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Het plan om de Nederlandse 
zeehavens aan te slaan voor de 
vennootschapsbelasting is van de 
baan. Dit blijkt uit het concept-
wetsvoorstel van het kabinet om 
de vennootschapsbelasting voor 
overheidsbedrijven te ‘moderni-
seren’.

Daarin worden het Havenbedrijf van Rot-
terdam en dat van Amsterdam, Zeeland 
Seaports, Groningen Seaports en het Ha-
venschap Moerdijk uitdrukkelijk vrijge-
steld. Dat betekent dat ze jaarlijks tiental-
len miljoenen op zak houden. Rotterdam 
alleen al zou 50 tot 60 miljoen per jaar 
moeten betalen, als de huidige vrijstelling  
geschrapt wordt. Topman Allard Castelein 
van Havenbedrijf Rotterdam zei op het 
Havencongres vorige week ‘blij te zijn dat 
het kabinet naar het advies van de haven-
sector heeft  geluisterd’. 

den om in de haven te investeren’, zegt 
woordvoerder Sjaak Poppe. 
Rotterdam steunt de kabinetsinzet om in 
Europa duidelijkheid te krijgen over staats-
steun. Volgens het onderzoek ‘Level Play-
ing Field’ van de Erasmus Universiteit en 
Ecorys loopt Rotterdam zo’n 10% contai-
nerlading mis, doordat Vlaamse en Duitse 
havens op grote schaal gesteund worden. 
Omdat investeringen in haveninfrastruc-
tuur daar grotendeels door de staat betaald 
worden, kunnen ze lagere tarieven vragen.
In de toelichting op het wetsontwerp zegt 
het kabinet dat Brussel ‘in enkele gevallen’ 
lidstaten zal benaderen met vragen over 
havensteun. Dit naar aanleiding van een 
eigen onderzoek door de Europese Com-
missie. De resultaten van dat onderzoek 
blijven overigens vertrouwelijk. Europar-
lementariër Corien Wortmann-Kool heeft  
tevergeefs op openbaarmaking van dat on-
derzoek aangedrongen.

Vorig jaar liet staatssecretaris Frans Wee-
kers weten de ‘haventax’ per 2016 in te wil-
len voeren. Hij zei door Brussel op de vin-
gers te zijn getikt vanwege de vrijstelling. 
De sector reageerde verbijsterd omdat de 
meeste havens in omliggende landen de 
facto ook zijn vrijgesteld en juist vaak 
overheidssteun ontvangen. ‘Zo worden we 
dubbel op achterstand gezet’, klonk het.

Staatssteun
Het kabinet sluit niet uit dat de havens in 
de toekomst alsnog worden belast, maar  
dat gebeurt niet zolang er geen sprake is 
van een ‘gelijk Europees speelveld’. Dat be-
tekent in de praktijk dat ze nog jarenlang, 
mogelijk zelfs decennia, vrijgesteld zullen 
blijven. ‘Zodra de situatie in Europees ver-
band in gunstige zin wijzigt, vervalt de 
noodzaak voor de uitzonderingspositie’, 
staat in een toelichting op het wetsont-
werp. Havenbedrijf Rotterdam is ‘zeer 
content’. ‘Dit betekent dat we jaarlijks tien-
tallen miljoen in het systeem kunnen hou-
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 VRIJSTELLING   Kabinet wil eerst duidelijkheid over staatssteun binnen Europa

Havenbelasting voor 
jaren in de koelkast

ROB MACKOR

LOGISTIEK
Het economisch kli-
maat is zozeer verbe-
terd dat Bakker Groep, 
moeder van Bakker Lo-
gistiek, kan afzien van 
een eerder aangekon-
digde reorganisatie. Bij 
Bakker stonden enkele 
tientallen arbeidsplaatsen op het spel. Dat kwam nadat 
door enkele overnames voor een aantal functies binnen 
de groep een ‘dubbele bezetting’ was ontstaan. De 
groep heeft dit verholpen door overplaatsingen en na-
tuurlijk verloop. Bij het overgenomen Huybregts Tilburg 
zullen nog wel enkele banen komen te vervallen.

Bakker ziet af van reorganisatie

LUCHTVRACHT
Vrachtafhandelaar Aviapartner in Oostende dreigt door 
het vertrek naar Luik van de Britse vrachtvervoerder 
ANA Aviation eind mei tachtig banen te verliezen. De 
medewerkers van Aviapartner hebben deze week actie 
gevoerd tegen het dreigende ontslag, waardoor de 
helft van de werkgelegenheid zal verdwijnen. Volgens 
voorzitter Alain Tulpin van de promotiegroep Ostend 
Cargo voert de Vlaamse regering ‘nauwelijks beleid, 
waardoor Oostende verschillende klanten heeft verlo-
ren’ en het privatiseringstraject ‘een lijdensweg’ is ge-
worden voor de Westvlaamse luchthaven. Alleen Egypt-
air Cargo is gebleven. Tulpin hoopt nu op meer klandizie 
van Nederlandse groente-importeurs.      

Noodkreet voor Oostende Airport

miljoen dollar (272 mil-
joen euro) hebben de 
Somalische piraten 
tussen 2005 en 2012  
geïnd aan losgeld van 

internationale rederijen. Dat heeft het Amerikaanse 
blad ‘The Atlantic’ becijferd. In 2010 was de piraterij 
zelfs goed voor 3,4% van het BNP van Somalië. Topjaar 
was 2011 met een bedrag van 156 miljoen dollar aan los-
geld, aldus The Atlantic. Nog een opvallend feit uit de 
cijferreeks: in 2007 kostte de verzekering van een 
vrachtschip in het vaargebied rond Somalië 500 dollar. 
Twee jaar later lag dat op 150.000 dollar.  

376

LOSGELD PIRATEN SOMALIË

VRACHTAFHANDELING
Indien Air France-KLM-Martinair Cargo afscheid neemt 
van de vrachtvloot heeft dat grote gevolgen voor 
vrachtafhandelaar Menzies World Cargo. De vrachtver-
voerder is nu goed voor 60% van het vrachtaanbod 
Menzies via dochteronderneming Martinair Cargo. Het 
afstoten van alle freighters wordt momenteel door KLM 
onderzocht. Een besluit wordt rond juni of juli verwacht. 

Het ontmantelen van 
de vrachtvloot zou ook 
het einde betekenen 
van 55 jaar Martinair en 
leiden tot een groot ba-
nenverlies onder de pi-
loten van Martinair.  

zie pagina 6

Vrachtsanering KLM treft Menzies   
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

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

Dat wisten we toch allang!

Wat maakt het nou uit wie de grootste is 

Anders

57 %

34 %

9 %

Rotterdam is dus toch de grootste 
haven ter wereld 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 577 mensen op de stelling van 16 APRIL

De Azië-Europa handelsroute is 
de belangrijkste ter wereld. Maar 
winst blijft  er uit als gevolg van 
overcapaciteit en gestagneerde 
economische groei. Daarom 
verruilt Maersk bestaande 
schepen voor nieuwe schepen die 
schaalvoordeel opleveren, en 
gaat het bedrijf samenwerken 
met MSC en CMA CGM in de 
alliantie P3. Tenminste, als die 
groen licht krijgt.

Naast de VS, Europa en China 
moeten ook kleinere landen zoals 
Zuid-Korea en Vietnam toestem-
ming geven, is onlangs gebleken.
Dat klopt. De grootsten die nog 
goedkeuring moeten geven zijn 
Europa en China, daarnaast moe-
ten ook zeven kleinere jurisdicties 
groen licht geven. 

Hun steun en die van China lijkt 
moeilijker te winnen. De landen 
zijn bezorgd over de lokale 
scheepvaart. De Zuid-Koreaanse 
mededingingsautoriteiten riepen 
hun Chinese collega’s zelfs op om 
samen in actie te komen. 
Wij hebben  zo goed mogelijk geke-
ken hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat P3 binnen de regelgeving klopt. 
We zijn daar transparant in ge-
weest en zijn met alle autoriteiten 
dat proces ingestapt. Wij wachten 
nu af wat zij te zeggen hebben. Als 
men problemen heeft  met P3, zul-
len wij de samenwerking mis-
schien moeten aanpassen, en in het 
slechtste geval gaat het niet door.

Hoe groot is het vertrouwen dat 
het wel doorgaat?
Wij denken de juiste maatregelen 
te hebben genomen. P3 is een ope-
rationele samenwerking, het wordt 
apart gerund vanuit Londen en 
Singapore door een onafh ankelijk 
bedrijf. We zullen geen commerci-
ele data delen en houden geschei-
den verkoop- en marketingafde-
lingen. We hebben er dus alle 
vertrouwen in. Amerika heeft  al ja 
gezegd. 

Op het Havencongres vertelde u 

dat de Noord-Zuidroutes het 
meest lucratief zijn op het 
moment. 
Daar wordt de laatste jaren 
inderdaad het geld verdiend. In 
het zuiden zien we nog groei. 
Maar ook daar hebben we met 
meer concurrentie en schaalver-
groting te maken. We proberen 
daar met de markt mee te groeien, 
want op de Oost-Westroutes is er 
een fl inke turn-around geweest en 
vraagt iedereen zich af hoe er geld 
verdiend kan worden.

Wat is het belangrijkste gebied 
voor jullie op deze Noord-Zuid-
routes?
Afrika is heel belangrijk, daar heb-
ben we een sterke marktpositie. 
Maar ook Latijns-Amerika. Voor 
beide trades hebben we in speciale 
schepen geïnvesteerd die schaalver-
groting bieden op de specifi eke rou-
tes. Daar krijgen we nu de voorde-
len van. De focus ligt op het zo goed 
mogelijk benutten van die markten.

Op de Latijns-Amerika-route is 
zojuist een nieuwe concurrent 
ontstaan. Is de overname van 
CSAV door Hapag-Lloyd een 
bedreiging voor jullie?
Iedereen zorgt voor de best moge-
lijke slotkosten in de markt waarin 
hij opereert. Dat doet de concur-
rentie ook en ook in Zuid-Ameri-
ka. Daar is nog groei en de kosten 
kunnen er  nog naar beneden wor-
den gebracht. 

Maar jullie voelen nog geen hete 
adem van Hapag-Lloyd in de nek? 
Wij voelen van vele mensen de 
hete adem in de nek. Onze 
concurrenten zitten niet stil en 
bieden ook een goed product aan. 
Wij proberen het nog net iets 
beter te doen.

Jullie hebben als een van de 
weinigen winst gemaakt. 
Wij hebben redelijk rigoreus capa-
citeit uit de markt gehaald door be-
eindiging van chartercontracten. 
Ook hebben wij gezorgd voor een 
goede bezettingsgraad en we heb-
ben onze kosten sterk omlaag ge-
bracht. 

