-
sianus niet, waarop hij besloot over deze urine belasting 
te heff en. In de woorden van Vespasianus: pecunia non 
olet, ofwel geld stinkt niet. Waarschijnlijk dacht hij: ‘Als 
zij gaan zeiken over mijn belastingheffi  ng, dan ga ik be-
lasting heff en over hun gezeik.’ 

De geschiedenis leert overigens niet of dat toen ook al 
heeft  geleid tot verschuivingen aan de landsgrenzen in 
aankoop van de belaste vloeistof...

Pecunia non olet
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-  vaste afvaarten
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Bo Cerup-Simonsen legt per 1 

juli zijn functie als bestuurs-

voorzitter van Maersk Maritime 

Technology (MMT) neer. Hij 

stond vijf jaar aan het roer van 

de technologietak van de 

Deense reder. ‘Mister Triple E’ 

heeft een nieuwe ‘uitdagende’ 

baan aangeboden gekregen die 

hij naar eigen zeggen niet kon 

weigeren. Welke, dat wil hij nog 

niet zeggen. Zijn vertrek heeft 

niets te maken met ontevreden-

heid over zijn positie bij Maersk.

 

Het Rotterdamse ProDelta heeft 

Ben Vree, CEO van 

APM Terminals 

Europe, aangetrok-

ken als commissa-

ris. In die functie 

gaat hij de directie controleren 

en adviseren. ProDelta houdt 

zich bezig met projectontwikke-

ling en investeringen in de 

logistieke sector. Het bedrijf 

beheert een omvangrijke 

portefeuille met logistiek 

vastgoed. Vree is onder meer 

topman geweest van de North 

Sea Group en Smit Internatio-

nale.

PERSONALIA

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

Ronex Shipping And
 Forwarding B.V.

Apeldoorn

Rechtbank Noord-Holland

Internationaal Transport-
bedrijf C Visser B.V.

Vuren

Rechtbank Oost-Nederland

Scheepvaartbedrijf
Mi Anna

Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Ntw Distributie B.V.
Ommen

Rechtbank Oost-Nederland

Jan De Rooij Transporten
Waalwijk

Rechtbank West-Brabant

Ck Transport B.V.
Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Jongbloed Transport BVBA
Meer, Rechtbank Turnhout

FAILLISSEMENTEN jongetje van de klas

alle scores per ‘examenvak’ en per 
land ingevuld in een soort scrabble-
bord. Bij de zwakke landen zijn de 
meeste vakjes rood, bij de beter pres-
terende landen overheerst een neu-
trale pastelkleur en bij de toplanden 
zijn de meeste vakjes groen inge-
kleurd. Ook België zou een heel be-
hoorlijke reeks neutrale en groene 
vakjes hebben gehad, als daar geen 
zware onvoldoendes tegenover ston-
den wegens inbreuk op de Europese 
regels voor zowel het weg- als het 
spoor- en het luchtvervoer.

Pluim
België krijgt van de Commissie een 
pluim op de hoed voor zijn zeer effi  -
ciënte haveninfrastructuur en het 
relatief grote aantal geëlektrifi ceerde 
spoorlijnen in het totale spoorweg-

net. Luxemburg scoort net als België 
met zijn vrijwel geheel geëlektrifi -
ceerde spoorwegnet. Wel maken 
ook de Luxemburgers inbreuk op 
Europese regelgeving, wat hun land 
‘slechts’ een zevende plaats op de 
ranglijst oplevert.
Nederland heeft  zijn koppositie te 
danken aan de kwaliteit van zijn ha-
vens en zijn luchtvaartinfrastruc-
tuur. Het land is, met Denemarken, 
in geen enkel geval in de groep van 
slechtst scorende landen terechtge-
komen. De Denen werden echter op 
veel minder punten beoordeeld, 
waardoor hun score op 5 bleef ste-
ken. Denemarken heeft  wel het 
schoonste wegvervoer en behoort 
tot de landen met de grootste ver-
keersveiligheid.
Duitsland presteert op vrijwel alle 

punten goed tot uitstekend. Het land 
wordt verder geprezen om zijn inno-
vatie in de sector transport en logis-
tiek. Wat dit land van de eerste plaats 
houdt, is dat het niet alle Europese 
regelgeving voldoende in eigen re-
gels zou omzetten. Het is haast of 
Kallas dit aspect zélf in de beoorde-
ling heeft  opgenomen. Bekend is im-
mers dat de Europese Transport-
commissaris het niet eens is met het 
feit dat spoorbeheer en de commer-
ciële activiteiten van DB en DB 
Schenker op het spoor onder hetzelf-
de concerndak van Deutsche Bahn 
zijn ondergebracht.
Frankrijk vinden we op de tiende 
plaats met het cijfer 1, het saldo van 
‘5 goed’ min ‘4 slecht’. Frankrijk kan 
bogen op een goede spoor- en lucht-
vaartinfrastructuur. In dit land 
wordt door particuliere bedrijven 
veel geïnvesteerd in transportonder-
zoek; slechts door twee landen werd 
Frankrijk op dit punt overtroff en. 
Dat zou een hogere plaats rechtvaar-
digen, ware het niet dat ook de Fran-
sen niet alle Europese regelgeving 
correct in eigen regels omzetten.