Nieuwe milieuregelgeving gaat de 
exploitatie van schepen duurder 
maken. Wat betekent de invoering 
van de nieuwe SECA-gebieden 
voor jullie?
Dat betekent niet alleen voor ons 
maar voor de gehele scheepvaart-
sector in Noord-Europa dat de 
kosten signifi cant gaan stijgen. Wij 
zullen van de feederoperators de 
kosten doorbelast krijgen terwijl 
we ook op onze eigen schepen een 
brandstofswitch moeten uitvoe-
ren. Hoe de markt met de nieuwe 
regels om zal gaan weten we niet, 
maar het komt wel dichtbij.  

Kijken jullie naar havens net 
buiten de SECA-gebieden, zoals 
Liverpool?
Op dit moment niet, wij gaan waar 
de vraag is. Natuurlijk kijken wij 
altijd naar nieuwe havens en of die 
interessant zijn, maar op het mo-
ment zullen wij ons netwerk niet 
ingrijpend veranderen vanwege de 
invoering van zwavelgebieden. 
Misschien dat vanwege de hoge 
brandstofk osten voor met name de 
feederschepen naar de Baltische 
staten we daar wat ladingstromen 
zullen zien veranderen. Maar bin-
nen P3 houden we er geen rekening 
mee dat we per 1 januari ineens in 
Liverpool zitten. Maar wie weet, 
misschien op de langere termijn.

HANS AUGUSTEIJN, NETWERK EN INKOOP N-EUROPA, MAERSK LINE

‘Wij voelen van velen de hete 

adem in de nek’

TOBIAS PIEFFERS
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Vakbondsbestuurder Niek Stam, nooit 
te beroerd om een stevige kei in de Rot-
terdamse haven te kieperen, vindt dat 
de nieuwe containerterminals op 
Maasvlakte 2 maar stil moeten blijven 
staan als ze geen ‘additionele’ lading 
weten aan te trekken. Dat wil zeggen: 
lading die nieuw is voor Rotterdam. 
Lading dus die nu nog door andere ha-
vens wordt overgeslagen of die voort-

vloeit uit een stijging van de import en export in Noordwest-
Europa. Als ze lading ‘inpikken’ van de huidige terminals 
worden de werknemers van die terminals, met name ECT 
Delta, Euromax en APMTR2, de klos en dreigt een ‘sociaal 
drama’. 

Natuurlijk weet Stam ook wel dat die terminals gewoon open 
gaan. Overheid en bedrijfsleven investeren niet gezamenlijk 
tegen de drie miljard euro om de boel vervolgens weg te laten 
roesten. Dat zou niet alleen een enorme verliespost aan fi nan-
cieringslasten opleveren, maar ook zwaar gezichtsverlies 
voor de Rotterdamse haven met zich meebrengen. Maar dat 
betekent nog niet dat Stam geen punt heeft , want er zal hoe 
dan ook lading verschuiven van de huidige naar de bestaan-
de terminals. En dat zal hoe dan ook eff ect hebben op de 
werkgelegenheid bij die bedrijven. De nieuwe terminals zijn 
het neusje van de zalm en kunnen met minder mensen toe 
dan de huidige.

Toen de contracten voor de nieuwe terminals getekend wer-
den, was het uitgangspunt wel degelijk dat die het Rotterdam-
se marktaandeel in de containersector fl ink zouden opvijze-
len, lees: nieuwe lading zouden aantrekken. Maar in die 
concessieovereenkomsten staat vast niet dat elke ton en elke 
container op Maasvlakte 2 ‘nieuw’ moeten zijn voor de haven. 
Dat zegt ook Havenbedrijf Rotterdam als concessieverlener. 
Bovendien is er sindsdien wel het een en ander gebeurd. Toen 
die contracten getekend werden, groeiden de bomen nog tot 
in de containerhemel. Maar uitgerekend in de maand dat de 
aanleg van Maasvlakte 2 van start ging, september 2008, viel 
Lehman om en zette een wereldwijde recessie in. Daar kan 
ook Stam niet zomaar aan voorbijgaan. Al moet worden toe-
gegeven dat hij al bij de start van het hele project waarschuw-
de dat er alleen nieuwe overcapaciteit werd gebouwd.

Een deel van het circa 6000 grote korps aan havenwerkers 
wordt daar nu mogelijk het slachtoff er van. Natuurlijk is het 
wrang als havenwerkers hun baan zouden kwijtraken, maar 
dat mag geen reden zijn om een miljardeninvestering bij het 
oud vuil te zetten. Het kan wel een reden zijn om aan tafel te 
gaan en te onderzoeken of er oplossingen mogelijk zijn. Ach-
teroverleunen is ook een optie, maar het is zeer de vraag of 
dat te verkiezen valt. In dat geval treedt ongetwijfeld de vol-
gende fase van de strategie van Stam in werking: die van de 
arbeidsonrust. En die is, gezien het verloop van het cao-con-
fl ict vorig jaar bij APM Terminals, één van de betrokken be-
drijven, niet aan te raden. Grote broer Maersk Line stuurde 
bij de minste actiedreiging zijn schepen onmiddellijk de 
Schelde in plaats van de Maas op, een actie waar Rotterdam 
nogt steeds de zure vruchten van plukt. Voorkomen lijkt be-
ter dan genezen.

Maasvlakte 2 moet open

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

9 mei:  

Projectlading en 
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ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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‘Stel opening terminals 
op Maasvlakte 2 uit’

CONTAINERS

RWS: aanbesteding van 
zeesluis is nu begonnen

kan worden geaccordeerd.’ Hij voor-
ziet een groot verlies van werkgele-
genheid als dat wel gebeurt en hij 
vindt dat ‘een groot deel’ van de 
winst van het Havenbedrijf ‘langdu-
rig’ aangewend moet worden om de 
gevolgen op te vangen. 
Volgens woordvoerder Sjaak Poppe 
van het Havenbedrijf is niet afge-
sproken dat alleen nieuwe lading 
naar de nieuwe terminals mag: ‘Zo 
staat het niet in de contracten en zo 
werkt de markt niet.’ Hij stelt dat de 
containeroverslag in Rotterdam 
sinds het sluiten van de contracten 
met RWG en APMT met zo’n 35 pro-
cent is gegroeid en dat de bestaande 
containerterminals beperkte capa-
citeit hebben om additionele volu-
mes aan te trekken. | RM

De haven van Rotterdam moet de 
opening van de nieuwe container-
terminals op Maasvlakte 2 uitstel-
len of geld beschikbaar stellen om 
een ‘sociaal drama’ te voorkomen. 

Dit stelt FNV-vakbondsbestuurder 
Niek Stam in een open brief aan het 
Rotterdamse gemeentebestuur. Hij 
zegt dat de gemeenteraad in 2004/5 
heeft  ingestemd met Maasvlakte 2 
op voorwaarde dat er geen lading 
van bestaande terminals (ECT Delta 
en APMTR1) naar nieuwe (RWG en 
APMTR2) zou verschuiven.
Volgens hem staat die voorwaarde in 
de contracten van de laatste twee en 
wordt daar niet aan voldaan. ‘Tot op 
de dag van vandaag is er geen volu-
megroei, zodat de openstelling niet 

vorm vindt de betaling plaats op ba-
sis van beschikbaarheid van de zee-
sluis, aldus Rijkswaterstaat. 

Subsidie
RWS gaat uit van een zeesluis met 
een lengte van 500 meter, een breed-
te van minimaal 65 meter en een 
diepte van achttien meter. De aanleg 
moet na een defi nitief besluit ergens 
dit najaar beginnen. Daarbij wordt 
ook nog bekeken of binnen het bud-
get een variant met een breedte van 
zeventig meter mogelijk is.  
De huidige sluis zou in 2029 moeten 
worden vervangen, maar door co-fi -
nanciering van Amsterdam, de pro-
vincie Noord-Holland en een subsi-
die van de EU wordt een grotere sluis 
tien jaar eerder aangelegd. | JV

Rijkswaterstaat (RWS) is begon-
nen met de aanbesteding van de 
nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. 
De gehele procedure neemt ruim 
een jaar in beslag, aldus de over-
heidsdienst. 

De zeesluis, kosten 850 miljoen 
euro, moet rond 2019 worden opge-
leverd, maar kan wellicht al in 2018 
in gebruik worden genomen.
De aanbestedingsprocedure bestaat 
uit een publiek-private samenwer-
king met de markt via een zogeheten 
DBFM-contract, stelt Rijkswater-
staat. Daarbij wordt het gekozen 
aannemersconsortium verantwoor-
delijk voor ontwerp, aanleg, fi nan-
ciering en 26 jaar onderhoud van de 
nieuwe zeesluis. Bij deze contract-

AMSTERDAM

Jade-Weser-Port maakt 
reclame in China 

DL Fresh breidt vestiging 
in Bleiswijk sterk uit 

Berging ‘Baltic Ace’ kost 
de staat miljoenen

Schade uit WOII legt 
schip aan de ketting

SCHEEPVAART
De minister van economische za-
ken van Nedersaksen, Olaf Lies, 
gaat in China reclame maken voor 
de gloednieuwe, maar erbarmelijk 
draaiende containerterminal van 
Wilhelmshaven. Jade-Weser-Port 

is de enige containerhaven die de 
jongste generatie zeer grote sche-
pen zonder enige moeite kan ont-
vangen. Vorig jaar werden slechts 
76.000 teu aan containers over-
geslagen, een fractie van wat de 
terminal aankan.

LOGISTIEK
DL Fresh Logistics breidt zijn vesti-
ging in Bleiswijk voor de opslag 
van groente en fruit uit. Het werk 
zorgt voor een verdrievoudiging 
van de opslagcapaciteit. Op dit 
ogenblik kan DL Fresh Logistics 

tweeduizend pallets in opslag ne-
men in zijn vestigingen in Bleis-
wijk en Hazerswoude. Dat wordt 
door de uitbreiding zevenduizend 
pallets. In Bleiswijk wordt ook een 
rijpcel in gebruik genomen voor 
het laten rijpen van fruit.

SCHEEPVAART
De overheid moet het overgrote 
deel van de berging van de ‘Baltic 
Ace’ gaan betalen. Dat schip zonk 
twee jaar geleden voor de kust 
van Goeree-Overfl akkee. De eige-
naar heeft afstand van het schip 
gedaan. Daardoor draait hij niet 
op voor de berging ervan. Die ber-
ging gaat de staat 67,5 miljoen 
euro kosten. Het schip moet wel 
zo snel mogelijk weg, omdat het 
in de vaarroute naar de Rotter-
damse haven ligt. 

SCHEEPVAART
De Shanghai Maritime Court 
heeft het schip ‘Baosteel Emotion’ 
van MOL aan de ketting laten leg-
gen om de eigenaar te dwingen 
de schade aan een Chinees bedrijf 
te vergoeden. De claim dateert uit 
de Tweede Wereldoorlog. Deze 
schepen ‘Shun Feng’ en ‘Xin Tai 
Ping’ werden aan MOL geleend 
maar zonken tijdens WOII. De be-
klaagden moeten 28 miljoen dol-
lar aan schade en rente betalen.

KORTBurger uit havenagenturen
 CARGADOOR   CEO Karel Peters verzelfstandigt S5 North Europe

Ondernemer Karel Peters 
gaat zelfstandig verder met 
de port agency activiteiten 
van Royal Burger Group, 
waarvan hij tot voor kort 
CEO was. Hij heeft  hierover 
overeenstemming bereikt 
met de aandeelhouders.

S5 treedt op als havenagent voor een 
groot aantal rederijen en regelt on-
der meer het inklaren van schepen. 
Na de overname opereert de onder-
neming met zeven kantoren in Ne-
derland, België, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk onder de naam 
S5 North Europe. Peters gaat de or-
ganisatie samen leiden met Gep Na-
vest, die al vicepresident van S5 
North Europe was. De nieuwe on-
derneming telt 85 medewerkers. Pe-
ters wordt als topman van Burger 
opgevolgd door Coert Kleijwegt.
Met deze transactie stapt Royal Bur-
ger Group uit het internationale net-
werk S5, het wereldwijde netwerk 
van havenagenturen. De groep zet 
de activiteiten als lijnvaartagent wel 
gewoon voort. Die vormen sinds 
mensenheugenis het hart van de 
Burgergroep, waarvan de geschiede-
nis teruggaat tot 1772. De groep 
treedt daarbij op als verkoopagent 
van rederijen.

Fameuze namen
Burger geldt als een van de laatste 
overgebleven onafh ankelijke lijn-
vaartcargadoors, die in de loop der 
jaren de ene na de andere branche-
genoot heeft  overgenomen. Daar zit-
ten veel fameuze scheepvaartnamen 
onder, zoals die van Ruys, Van Om-
meren, Vinke, Dammers en Hudig. 
Op de acquisitielijst staan verder on-
der meer Trans-Maritime Freight 
Agencies, Wm H. Müller & Co, 
Teamwork Agencies, Olie Scheep-
vaart, Hudig International en Trifor 
International Logistics.
Partijen verwachten de transactie 
binnen een paar weken te kunnen 

afronden. De  belangrijkste aandeel-
houders van Burger zijn Cornelder 
Holding, eveneens een grote naam 
in de cargadoorssector, en de Arabi-
sche Kanoo Group. Ze maken geen 
fi nanciële gegevens van de transac-
tie bekend. Burger houdt zich behal-

ve met lijnagenturen bezig met een 
scala van logistieke activiteiten, 
waaronder warehousing, lucht-
vracht en ferryvervoer en telt zonder 
S5 naar schatting 250 werknemers.
Volgens Peters is S5 de snelst groei-
ende ‘port agency organisatie’ ter 
wereld. Het netwerk telt kantoren in 

meer dan 380 havens en werd ruim 
tien jaar geleden opgericht. Peters: 
‘De investeringen betalen zich nu 
uit. We zien geweldige kansen om de 
groei te versnellen en het netwerk 
verder uit te breiden.’
Burger laat in een persbericht weten 

dat het gaat om een ‘full cash deal’ 
met een groep investeerders, die ge-
leid wordt door Karel Peters. De ver-
kopende partij gaat ervan uit dat de 
transactie binnen dertig dagen rond 
komt. Burger wil de opbrengst sa-
men met investeringen van de aan-
deelhouders gebruiken om de een-

heden lijnvaartagenturen, logistieke 
dienstverlening en ferryvervoer uit 
te breiden. 

Investeringen
De groep heeft  daartoe Royal Burger 
Investments opgericht. Dat moet er 
volgens Kleijwegt voor zorgen dat 
het bedrijf ‘krachtig doorgroeit tot 
voorbij de oorspronkelijke omvang. 
‘We willen een portfolio met drie tot 
vijf investeringen opbouwen’, zegt 
de nieuwe topman. Hij heeft  in Delft  
maritieme tecnhniek gestudeerd, is 
marine-offi  cier geweest en heeft  on-
der meer gewerkt als technisch ma-
nager en tussenpersoon in de mari-
tieme sector. Aan hem de taak 
‘traditionele waarden te verenigen 
met moderne zakelijke inzichten’.

Burger is een van de laatste overgebleven onafhankelijke cargadoorsbedrijven van Rotterdam.

Peters verzelfstandigt S5 North EEuurrooppee

‘Wij zien geweldige kansen om het 
S5-netwerk verder uit te bouwen.’

ROB MACKOR
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DEZE WEEK4

Verbrugge kan verder 
met terminal Zeebrugge

MEEUWEN

Eurocommissaris tegen 
‘28 soorten tol in EU’

Het Zeeuwse havenbedrijf Ver-
brugge mag verder met de bouw 
van zijn terminal in de haven van 
Zeebrugge. De rechtbank in Brug-
ge heeft  de bouwstop, die ze vier 
weken geleden zelf had opgelegd, 
opgeheven. 

Vogelbescherming Vlaanderen 
(VV) had stopzetting afgedwongen 
vanwege de aanwezigheid van twee 
meeuwenkolonies op de plek van de 
terminal. Volgens Verbrugge-advo-
caat Gregory Verhelst heeft  een 
deurwaarder echter vastgesteld dat 
er geen broedende meeuwen of nes-
ten op de bouwlocatie waren. ‘Dus 
kan er geen sprake zijn van versto-
ring’, was het simpele argument. 
Volgens Martin Verbrugge is de 

bouw inmiddels hervat. Hij gaat er-
van uit dat ongeveer de helft  van de 
vertraging ingelopen kan worden en 
dat de ingebruikneming met twee 
weken opschuift  naar medio juli. Hij 
is niet bezorgd over een mogelijk be-
roep door VV: ‘Tegen de tijd dat er 
een uitspraak is, staat de terminal er. 
Ik kan me niet voorstellen dat een 
rechter die zou laten afb reken.’
De investering van Verbrugge in 
Zeebrugge deed eerder dit jaar veel 
stof opwaaien. De grootste onderne-
mer in de havens van Vlissingen en 
Terneuzen koos voor de Vlaamse 
haven, omdat hij naar eigen zeggen 
jarenlang vergeefs had onderhan-
deld over een locatie in Vlissingen. 
De Zeeuwse haven was volgens hem 
veel te duur. | RM

In Duitsland wordt begin 2016 tol 
ingevoerd voor personenauto’s. Dit 
tot ongenoegen van de Europese 
energiecommissaris Günther Oet-
tinger. Die is voorstander van ge-
lijktijdige invoering van één tol in 
heel Europa. 

Oettinger vreest een Europa waarin 
de 28 lidstaten allemaal hun eigen 
vorm van tol voor personenauto’s in-
voeren. ‘28 verschillende tolsyste-
men, dat zou grotesk zijn’, stelde de 
Europese commissaris voor energie 
in gesprek met de krant ‘Welt am 
Sonntag.’
Oettinger brak een lans voor één 
standaard tolsysteem in heel Euro-
pa. De opbrengst daarvan zou echter 
niet in de Europese kas moeten 

vloeien, maar in de nationale schat-
kisten.
Zijn opmerking schoot de algemeen 
secretaris van regeringspartij CSU, 
Andreas Scheuer, in het verkeerde 
keelgat. Alexander Dobrindt, na-
mens deze partij verkeersminister, 
werkt aan een Duits ‘vignet’ om ook 
buitenlandse weggebruikers aan 
wegonderhoud en -aanleg te laten 
meebetalen.
Oettinger moet zich, vindt Scheuer, 
buiten deze discussie houden. 
‘Goedbetaalde adviseurs hebben we 
in Europa genoeg.’
Niet alleen de CSU, ook zusterpartij 
CDU is voorstander van een tol voor 
personenauto’s om buitenlanders 
aan Duitse wegen te laten meebeta-
len. Coalitiegenoot SPD aarzelt. | FN

TOL PERSONENAUTO’S

Tarieven Europa en
Azië weer gedaald

H. Essers schept 50 
banen in nutslogistiek

Uurloon in logistiek 
daalde vorig jaar 6%

Beierentrein gaat 
vaker rijden

CONTAINERS

De tarieven voor het vervoer van 
containers van Azië naar Europa 
zijn vorige week tussen de 6 en 7% 
gedaald. Voor het vervoer van 
containers van Azië naar de 
Noord-Europese havens daalde 
het tarief volgens de Shanghai 

Containerized Freight Index met 
6,8% van 1.156 dollar per teu naar 
1.077 dollar per teu. Voor het ver-
voer van containers van Azië naar 
havens rond de Middellandse Zee 
werd eveneens minder betaald. 
De tarieven daalden met 6,4% 
van 1.263 naar 1.182 dollar per teu.

BEDRIJVEN

H. Essers betrekt dit jaar, met een 
nieuwe logistieke dienst, de ge-
bouwen in Genk, die het aan Syn-
creon heeft verhuurd. H. Essers 
wil voorkomen dat de panden 
steeds leger worden en brengt er 

geleidelijk eigen mensen in onder 
die zich toeleggen op de logistieke 
dienstverlening aan nutsbedrij-
ven. Volgens de topman van H. Es-
sers zullen er in de Suncreon-ge-
bouwen uiteindelijk vijftig nieuwe 
arbeidsplaatsen ontstaan.

DE MARKT

Het gemiddelde bruto uurloon in 
de Nederlandse sector transport 
en logistiek daalde vorig jaar met 
6% tot 13,30 euro. Een jaar eerder 
was dat nog 14,20. Dat heeft de 
stichting Loonwijzer berekend in 
haar derde ‘Loonwijzer’, die ze sa-
men met Monsterboard uit-
brengt. De loonwijzer werd opge-
steld aan de hand van een 
enquête onder 13.644 werkne-
mers uit een aantal sectoren en 
bedrijfstakken. 

SPOORVERVOER

De twee jaar geleden opgezette 
spoorshuttle tussen Rotterdam 
en Beieren rijdt voortaan vier in 
plaats van drie keer per week. Dit 
hebben European Gateway Servi-
ces en TX Logistik AG, die de trein 
samen rijden, bekendgemaakt. Er 
is een extra aankomst en vertrek 
op donderdagavond in Nürnberg 
en München, aanvullend op de 
bestaande aankomsten op maan-
dag-, woensdag- en vrijdagavond.

KORT Hapag-Lloyd 
is de nieuwe 
nummer 4
 OVERNAME   Duitse opmars in containerland

De bedrij-
ven kennen 

een gezamenlijke 
omzet ter waarde van 

negen miljard euro en 
een transportvolume 
van 7,5 miljoen teu per 

jaar. De overname resul-
teert in een jaarlijkse

synergie van 300 miljoen 
dollar. 

‘Door onze krachten te 
bundelen creëren we een 

sterker en groter wereldwijd 
bedrijf dat geniet van signifi -

cante schaalvoordelen en een 
aanzienlijk verbeterde concur-

rentiepositie’, zei CEO Oscar 
Hasbún van CSAV tijdens het te-
kenen van het contract op 16 

april. ‘De combinatie met CSAV 
versterkt Hapag-Lloyd’s aanwe-
zigheid fl ink in de groeimarkt die 
Latijns-Amerika is.’ Voorzitter van 

het bestuur van Hapag-Lloyd Mi-
chael Behrendt zei verheugd te zijn 
dat de twee bedrijven erin geslaagd 
zijn om bij te dragen aan de consoli-
datie van de containervaart. Behrendt 
zei al meerdere malen in de media 
consolidatie belangrijk te vinden. 
De eerste berichten over gesprekken 
tussen de Duitse en Chileense rede-
rij kwamen in december vorig jaar 
naar buiten. Vorige maand al bleek 
dat de overname zo goed als een 
done deal was toen aandeelhouders 
van CSAV massaal instemden met 
de overname door de nummer zes 
van de wereld. 