Verkeersveilig
Het Verenigd Koninkrijk, vierde op 
de ranglijst met het cijfer 7 (9-2), had 
op één land na het laagste aantal on-
gevallen in het transport. Ook Britse 
particuliere bedrijven steken relatief 
veel geld in onderzoek en ontwikke-
ling in de transportsector. Spanje 
heeft  een zeer goede spoor- en lucht-
vaartinfrastructuur en behoort tot 
de verkeersveiligste landen. Helaas, 
ook dit land zou te vaak inbreuk ma-
ken op de Europese regelgeving en 
komt daardoor nog drie plaatsen on-
der Frankrijk uit.
We komen nu op de onderste helft  
van de ranglijst uit. Daar vinden we 
bijvoorbeeld Polen, dat zelfs op de 
laatste plaats bungelt. Waardering is 
er voor het feit dat dit land de mees-
te concurrenten kent in het passa-
giersvervoer over het spoor. Maar 
het Poolse transportsysteem zelf 
wordt tot de minst effi  ciënte van alle 
onderzochte landen gerekend. De 
verkeersveiligheid op de weg en het 
spoor laat veel te wensen over en ook 
Polen behoort tot de overtreders van 
Europese regelgeving.
In de meeste andere Oost-Europese 
landen is het van hetzelfde laken een 
pak. Veelal is de infrastructuur er 
matig. Opmerkelijk is dat Hongarije 
zich in de middengroep weet te 
handhaven. In veel opzichten scoort 
het land niet supergoed, maar ook 
niet slecht. Lage scores krijgen de 
Hongaren echter voor hun lucht-
vaartinfrastructuur en de logistiek.
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Pas op! De paalworm komt en vreet 
het fundament onder de haven op

raturen ook meer zout in het haven-
water. Rond 2050 zou dat ernstige 
gevolgen kunnen hebben, denkt de 
bioloog: miljoenen larven, die naast 
plankton gek zijn op hout. 
Van een testplankje van Paalvast 
bleek na twee maanden 12,5 procent 
opgegeten te zijn. In New York heb-
ben ze al met het beestje te stellen ge-
had, daar zijn veel houten funderin-

In 2050 kan de kade zomaar onder 
je voeten verdwijnen. Een klein, 
maar vraatzuchtig gevaar bedreigt 
de Rotterdamse haven. 

Nomen est omen. Wie anders vraag 
je om onderzoek te doen naar de 
boormossel, ook wel paalworm ge-
heten, dan Peter Paalvast. De Vlaar-
dingse bioloog onderzocht het beest-
je in opdracht van Havenbedrijf 
Rotterdam, na waaarnemingen bij 
Hoek van Holland en de Botlek. 
Nou en, zou je zeggen. Maar dit dier-
tje, dat overigens zestig centimeter 
groot kan worden, heeft  een culinai-
re voorkeur voor hout. En laten de 
oudere havens, bijvoorbeeld de 
Maashaven, nou net gebouwd zijn 
op houten funderingen. 
De paalworm leeft  in water dat min-
stens 9 gram zout per liter bevat, en 
als de klimaatverandering doorzet, 
dan komt er door de hogere tempe-

BIOLOGIE

gen van kades opgesoupeerd. Een 
oplossing? De bodem van de havens 
ophogen, zodat de houten palen niet 
langer bloot staan onder water.
Overigens is Paalvast ook betrokken 
bij projecten om de haven (‘de 
kraamkamer van de Noordzee’) na-
tuurvriendelijker te maken. Want 
niet alle diertjes zijn een gevaar, na-
tuurlijk. Waarvan akte. | PW
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Gloeiend erbij zijn

Van tekentafel naar realiteit: 
de speciale lichtgevende verf 
van kunstenaar Daan 
Roosegaarde zit nu op de 
N329 bij Oss.

Het idee voor dit project komt van 
kunstenaar Daan Roosegaarde met 
zijn Studio Roosegaarde, die er vorig 
jaar al enthousiast over wist te ver-
tellen bij Zomergasten. Smart High-
way noemt hij zijn plannen voor vei-
lige én duurzame wegen. Het gebruik 
van oplichtende verf, die in het don-
ker steeds beter zichtbaar wordt, kan 

voor een reductie in lantaarnpalen 
en daarmee energie zorgen.
Minister Melanie Schultz van Hae-
gen (Infrastructuur en Milieu) had 
de eer om deze proefstrook van zo’n 
500 meter lang te ‘openen’. 