De deal tussen Hapag-Lloyd 
en Compañía Sud America-
na de Vapores (CSAV) is 
rond. De Duitse rederij 
klimt daarmee naar de 
vierde plek op de lijst van 
grootste containerrederijen.

Het contract is getekend en de over-
name wordt nu voorgelegd aan de 
verschillende mededingingsautori-
teiten. ‘We verwachten dat we in de 
herfst de overname volledig kunnen 
afsluiten’, zegt woordvoerder Rainer 
Horn van Hapag-Lloyd. Als dat ge-
beurd is, zal de eerste van twee ge-
plande kapitaalinjecties plaatsvin-
den. De eerste injectie bestaat uit een 
storting van 370 miljoen euro waar 
CSAV 259 miljoen euro aan bij-
draagt. De tweede injectie moet 
voortkomen uit een beursgang die 
binnen twaalf maanden na het slui-
ten van de overname moet plaats-
vinden. 
De overname voegt 53 extra contai-
nerschepen toe aan de vloot van Ha-

pag-Lloyd. Daarbij heeft  CSAV nog 
negen schepen in aanbouw. Twee 
schepen van 8.600 en zeven van 
9.300 teu, die in de loop van 2014 en 
2015 worden opgeleverd. Hoe deze 
schepen ingezet gaan worden is nog 
niet duidelijk. ‘We zijn nu begonnen 
aan de planning van ons nieuwe ser-

vicenetwerk’, zegt Horn. Het dienst-
netwerk zal volgens hem worden uit-
gebreid en meer havens omvatten. 
De schepen van CSAV zijn zoge-
noemde wide beams, die door hun 
brede vorm relatief veel lading kun-
nen meenemen met een beperkte 
diepgang. ‘Dat zorgt voor schaal-
voordeel op de ondiepe kustwateren 
van Zuid-Amerika.’ De totale vloot 
van Hapag-Lloyd bestaat straks uit 
ruim tweehonderd schepen, zeker 
als het bedrijf eind april de laatste 
schepen uit een bestelling van tien 
13.200 teu containerschepen in ge-
bruik heeft  genomen. Hapag-Lloyd 
haalt met al die extra schepen de 
vlootcapaciteit van Cosco en Ever-
green in en komt daardoor op de 
vierde plek op de wereldranglijst. 
Hoewel sommige media spre-
ken over een fusie, gaat het fei-
telijk om een overname. In ruil 
voor zijn containerbusiness 
krijgt CSAV een aandeel van 34% in 
de vernieuwde rederij Hapag-Lloyd. 
De laatste vier procent daarvan 
krijgt CSAV pas na de eerste kapi-
taalinjectie waarbij het dus 259 mil-

joen euro bijdraagt.
Eerdere berichten stelden dat het 
nieuwe regionale hoofdkantoor van 
Hapag-Lloyds  Latijns-Amerika-
business in Brazilie gevestigd zou 
worden, maar dit is onjuist. ‘Het 
nieuwe regionale hoofdkantoor 
wordt in Chili geplaatst’, zegt Horn.  

‘Nieuw servicenetwerk zal uitgebreider 
zijn en meer havens bevatten.’

TOBIAS PIEFFERS
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Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) zijn 

vrachtwagens die tot 25 meter lang zijn en tot 

60 ton totale massa hebben. Door de capaciteit 

ervan zijn er minder ritten en chauffeurs nodig 

om een lading te vervoeren. De Vlaamse overheid 

wil de effecten van dat transporttype op het 

verkeer onderzoeken.

Daarom worden op 1 juli 2014 in totaal tien tra-

jecten vergund aan bedrijven die een proeftraject 

voor LZV’s uittekenen. Bedrijven moeten zelf 

instaan voor het transport over het voorgestelde 

traject. De voorwaarden waaraan een traject 

en een aanvraag moeten voldoen, vindt u op 

mobielvlaanderen.be/lzv. 

Een opvolgingscommissie zal de effecten 

(objectieve verkeersveiligheid, veiligheidsgevoel, 

economische haalbaarheid…) in kaart brengen 

en aanbevelingen formuleren. Die zullen input 

vormen voor de discussie over die vrachtwagens 

binnen Europa en over een eventuele 

voortzetting van het proefproject. 

Dien uw dossier 

in t.e.m. 1 juni op

MOBIELVLAANDEREN.BE/LZV

en ontvang een 

vergunning voor één 

van de tien LZV-

trajecten.
DEPARTEMENT
MOBILITEIT &

OPENBARE 

WERKEN

Vlaanderen
is transport

Proefproject voor een milieuvriendelijk en mobiel Vlaanderen 
met langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s).

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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Freighter voor KLM 
 NIEUWE STRATEGIE   Vrachtvervoerder steekt veertig tot vijftig miljoen euro    

KLM-Air France Cargo wil 
pas over twee maanden 
duidelijkheid geven over de 
toekomst van de vrachtvloot 
en het voortbestaan van 
Martinair Cargo, maar alle 
macro-economische cijfers 
en plannen van de directie 
wijzen in de richting van 
een exit.

Voor KLM Cargo is het exploiteren 
van een vrachtvloot geen charitatie-
ve bezigheid, laat topman Erik Var-
wijk van Air France-KLM en Marti-
nair Cargo op een bijeenkomst met 
de internationale vakpers doorsche-
meren. De vraag is of de huidige 
vloot van twaalf vrachtvliegtuigen, 
zes MD11F’s en vier B747-400ERF’s, 
nog wel nodig is en vooral rendabel 
valt te exploiteren, stelt hij hardop. 
Op die vraag moet een grondige eva-
luatie, die ‘ergens in juni of juli’ ge-
reed is, antwoord geven.    
Varwijk, die vorig jaar de leiding van 
de Frans-Nederlandse vrachtdivisie 
overnam van Camiel Eurlings,  moet 
de verliesgevende activiteiten (-200 
miljoen euro in 2013) binnen twee 
jaar weer winstgevend maken. Hij 
zit bij deze aanzienlijke klus met 
twaalf vrachtvliegtuigen die nog 
steeds grote gaten schieten in een ge-
zonde toekomstige exploitatie van 
de vrachtdivisie. 
Varwijk onderstreept dat hij een uit-
eindelijke rekensom nog niet heeft  
gemaakt, maar wijst er op dat een 
mogelijk exitscenario ook afh anke-
lijk zal zijn van de respons van de 
verladers. ‘We verliezen nog steeds 
geld op de routes waar we vracht-
vliegtuigen inzetten. Ik stel dan ook 
de vraag aan onze klanten: wat is het 
jullie waard, want voor ons veran-
dert er nu niet voldoende?’ 
KLM Cargo heeft  vijf maanden gele-
den al aangegeven de vrachtvloot op 
Schiphol te verminderen van twaalf 

naar acht vrachtvliegtuigen (vijf 
MD11’s en drie B747-400ERF’s) in de 
loop van 2014 en 2015, maar volgens 
de vrachttopman is deze reductie  
met de sterk gewijzigde marktom-
standigheden en heroriëntatie op 
beter renderende productgroepen 
zoals farma- en expresvervoer nu al 
achterhaald. 

Bloemenvervoer
Zelfs voor het bloemenvervoer, een 
hoeksteen in de vrachtstrategie van 
dochter Martinair Cargo, verande-
ren de marktcondities sterk en acht 
hij het aanhouden van een vracht-

vloot niet lager noodzakelijk. Niet 
alleen is de prijsdruk in dit vracht-
segment groot door de concurrentie 
uit het buitenland, maar ook worden 
er steeds meer sierteeltproducten 
rechtstreeks vanuit de exportlanden 
in Afrika en Latijns-Amerika naar 
de afzetmarkten vervoerd en is de 
weg langs de bloemenveiling van 
Aalsmeer niet meer zo vanzelfspre-
kend. ‘Ook hier is de markt sterk in 
beweging en daar zullen wij ons op 
in moeten stellen. Daarnaast kun je 
in de belly-ruimte van passagiers-
vliegtuigen ook veel bloemen ver-
voeren’, stelt hij.

De vrachtvliegtuigen van Martinair Cargo kunnen een historische aanblik worden indien    

De sterk groeiende vrachtvloot van Etihad Airways blijft records breken.

Etihad ziet vrachtomzet 
met ruim kwart stijgen

LUCHTVRACHT

Daarnaast werd er 14% extra vracht-
ruimte ingezet op bestemmingen in 
China. 
De vrachtmaatschappij heeft  verder 
diensten geopend op Brazilië en 
Vietnam en meer chartervluchten 
uitgevoerd.

Vrachtvloot 
Etihad beschikt over een vracht-
vloot van drie B777-200F’s, een 
B747-800F en drie A330-200F’s en 
twee B747-400F’s.  Een B747-400ERF 
huurt Etihad Airways van KLM. 
Deze freighter wordt dit jaar gere-
tourneerd aan de Nederlandse maat-
schappij en gaat dan terug naar de 
leasemaatschappij als onderdeel van 
de lopende sanering van de vracht-
vloot bij Air France-KLM. | JV

Etihad Airways zag de vrachtom-
zet over het eerste kwartaal van dit 
jaar met maar liefst 26% stijgen 
naar 243 miljoen dollar.

Het vrachtvolume nam eveneens 
met een kwart toe naar 128.000 ton.
De luchtvaartmaatschappij uit de 
Verenigde Arabische Emiraten wil 
dit lopende boekjaar afsluiten met 
een vrachtomzet van rond de 1 mil-
jard dollar en lijkt onder meer via 
een samenwerking met Air France 
KLM en DHL Express op capaci-
teitsgebied in die doelstelling te zul-
len slagen.
Etihad wist de sterke vrachtgroei on-
der meer te bereiken door een uit-
breiding van de capaciteit van 32% 
op de sterk groeiende Indiase markt. 
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Rotterdamse haven ziet 
overslag miniem dalen

ZEEHAVENS

maken met de dip in de aanvoer vo-
rig jaar maart. Daarnaast werd er 
door de markt eind vorig jaar extra 
steenkolen ingekocht in Colombia 
met het oog op de onzekere leve-
ringscondities in het Zuid-Ameri-
kaanse land, aldus het havenbedrijf. 

Oekraïne 
Agribulk had ook de wind mee in de 
Rotterdamse haven met een over-
slaggroei van bijna 70% ofwel 1,1 
miljoen ton. Deze toename was gro-
tendeels te danken aan de export 
van meer maïs uit de Oekraïne via 
Rotterdam. De overslag van contai-
ners liet verder een lichte groei zien  
van 1% tot dik 30 miljoen ton.
Voor het lopende boekjaar 2014 re-
kent de Rotterdamse haven op een 
kleine groei in de overslag vergele-
ken met vorig jaar. Allard Castelein, 
de nieuwe topman van het Havenbe-
drijf Rotterdam, spreekt in een toe-
lichting op de cijfers wel van ‘enkele 
structurele ontwikkelingen’ die de 
groei onder druk kunnen zetten. 
Het gaat daarbij om de overcapaci-
teit bij de Europese raffi  naderijen, de 
gevolgen van het goedkope Ameri-
kaanse schaliegas voor de Europese 
chemie-industrie en veranderingen 
in de containersector. ‘Reders bou-
wen steeds grotere containersche-
pen en gaan intensief samenwerken 
om die optimaal te vullen. Tegelij-
kertijd is in veel Noordwest-Europe-
se havens terminalcapaciteit bijge-
bouwd terwijl de economische groei 
daarbij achterbleef ’, aldus Castelein.

Zeeland
De Zeeuwse havens melden over  het 
eerste kwartaal intussen een volu-
megroei van bijna 13% naar negen 
miljoen ton. De overslag van droge 
bulk steeg met 11% door meer aan-
voer van kolen, terwijl  de natte bulk 
met 23,5% toenam. In dit segment 
werden meer chemicaliën overgesla-
gen door onder meer de komst van 
extra opslag bij Oiltanking in Ter-
neuzen, aldus Zeeland Seaports. | JV

De overslag in de Rotterdamse ha-
ven is in het eerste kwartaal licht 
teruggelopen. Op de diverse termi-
nals werd in totaal 109 miljoen ton 
overgeslagen, 0,2% minder dan in 
dezelfde periode van vorig jaar.

Dat blijkt uit overslagcijfers van het 
Havenbedrijf Rotterdam. Vooral de 
aanvoer van nat massagoed (ruwe 
olie,  minerale olieproducten, che-
micaliën, plantaardige oliën en bio-
brandstoff en) deed het slecht met 
een afname van 8% naar 49 miljoen 
ton.  Zo daalde de overslag van ruwe 
olie met 2% ofwel ruim 400.000 ton 
(vergelijkbaar met de lading van an-
derhalve grote tanker) tot krap 24 
miljoen ton. De lichte afname is toe 
te schrijven aan de ‘aanhoudende 
lage vraag naar raffi  nageproducten 
in Europa en de toenemende con-
currentie van buiten Europa in deze 
sector’, aldus het Rotterdamse ha-
venbeheerder. 
Groter nog was het verlies bij de aan- 
en afvoer van minerale olieproduc-
ten. Dat nam met 2,8 miljoen ton 
(-14%) af tot 18 miljoen ton. Daarbij 
liep vooral de overslag van naft a, 
benzine en kerosine terug, terwijl te-
vens de afvoer van stookolie terug-
liep. Het verlies in dit segment heeft  
hoofdzakelijk te maken met de rela-
tief hoge brandstofprijzen op de kor-
te termijnmarkt, waardoor er nau-
welijks extra vraag is naar 
opslagcapaciteit in de Rotterdamse 
haven.
De overslag van ijzererts, schroot, 
kolen en agribulk deed het over de 
eerste drie maanden van dit jaar 
daarentegen bijzonder goed. Zo 
steeg het volume in het droge mas-
sagoed met 15% naar 23 miljoen ton 
vergeleken met dezelfde periode in 
2013.  Daarbij profi teerde Rotterdam 
van de verdere concentratie van de 
aanvoer van erts (9%) voor Europese 
staalfabrieken, aldus het havenbe-
drijf. De kolenoverslag nam ook met 
15% toe naar acht miljoen ton, maar 
deze stijging had hoofdzakelijk te 
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Doorstart failliet ACG 
onder Slowaakse vlag

LUCHTVRACHT

Wanneer dat precies zal zijn, is nog 
onduidelijk. Het vrachtvliegtuig 
staat al meer dan een jaar werkeloos 
op de luchthaven van Hahn en zal 
voor het begin van commerciële 
vluchten een grondige technische 
inspectie moeten doorlopen.  

Hongkong
Air Cargo Global is gevestigd in de 
Slowaakse hoofdstad Bratislava en 
eigendom van de Russische zaken-
man Igor Bondarenka. Hij liet eer-
der weten nog dit voorjaar de vracht-
vluchten van ACG te willen 
hervatten met diensten tussen Hahn 
en Hongkong. Het Duitse ACG werd 
eerder al een keer gered door het 
Russische Volga Dnepr, dat voor 
49% aandeelhouder was. | JV

De doorstart van de Duitse failliete 
vrachtmaatschappij Air Cargo 
Germany (ACG) krijgt langzaam 
contouren. De maatschappij ver-
andert daarbij wel van nationali-
teit, maar blijft  trouw aan de lucht-
haven van Frankfurt-Hahn.  

Air Cargo Global, de Slowaakse ini-
tiatiefnemer achter de doorstart, 
heeft  een van de twee B747-400F’s 
van de failliete Duitse vrachtver-
voerder overgeschreven naar het 
Slowaakse luchtvaartregister. Het 
vrachtvliegtuig, eigendom van het 
Ierse Aviation Leasing Limited, kan 
met de overschrijving formeel onder 
de Slowaakse vliegvergunning van 
Air Cargo Global (ACG) vracht-
vluchten gaan uitvoeren.

K+N levert fraaie cijfers 
af over eerste kwartaal

EXPEDITIE

het einde van dit jaar ligt op een om-
zetstijging van anderhalf keer het 
marktgemiddelde. Dat zou neerko-
men op een groei van rond de 5%.

Prijsdruk
De zeevrachtexpeditie liet een volu-
megroei van bijna 7% zien, maar zag 
door de aanhoudende prijsdruk de 
inkomsten niet stijgen. 
In het Europese wegvervoer stegen 
de resultaten door de kosten te redu-
ceren en door groei in de groupage. 
Dat resulteerde in een positieve be-
drijfswinst van 14,6 miljoen euro op 
dit onderdeel en een groei van de 
omzet in het landvervoer van 6,9%, 
aldus K+N. In de contractlogistiek, 
waar de Zwitserse expediteur vorig 
jaar onder druk van tegenvallende 
resultaten zwaar heeft  gesneden, 
steeg de netto omzet licht met 1,7%. 
Nadere cijfers werden hier niet be-
kendgemaakt, wat er op kan duiden 
dat de resultaten tegenvielen. Voor 
het einde van dit jaar verwacht K+N 
in de fysieke distributie een omzet-
groei van 4 tot 6% te bereiken.
Topman Detlef Trefzger van K+N 
was ondanks de mooie cijfers uiterst 
voorzichtig over het herstel in de 
markt dat hij omschreef als ‘licht’.  
Blijer was hij met het feit dat K+N 
zijn marktpositie op een breed front 
had weten ‘uit te bouwen’. | JV

Kuehne + Nagel (K+N) behaalde 
over het eerste kwartaal van dit 
jaar een nettowinst van 182,5 mil-
joen euro. Dat betekent een groei 
van bijna 12%.

Het bedrijfsresultaat nam met 7,3% 
toe naar 286 miljoen euro op een 
omzet die met ruim vijf miljard euro 
een fractie (1,3%) onder die van vo-
rig jaar lag.
Die lichte teruggang in de omzet 
schrijft  het Zwitserse expeditiebe-
drijf toe aan het afstoten van rond de 
veertig verliesgevende warehouse-
fi lialen. Daarnaast hadden valuta-
schommelingen en de aanhoudende 
prijsdruk in de lucht- en zeevracht-
expeditie negatieve eff ecten op de 
omzet.
De kernactiviteit luchtvracht liet bij 
de netwerkexpediteur een lichte op-
leving zien (1,4% ofwel 4.000 ton) 
over het eerste kwartaal. Vooral in 
Europa en Noord-Amerika werd 
deze groei bereikt, terwijl de volu-
mes in de Aziatische en Afrikaanse 
markt daalden vergeleken met de 
eerste drie maanden van 2013.
Ofschoon K+N in de luchtvracht 
minder hard groeide dan het markt-
gemiddelde, dat op 2 tot 3% lag, ver-
wacht het expeditiebedrijf deze ach-
terstand in de loop van dit jaar te te 
kunnen inlopen. De prognose voor 

TRANSPORTINDEX BEREIKT VLAK VOOR PASEN RECORDHOOGTE

De Transportindex bereikte in de aanloop naar Pasen ongekende hoogten. Eind vorige week werd een stand 
bereikt van 110,14, de hoogste sinds met het opstellen van de index, nu drie jaar geleden, werd begonnen. De 
deelindex voor binnenvaart kwam uit op 133,81 en stond daarmee ruim veertig punten hoger dan precies een jaar 
eerder. De wegvervoerindex, die vijf punten klom tot 113,88, kwam in de buurt van een ‘all time high’. 

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

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer

May '13 Jul '13 Sep '13 Nov '13 Jan '14 Mar '14

20

40

60

80

100

120

 niet meer heilig
 in nieuwe afhandelingscentra voor farmaceutica en pakjes op Schiphol

Air France-KLM Cargo is verder be-
zig met een sterke uitbouw van het 
vervoer van pakketten en farmaceu-
tische producten, zegt hij. Rond 
2020 wil de luchtvrachtvervoerder 
50% van de omzet halen uit deze 
specialismen, tegen nu 25%. Onder 
meer wordt de komende jaren sterk 
geïnvesteerd in een groot afh ande-
lingscentrum voor farmaceutische 
producten en een nieuw sorteerde-
pot voor het sterk groeiende expres-
vervoer op Schiphol. Onderhande-
lingen daarover met de luchthaven 
vormen een onderdeel van de lopen-
de gesprekken om vrachtloods 1 van 

KLM Cargo te slopen voor een nieu-
we passagierspier, zegt Varwijk. In 
totaal zal een groot deel van de vijf-
tig miljoen euro die Air France-
KLM Cargo heeft  gereserveerd voor 
expansie aan deze twee projecten 
worden besteed. Op de luchthaven 
van Parijs Charles de Gaulle legt de 
luchtvrachtvervoerder intussen de 
laatste hand aan een vergelijkbaar 
sorteercentrum voor pakjes. Daarbij 
maakt Air France-KLM gebruik van 
de knowhow van koerierbedrijf So-
dexi, dat voor 75% in handen is van 
Air France. In totaal hoopt de lucht-
vrachtgroep over vijf jaar 75% van de 

omzet uit het transport van speciale 
productgroepen te kunnen halen, 
vult commercieel directeur Eelco 
van Asch aan. Het gaat daarbij naast 
expres en farma om aerospace, valu-
ables, levende have en perishables.   
Voor deze verdere specialisaties zijn 
vrachtvliegtuigen eigenlijk een over-
bodige luxe.