Sneeuwvlokjes
Tot zijn plannen om wegen ‘slim-
mer’ te maken behoort ook een weg-
dek dat stroom afgeeft  aan elektri-
sche auto’s en sneeuwvlokjes op de 
weg die oplichten als het glad is. ‘De 
focus ligt altijd op de auto, om die 
slimmer en energieneutraler te ma-
ken, maar de wegen bepalen veel 
meer het landschap’, vertelde Roose-

gaarde aan de NOS. 
In bouwbedrijf Heijmans vond Roo-
segaarde een partner om de verf mee  
te ontwikkelen. Er is al belangstel-
ling uit het buitenland, maar Heij-
mans heeft  nog geen concrete op-
drachten gekregen, vertelt Roland de 
Waal van het bouwbedrijf. 
De vraag is nog wel in hoeverre de 
weg ook echt veilig is, aangezien de 
‘glowing in the dark’ verf tot de ver-
beelding spreekt. De Waal: ‘We heb-
ben zelfs gemerkt dat mensen hun 
lichten uitdeden om te ervaren hoe 
mooi de strepen zijn. Maar dat kun-
nen we niet goedkeuren.’

‘Say chééééése.’ 
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PETER WIERENGA

 INNOVATIE   Eerste ‘glowing in the dark’ weg geopend

QUOTE VAN DE WEEK

Martin Sommer, 
commentator 
De Volkskrant

Feitelijk bestaat het 
Nederlandse internationale 
transport nauwelijks meer. 
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‘Merci Ségo’, stond in ongeschoold 
handschrift  geschreven op een bord aan 
het begin van de Rue de l’école, de be-
langrijkste invalsweg van Artichaut-
les-Bains. Claude, de burgemeester van 
dit Bretonse plaatsje, kon een glimlach 
niet onderdrukken toen hij er in zijn 
gele deux chevaux aan voorbij reed. Hij 
parkeerde bij de Coq Hardi, het enige 
café dat Artichaut nog rijk was.

‘Bonjour Marie’, begroette Claude de stokoude Marie, uit-
baatster van de Vermetele Haan, die toen ze zijn autootje 
hoorde aankomen de eerste pastis alvast op de ‘zinc’ had 
klaargezet. ‘Bonjour mon ami’, zei Marie. ‘En, nog nieuws?’
‘Die écotaxe gaat voorlopig zeker niet door. Je weet dat Sé-
golène Royal, de nieuwe minister van milieu, er grote bezwa-
ren tegen heeft . Ze heeft  nu ook een staatssecretaris voor 
transport. Die is er ook tegen. Ze willen allebei een “grondige 
herziening”. Nou, dan weet je het wel.’
Marie aarzelde even. ‘Je bedoelt die Frédéric Cuvillier? Dat 
hoorde ik net op de radio. Wel een draaikont hoor. Toen hij 
zich nog transportminister mocht noemen, was hij keihard 
vóór de écotaxe.’

De twee pelden een eitje, want aan uitgebreide maaltijden be-
gon Marie niet meer. ‘Je denkt dat de rust nu zal weerkeren, 
Claude?’ Hij wist het niet. ‘Wanneer zal het in Frankrijk ooit 
eens rustig zijn? Men heeft  ook maar weer een tolportaal in 
brand gestoken. Daar moet ik nog onderzoek naar laten 
doen.’
Hij boog zich over de bar naar Marie. ‘Sinds wanneer kun jij 
weer naar de radio luisteren? Die apparaten van de Mieux 
Écouter werken volgens mij voor geen meter.’
Ze glimlachtte een sneeuwwitte glimlach. ‘Het zou je verba-
zen, Claude, welke functies het nog doen bij dames op leef-
tijd. Zullen we niet eindelijk eens trouwen?’ Hij schokschou-
derde. ‘Mens, we zijn al een eeuw getrouwd, moeten we daar 
nu nog ringen voor kopen?’

Hier aarzelde Marie andermaal. ‘Je hebt gelijk, Claude. Fran-
çois Hollande heeft  vier kinderen bij Ségo, zonder haar ooit 
te trouwen. Daarna is hij bij haar weggegaan voor een zekere 
Trierweiler. Die hij verliet voor een actrice. Jij bent mij altijd 
trouw gebleven. Een ring maakt geen verschil.’
‘Wel bij duiven’, wist Claude het zoals altijd beter.

Merci à Ségo, dit Bretagne