ASML
Varwijk vraagt zich ook openlijk af 
of straks belangrijke verladers van 
luchtvracht, zoals chipmachinefa-
brikant ASML in Veldhoven, nog 
wel de grote zendingen met vracht-
vliegtuigen zullen verschepen of 
deze kostbare machines in onderde-
len laten vervoeren in passagiers-
vliegtuigen. ‘Ook dat is een ontwik-
keling waar we onze ogen niet voor 
mogen sluiten en die onderdeel is 
van de lopende evaluatie.’ Daarnaast 
wordt gekeken naar macro-econo-
mische trends van de freighter-
markt, de ontwikkeling van het la-
dingaanbod, de routes en mogelijke 
alternatieven. ‘We sluiten voorlopig 
niets uit. Het kan alle kanten uit, zo-
als het handhaven van de huidige 
vlootomvang, een verdere afb ouw 
van het aantal freighters, andere 
fl exibele opties zoals uitbesteding, 
maar ook de nuloptie. Wij moeten 
reëel zijn. De markt verandert sterk 
en er is steeds meer vrachtcapaciteit 
op de passagiersvliegtuigen. De rol 
voor het vrachtvliegtuig ontwikkelt 
zich daarbij steeds meer in de rich-
ting van een nicheproduct.’
Indien KLM de complete vracht-
vloot ontmantelt, zou dat het einde 
betekenen van vrachtdochter Marti-
nair, die alle vrachtvluchten voor de 
KLM-groep uitvoert. Het gemeen-
schappelijk vrachtbedrijf van Air 
France–KLM zou dan uiteindelijk 
alleen nog kunnen beschikken over 
twee B777-200F’s van Air France 
Cargo. ‘Die staan niet ter discussie’, 
aldus Varwijk.    

  eigenaar KLM Cargo besluit de verliesgevende vrachtvloot te ontmantelen. 
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K+N ziet winst stijgen door sanering contractlogistiek en meer groupage.
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De ontwikkeling van Europa is bepalend geweest voor de groei 

van de transportsector en de logistiek. Tegelijkertijd is het zaak te 

waken voor overbodige regelgeving en bureaucratie, zo betoogt 

CDA-politica Corien Wortmann, die - na de verkiezingen in mei - 

na tien jaar vertrekt uit het Europees Parlement.

Waarom stelde u zich verkies-
baar voor het Europees 
Parlement in 2004?
‘Ik werkte toen bij het directo-
raat-generaal Goederenvervoer 
van het ministerie van verkeer 
en waterstaat. Daar hadden we 
voortdurend te maken met Eu-
ropese wetgeving. Karla Peijs, 
fractielid van de EVP en lid van 
de Commissie Transport, ging 
weg uit Brussel en het CDA 
zocht een opvolger. Th uis aan 
de eettafel hebben we het uitge-
breid besproken en ik heb de 
volledige steun gekregen van 
mijn man en dochter. Ik bracht 
de nodige ervaring mee, door 
mijn werk bij V en W. Ik had een 
goede uitwisseling met organi-

saties uit de sector en dat heb ik 
voortgezet tijdens mijn tijd in het 
EP. Ik heb veel werkbezoeken afge-
legd, bij bedrijven, verladers en ha-
vens. Die ervaring heb ik in het par-
lement goed kunnen gebruiken.’
‘Hoe de interne markt is ontstaan 
en grenzen zijn open gegaan, is heel 
bepalend geweest voor de groei van 
de havens als mainport en voor Ne-
derland als gateway to Europe. Daar 
profi teert onze logistieke sector 
van. Aan de andere kant zijn er ook 
nadelen. Het is soms moeilijk een 
werkelijk goede balans te vinden. 
Bij de rij- en rusttijden bijvoorbeeld 
is het belangrijk dat een chauff eur 
zijn rust kan nemen, maar tegelij-
kertijd moeten we erop toezien dat  
we niet te veel doorslaan in een te 

gedetailleerde regelgeving. Elke 
chauff eur wil natuurlijk graag zijn 
eigen vrijheid, maar het is belang-
rijk dat we met elkaar regels heb-
ben. Anders krijg je een lappende-
ken van verschillende regels van 
alle landen. Het risico daarvan is 
dat landen hun grenzen gesloten 
dreigen te houden voor buitenland-
se transportondernemers. Op het 
spoor zie je dat nog het meest.’

Met welke idealen ging u de 
Europese politiek in?
‘Mijn ideaal was om om de goede 
randvoorwaarden te creëren voor 
ons internationaal opererende be-
drijfsleven. Ik heb een onderne-
mersachtergrond en ben erop uit 
zaken tot stand te brengen. De 

Volkskrant heeft  mij eens afgeschil-
derd als een loodgieter, dat vind ik 
wel een geuzennaam.’

Wat heeft  u bewerkstelligd?
‘Verschillende  zaken en daar ben ik 
trots op. Het begon met mijn eerste 
grote onderwerp tien jaar geleden. 
Dat was het Eurovignet. Er was een 
Oostenrijkse lobby om heel hoge 
heffi  ngen te creëren op grond van 
vage milieudoeleinden. Dat hebben 
we kunnen voorkomen. Er is een 
plafond vastgesteld en daardoor 
zijn protectionistische heffi  ngen 
voorkomen.’
‘Ook is er meer geld voor de bin-
nenvaart. Europa was behoorlijk 
gefocust op weg en spoor en nu is er 
meer oog voor de binnenvaart. Ook 
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is het telkens weer opletten voor 
onze christen-democratische frac-
tie om overbodige regels en bureau-
cratie te voorkomen. Dat is de rode 
draad in mijn bestaan.’

Is de Europese transportpolitiek 
erg veranderd in de tien jaar dat u 
in het EP zit?
‘In eerste instantie ging het echt om 
het maken van wetgeving, zoals het 
Eurovignet, de Rij- en Rusttijden-
regeling en de spoorliberalisering. 
Nu zijn we in een fase van evaluatie 
en aanpassing van wetgeving.’

Ergert u zich wel eens aan de gang 
van zaken in Brussel?
‘Jawel, als emotionele argumenten 
worden gebruikt om zaken tegen te 
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 ‘Regelgeving moet niet 
  te gedetailleerd zijn’

KARIN KOSMEIJER

houden. Bij de ecocombi is dat het 
geval. Er is een sterke lobby vanuit 
de milieuhoek en het spoor om de 
extra lange vrachtwagens tegen te 
houden. Ze gebruiken emotionele 
argumenten waarbij een beeld ge-
schetst wordt van onveilige gigali-
ners. Dat vind ik frusterend en zo 
onterecht.’

U heeft  zich altijd sterk gemaakt 
voor de binnenvaart. Waarom 
eigenlijk?
‘Ik ben opgegroeid in de Alblasser-
waard. Mijn ouders hadden een 
melkveehouderij en later een make-
laardij. Later ben ik gaan werken in 
het familiebedrijf (in de retail) van 
mijn schoonfamilie. Ik heb dus veel 
met gezinsbedrijven en die komen 

in de binnenvaart veel voor. Ver-
voer is zo ontzettend toegenomen 
en dat is voor de binnenvaart een 
uitgelezen kans. In de trans-Euro-
pese transportnetwerken is een 
groter aandeel gereserveerd voor de 
vaarwegen en de binnenhavens. 
Daar ben ik trots op. Het is nu aan 
de landelijke, regionale en lokale 
overheden om die handschoen op 
te pakken. Er ligt een bonus van 20 
tot 25 procent voor het grijpen om 
plannen te realiseren. Dat kan net 
het verschil maken. Ik ben ook blij 
dat het Europees Parlement instemt 
met ruimere regels voor het sloop-
fonds. De 35 miljoen daarvoor is op 
de plank blijven liggen door de te 
strenge voorwaarden. Die zijn nu 
ruimer en het mag nu ook worden 

verbonden aan andere fi nancie-
ringsbronnen.’

Voelen andere modaliteiten zich 
niet benadeeld door uw aandacht 
voor de binnenvaart?
‘Ik heb niet die indruk. Ik heb met 
wegvervoerders goede contacten en 
ook met het spoor en de luchtvaart. 
Met de havens van Rotterdam en 
Amsterdam heb ik ook veel gedaan. 
Maar ik vind het wel belangrijk om 
voor de binnenvaart op te komen. 
Het is een sector die niet iedereen 
als eerste in het oog heeft , maar die 
wel heel belangrijk is voor de logis-
tieke positie van Nederland.’
‘Behalve transport heb ik ook veel 
gedaan met de fi nanciële sector. 
Stabiele banken zijn cruciaal om 

het bedrijfsleven van goede lenin-
gen te kunnen voorzien. Ik ben er 
wel trots op dat het op het nippertje 
gelukt is een akkoord over de ban-
kenunie te bereiken.’

Waarom gaat u eigenlijk weg uit 
het EP na de verkiezingen in mei?
‘Ik ben altijd na een jaar of acht, ne-
gen wat anders gaan doen. Die ver-
schillende ervaringen zie ik als een 
verrijking. De laatste vijf jaar was ik 
vicevoorzitter van de EVP-fractie 
en daardoor heb ik veel tot stand 
kunnen brengen. Als je zo’n functie 
hebt, wordt er eerder naar je geluis-
terd. Vergeet niet dat de EVP 270 
zetels in het parlement heeft . Als je 
zo groot bent, kun je wat voor el-
kaar krijgen. Het CDA staat klaar 

om weer een vertegenwoordi-
ging in de Commissie Trans-
port in te nemen. Het CDA 
heeft  dat altijd gehad en we wil-
len dat graag de komende jaren 
weer leveren. Ik ben blij dat 
Wim van de Camp (CDA-poli-
ticus in het EP, red.) dat voort 
wil zetten.’

Wat zijn uw toekomstplannen?
‘Eerst ga ik tien dagen wandelen 
met mijn dochter in Schotland.  
En in de zomer ga ik eens rustig 
nadenken en kijken wat er ver-
der op mijn pad komt. Ik ga niet 
achter de geraniums zitten. Dat 
zou niet bij mij passen.’

GROOT GEWORDEN IN DE WINKEL 
Corien M. Wortmann-Kool (Oud-Alblas, 1959, getrouwd, twee kinderen) 
studeerde aan de Hogere School voor de Gezondheidszorg in Leusden en 
politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na gewerkt te hebben in 
het winkelconcern van haar schoonfamilie stapte ze over naar het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat, waar ze het schopte tot plaatsvervangend 
directeur-generaal Goederenvervoer. Eenmaal gegrepen door de politiek 
sloot ze zich aan bij het CDA, waarvoor ze in 2004 in het Europees Parle-
ment zitting nam. Sinds 2009 is Wortmann vicevoorzitter van de christen-
democratische EVP-fractie. 

De volgende Transportcommissaris zal zich moeten buigen over het Naia-
des II programma, waarvan Corien Wortmann rapporteur is. Het Europees 
Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen om de Commissie aan 
te zetten tot meer daadkracht. Naiades II voorziet in een versterking van de 
binnenvaart. Betere infrastructuur (via de trans-Europese transportnet-
werken), ondersteuning van marktwerking, herstructurering en vergroe-
ning van de modaliteit zijn de voornaamste actiepunten. Voornaamste kri-
tiek op het plan was dat het te vaag was, ook qua fi nanciering. ‘Je kunt de 
sector wel strenge emissie-eisen opleggen, maar dan moeten de mogelijk-
heden om schepen aan te passen duidelijk zijn. Ook moet de sector de tijd 
krijgen om aanpassingen door te voeren’, zegt de politica.   
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Wat is de overeen-
komst tussen 
Chiquita en Fyf-
fes? Beide be-
drijven verko-

pen bananen en beide bedrijven 
vervoeren hun product in maagde-
lijk witte schepen. Daarmee is on-
geveer alles gezegd. 
Dat Chiquita en Fyff es in maart het 
voornemen aankondigden om te fu-
seren verbaasde vriend en vijand.  
Met 32.000 werknemers in zeventig 
landen en een gezamenlijke omzet 
van ruim 4,6 miljard euro worden 
het Amerikaanse Chiquita en het 
Ierse Fyff es verreweg de grootste ba-
nanenproducent ter wereld. Maar 
veel meer dan alleen dat schaalvoor-
deel wordt door marktkenners nog 
niet gezien.
Waar organisaties vooral kijken 
naar de synergie-eff ecten van een 
fusie, lijken die bij de Amerikaanse 
en Ierse bananenproducent juist he-
lemaal zoek. Bestuursvoorzitter van 
Chiquita Ed Lonergan erkende bij de 
aankondiging van de fusie al dat er 
niet veel overlap is tussen de twee gi-
ganten. 
Als er ergens iets valt te winnen voor 

bananenproducenten, dan is dat wel 
in de logistieke keten. Vanuit Zuid-
Amerika moeten voor beide bedrij-
ven de bananen namelijk verscheept 
worden naar de belangrijkste consu-
mentenmarkten in Europa en de 
Verenigde Staten. In de logistiek zul-
len dan ook wel wijzigingen worden 
doorgevoerd; dat kan bijna niet an-
ders met de Nederlander Coen Bos 
als operationele baas van de nieuwe 
organisatie. Hij heeft  zijn wortels in 
de scheepvaart.

Nummer zeven
Na de fusie is ChiquitaFyff es direct 
een van de grootste reefercarriers ter 
wereld. Met achttien operationele 
schepen en een totale capaciteit van 
297.000 kubieke meter verwerven de 
twee een marktaandeel van 5,1% in 
de reefermarkt en stoot de bananen-
producent zelfs door naar plek num-
mer zeven; slechts een fractie onder 
de nummer zes Network Shipping, 
maar ruimschoots groter dan Star 
Reefers die de achtste plek bezet. 
Deskundigen op het gebied van ree-
ferscheepvaart verwachten echter 
niet dat door de fusie de reefermarkt 
op zijn grondvesten trilt. ‘De gevol-

gen voor de sector zullen beperkt 
zijn’, zegt analist Frans Waals van 
consultancybureau Dynamar. ‘Ik zie 
eigenlijk alleen maar overlap met 
vaarten vanuit Colombia naar Euro-
pa en de Verenigde Staten. Voor de 
rest zie ik geen overlap tussen de 
diensten van Chiquita en Fyff es.’ 
Dynamar onderschrijft  daarmee 
een eerdere conclusie van onder-
zoeksbureau Alphaliner dat de twee 
bananengiganten op logistiek ge-
bied nog echt op zoek moeten naar 
synergievoordelen. De twee onder-
nemingen verschillen compleet.
Fyff es begeeft  zich vooral op de 
chartermarkt , waar de Britse Geest 
Line ongeveer de helft  van het ver-
voer voor Fyff es Atlantic Shipping 
verzorgt. Chiquita heeft  een eigen 
scheepvaarttak, Great White Fleet. 
Fyff es bedient Europa vanuit een 
aanloophaven in Groot-Brittannië, 
terwijl Chiquita Antwerpen als aan-
loophaven heeft . 
‘Ik zie ook niet zo snel hoe Chiqui-
taFyff es de reefersector zou kunnen 
veranderen’, zegt Henk Brussaard, 
directeur van Boeckmans Shipping 
and Forwarding, agent van Great 
White Fleet in Europa. ‘Misschien 

Bananenboot bij 
’s werelds grootste 
reefercarriers
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
koelenvriestransport

Een woord dat je associeert met aller-
hande positieve hebbedingen/muziek/
ervaringen: cool. En ook in de trans-
portwereld heeft  de koude zo zijn voor-
delen. Want, het is een abc’tje, gegeten 
wordt er altijd, dus behoeft e aan koel- 
en vriestransporten zal er ook altijd 
zijn. Dat kan over zee, rivier of land, 
geen enkel probleem. 

Een van de verrassendste fusies van de afgelopen tijd was die 
tussen Chiquita en Fyff es. De vraag is wat dit voor hun logis-
tiek betekent en of de bananenboten nu een nieuwe kracht op 
de markt zijn, of dat het wat dat betreft  nog wel even koffi  e-
dik kijken is. De experts laten zich in het stuk op de pagina’s 
hiernaast erover uit.

Dat het een business is met een respectabele leeft ijd bewijst 
Seatrade. De aanwezigheid reikt inmiddels tot in verre oor-
den, ja tot de regio’s waar de tropische producten oorspron-
kelijk vandaan komen en gekweekt worden. Deze koploper 
onder ’s werelds reefercarriers, van Noord-Nederlandse oor-
sprong, is zich blijven vernieuwen. 

Een vernieuwing die defi nitief géén doorgang vindt (of mis-
schien moeten we schrijven voorlopig defi nitief, want er 
wordt vanuit de Rotterdamse haven nog druk gezocht naar 
andere kandidaten om mee samen te werken), is Rotterdam 
Cool Port. Ondernemer Jack Kloosterboer, om wie het pro-
ject toch vooral draaide, heeft  zich in elk geval defi nitief te-
ruggetrokken.

Niet dat dit volgens hemzelf zo’n ramp is. Kloosterboer stelt 
dat door de vebeterde technologie van koelcontainers het 
steeds minder uitmaakt of de opslag direct aan de (diepzee)
haven gekoppeld is. Hij richt zich nu op Vlissingen, zo vertelt 
hij in het verhaal dat u op pagina 12 vindt. Goed nieuws voor 
Zeeland Seaports, als al die plannen doorgang vinden, aan-
gezien die ook de containeroverslag bevorderen.

In het wegvervoer gelden weer andere wetten. Daar zie je de 
trend dat steeds meer bedrijven de handen ineenslaan en sa-
menwerken om de ladingstromen te optimaliseren. Ook in 
het koelvervoer (zie pagina 14). Een van de voorbeelden hier-
van levert het grote Dachser, een familiebedrijf dat jaarlijks 
5 miljard omzet (doe mij zo’n familie...). 

Dus als u straks in de supermarkt staat met een tros bananen 
in uw hand, of een bakje kiwi’s, denk dan aan de gigantische 
reis die ze hebben moeten afl eggen om daar te belanden. En 
dat onder een zo constant mogelijke en vooral bijzonder fris-
se temperatuur. Best een coole prestatie.

Cool

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl
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Reefer Service Center:
Full-service op de Maasvlakte

De Kramer Group beschikt over een strategisch 
gelegen servicedepot in het Rotterdamse Waal- & 
Eemhavengebied. Op de Maasvlakte ligt tussen 
de deepsea containerterminals ons Reefer Service 
Center. Samen met onze zusterorganisatie Seamark 
bieden wij een compleet palet aan onderhouds- 
en reparatie diensten. Ons team van ‘engineers’ 
en monteurs zorgt voor een optimale staat van uw 
koelcontainervloot. 

Kramer Group
Missouriweg 17
3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
Portnumber 7220
T +31 (0) 181 362 880
F +31 (0) 181 362 437
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl
    @kramergrouprtm   

Seatrade, al een kwarteeuw 
marktleider op grote afstand
Wie het over reefers heeft , 
kan niet om Seatrade heen. 
Hoe heeft  het bedrijf dat 
voor elkaar gespeeld? 

Het is dit jaar precies een kwarteeuw 
geleden dat Seatrade de toppositie 
verwierf in de hitlijst van grootste 
reefercarriers. In die 25 jaar heeft  de 
koel- en vriestransporteur die num-
mer 1-plek niet meer uit handen ge-
geven. 
In 1989 kocht Seatrade de schepen 
van Dammers & Van der Heide. Met 
deze megadeal verdubbelde Seatrade 
in een keer zijn vloot en het aantal 
werknemers.
Aan die overname ging al een hele 
geschiedenis vooraf. Seatrade heeft  
zijn wortels in Scheepvaartkantoor 
Groningen, een samenwerkingsver-
band van vijf kapitein-scheepseige-
naren die met schoenen en tjalken 

goederen vervoerden over water. 
De grote ommezwaai kwam in de ja-
ren zestig toen Scheepskantoor Gro-
ningen zich ging focussen op koel-
transport over water. In 1962 werd 
het eerste koelschip de Arctic ge-
bouwd. De keuze voor koeltransport 
heeft  Scheepskantoor Groningen 
geen windeieren gelegd, want al bin-
nen dertien jaar groeide de vloot tot 
achttien schepen. 
In 1973 werd de naam veranderd in 
Seatrade en sinds halverwege de ja-
ren zeventig is Seatrade eigenlijk al-
tijd een van de meest vernieuwende 
reefercarriers geweest. Indrukwek-
kend was het nieuwbouwprogram-
ma van gespecialiseerde reefersche-
pen. Dat was ook het moment dat 
Seatrade zich verspreidde over de 
wereld op zoek naar nieuwe mark-
ten.
Die vooruitgang is nooit gestopt. De 
focus is inmiddels verschoven van 

koeltransport naar diversifi catie. 
Seatrade heeft  om die reden ook tan-
kers, containerschepen en hybride 
reefers aan zijn vloot van in totaal 79 
schepen toegevoegd. In 2000 heeft  
het Duitse Triton Schiff ahrts zich bij 
Seatrade aangesloten, waarmee de 
Groningse carrier over een eigen 
scheepsbeheerder op de Duitse 
markt beschikt. 
Verder heeft  Seatrade eigen perso-
neel op de Filipijnen, in China, Rus-
land en Oekraïne. Op Curaçao is 
zijn charterdivisie gevestigd en op 
het kantoor in Antwerpen worden 
de commerciële activiteiten van het 
van oorsprong Groningse bedrijf 
waargenomen. 
Sinds begin vorig jaar vormt 
Seatrade een alliantie met Baltic 
Reefer Group, onderdeel van Baltic 
Shipping. De twee combineren dien-
sten van Zuid-Afrika, Marokko en 
Chili naar Sint-Petersburg. | GVH

dat er op de iets langere termijn met 
grotere schepen wordt gevaren, 
maar de vraag is of dat zonder fusie 
niet het geval zou zijn.’

Conventioneel
Mochten de diensten wel iets op el-
kaar aansluiten, dan blijkt het nog 
steeds lastig om zonder forse inves-
teringen vrachten te combineren. 
Fyff es laat zijn bananen nog groten-
deels met conventionele koelsche-
pen vervoeren. Chiquita heeft  echter 
de omslag gemaakt naar de reefer-
container. 
Opvallend daarbij is wel dat juist 
Chiquita onlangs weer vier conven-
tionele reeferschepen heeft  gekocht, 
benadrukt Dynamar-analist Frans 
Waals. ‘Volgens mij heeft  dat overi-
gens niets te maken met de fusie. 
Chiquita heeft  twee conventionele 
schepen uit de vaart genomen, dus 
twee van de vier dienen waarschijn-
lijk als vervanging. Van die andere 
twee reeferschepen weet ik het niet.’
Als die twee als extra capaciteit aan 
de vloot worden toegevoegd, dan 
stijgt ChiquitaFyff es wel weer direct 
naar plaats vier als grootste carrier. 
De totale capaciteit groeit dan naar 

334.000 kubieke meter, goed voor 
5,6% van het marktaandeel, aldus 
Dynamar.
Dat het marktaandeel daarmee nau-
welijks stijgt is een teken aan de 
wand. De reefermarkt is erg versnip-
perd. Uitschieter is de Nederlandse 
koel- en vriesreder Seatrade met een 
marktaandeel van 15,1%. Het markt-
aandeel van de nummer twee tot en 
met acht schommelt allemaal tussen 
de 4,5 en 6,5%. 

Inkoopmacht
‘Misschien dat ChiquitaFyff es met 
de fusie nog wat inkoopmacht  ver-
werft ’, zegt Waals. ‘Maar dat zouden 
ze dan alleen kunnen inzetten bij 
echt gespecialiseerd vervoer zoals 
Hamburg Süd aanbiedt, dat nu een 
paar diensten voor ze vaart. Op gro-
te partijen als Maersk heeft  dat echt 
geen invloed. Daarvoor is Chiqui-
taFyff es gewoon te klein.’
Zowel Chiquita als Fyff es wil pas 
spreken over het nieuwe fusiebedrijf 
en de te voeren strategie als de fusie 
is goedgekeurd door aandeelhou-
ders en mededingingsautoriteiten.

GERT VAN HARSKAMP

De koel- en vriesrederijen knipperden een 

maand geleden even met hun ogen. Met de 

aangekondigde fusie tussen Chiquita en 

Fyffes dringt ineens een bananenproducent 

de top-10 van grootste reefercarriers binnen. 

Maar meer dan de hitlijst haalt ChiquitaFyffes 

waarschijnlijk niet overhoop in de reefervaart.

GROOTSTE REEFERCARRIERS NAAR CAPACITEIT
(bron: Dynamar)

 marktaandeel operationele kubieke meter
  schepen
1. Seatrade 15,1% 65 893.000
2. NYKCool 6,6% 23 390.000
3. Baltic Reefers 5,7% 22 336.000
4. Frigoship 5,6% 39 332.000
5. GreenSea 5,4% 41 320.000
6. Network Shipping 5,1% 24 302.000
7. ChiquitaFyffes 5,0% 18 296.000
8. Star Reefers 4,4% 17 258.000
9. Africa Express 2,2% 8 132.000
10. Maestro 1,9% 6 113.000
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Vizier op Vlissingen
Het lijkt einde verhaal voor het ambitieuze project Rotterdam Cool Port. 

Ondernemer Jack Kloosterboer gelooft er niet meer in en zet zijn geld

nu op Vlissingen.

laden met exportlading, waaronder 
veel uien. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. De container hoeft  niet leeg 
terug en de uienboer is 150 euro per 
container goedkoper uit, want die 
hoeft  niet meer speciaal uit Rotter-
dam aangevoerd te worden.’
Die containers komen nu nog via 
hetzij Rotterdam, hetzij Antwerpen 
naar de Zeeuwse haven, maar Kloos-
terboer is bezig daar verandering in 
te brengen. ‘We hebben vergevorder-
de plannen om hier zelf containers te 
gaan overslaan. We zijn daarover al 
een hele tijd in gesprek met Zeeland 
Seaports en rederijen. Het gaat daar-
bij niet om de grote deepsealijnen. 
Maar op basis van ons huidige pak-
ket en de lading die nu nog in de 
markt zit, moet het mogelijk zijn om 
één of meer shortseadiensten naar 
Vlissingen te halen.’
Hij verwacht de komende periode 
concrete afspraken met partijen te 
kunnen maken, maar wil nog geen 
namen en details kwijt. ‘Maar één 
ding weten we al wel, de naam. Wij 
zitten hier aan de Westhofh aven, dus 
de naam Westhofh aven Container 
Terminal, afgekort WCT, leek ons 
wel een goed idee. In die afk orting is 
tenslotte al tientallen miljoenen ge-
investeerd’, lacht hij.
Voor de niet-ingewijde: Zeeland 
heeft  jarenlang geprobeerd om on-
der de naam Westerschelde Contai-
ner Terminal een grote deepseater-
minal te ontwikkelen. Hoewel het 
project offi  cieel nog wel bestaat, ge-
looft  vrijwel niemand er meer in dat 

De tijd dat de zeehaven 
een belangrijke rol 
speelde in de distri-
butie van fruit is 
voorbij. Zegt groot-

aandeelhouder Jack Kloosterboer 
van het gelijknamige familiebedrijf, 
dat een van de grootste spelers is op 
de Nederlandse markt voor de op-
slag en distributie van gekoelde en 
diepgevroren voedingsmiddelen. 
‘De reden? De container.’
De groep is jarenlang betrokken ge-
weest bij het ambitieuze Rotterdam 
Cool Port-project. Dat had een 
nieuw opslag- en distributiecen-
trum voor vooral fruit moeten wor-
den op een deel van de City terminal 
van ECT aan de Prinses Beatrixha-
ven. Eind vorig jaar trok Klooster-
boer zich eruit terug omdat er te wei-
nig zicht was op een rendabele 
exploitatie. ‘We kregen het gewoon 
niet rond gerekend’, zegt de onder-
nemer.
Veruit het grootste deel van het (sub)
tropische fruit zoals sinaasappels, 
meloenen, kiwi’s, bananen en ana-
nassen wordt tegenwoordig per con-
tainer aangevoerd in plaats van met 
koelschepen, die losse pallets ver-
voeren. ‘De tijd dat die pallets stuk 
voor stuk werden gelost en de koe-
ling in gingen, is zo goed als voorbij. 
Kijk maar naar Rotterdam Fruit 
Wharf. Daar werkten vroeger 300 
mensen, nu nog enkele tientallen. 
Een container met fruit kan gewoon 
overal heen, die hoef je helemaal niet 
meer in de haven leeg te maken.’
Direct doorvoeren van containers 
en ze pas in het achterland uitpak-

ken, gebeurt op steeds grotere 
schaal. Zo laat de Limburgse impor-
teur Frankort & Koning jaarlijks 
duizenden containers van Rotter-
dam naar Fresh Park Venlo aanvoe-
ren, van waaruit de meloenen, kiwi’s 
en ananassen over de Europese 
markt worden gedistribueerd. 

Binnenvaart
Logistiek manager Martijn van den 
Berg schat dat inmiddels 60% van 
die stroom via de binnenvaart en per 
spoor in Venlo arriveert. ‘Wij laten 
nooit een container in Rotterdam 

uitpakken. Waarom zouden we? Dat 
brengt alleen maar extra handelin-
gen met zich mee’, zegt hij.
Ook importeur De Groot Interna-
tional laat vele tientallen containers 
per barge naar Hedel in de Betuwe 
aanvoeren. Kloosterboer begrijpt 
dat. ‘De grond kost daar misschien 
vijf euro per vierkante meter. Daar 

zet je een koelloods op en je bent 
klaar. Daar kun je als Rotterdamse 
haven met een project van tientallen 
miljoenen gewoon niet tegen op.’
Wat hem betreft  is Rotterdam Cool 
Port dan ook voltooid verleden tijd. 
‘Het was ook ons project, wij hadden 
de intellectuele eigendom. In die 
vorm wordt het hoe dan ook niet uit-
gevoerd.’ Hij zegt zich nog wel te be-
raden op de mogelijkheid om ‘ergens 
in Rotterdam’ een kleinere faciliteit 
te ontwikkelen, omdat er ook voor-
delen zijn verbonden aan een vesti-
ging in de haven: ‘Controles door de 

inspectiediensten en douaneafh an-
deling zijn dan gemakkelijker te or-
ganiseren. Dat kan een behoorlijke 
kostenbesparing opleveren.’ Maar 
concreet zijn die plannen nog aller-
minst. ‘Hoe groot, waar en wanneer 
zijn vragen die pas in een later stadi-
um aan de orde zouden komen’, 
houdt hij zich op de vlakte.

Woordvoerder Minco van Heezen 
van Havenbedrijf Rotterdam stelt 
dat er met een ‘aantal geïnteresseer-
de bedrijven’ nog wel verder wordt 
gesproken over voortzetting van het 
Cool Port-project. Namen wil hij 
niet noemen. Wel zegt hij dat nieuwe 
bedrijven zich nog kunnen aanslui-
ten. Of de gesprekken betrekking 
hebben op de oorspronkelijke loca-
tie op de City Terminal van ECT laat 
hij in het midden.
Wel wijst hij erop dat andere onder-
delen van het project Fresh Corridor, 
waarin Cool Port een centrale rol 
speelde, inmiddels worden uitge-
voerd. Daarbij gaat het onder meer 
om het vervoer van de fruitcontai-
ners per binnenschip en truck vanaf 
de Maasvlakte via de Waalhaven 
naar Barendrecht en via de Stena-
terminal in Hoek van Holland naar 
het Westland.

WCT
Maar intussen richt Jack Klooster-
boer zijn vizier op Vlissingen, waar 
de groep al over een enorm op- en 
overslagcomplex beschikt. ‘We be-
handelen hier nu al zo’n 40.000 con-
tainers per jaar, waarvan het meren-
deel per barge aankomt. Wij maken 
die hier leeg en in veel gevallen kun-
nen we diezelfde containers weer be- ROB MACKOR

Het doek lijkt gevallen voor Rotterdam Cool Port, hier te zien op een artist impression.

Het was ook ons project, wij 
hadden intellectuele eigendom.
Jack Kloosterboer, ondernemer
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Temperature-sensitive cargo must be shipped in accordance with strict specifi cations, and 
Kuehne + Nagel ensures that delicate cargo like this gets the best possible care. We achieve 
this by using state-of-the-art equipment and monitoring systems, and by employing experienced 
specialists strategically located around the world.

088 55 44 444www.kuehne-nagel.com knnl.sales@kuehne-nagel.com

Reefer Logistics
Temp-Controlled Seafreight

Seamark Reefer Service B.V.
Industrieterrein Gadering
Koddeweg 2
3194 DH Hoogvliet - 
Rotterdam
T +31 (0)10 438 63 69
F +31 (0)10 438 67 02
info@srsbv.nl
www.srsbv.nl 

As one of Europe’s leading independent mobile reefer 
service companies, Seamark Reefer Service is able to 
perform maintenance and repair on equipment of all major 
refrigerated container manufacturers (Carrier, Star Cool, 
Daikin, Thermo King & Mitsubishi). Driven by customers and 
reefer manufacturers quality guidelines, we deliver a custom-
made technical service for reefer containers and ’gen-sets’, 
carried out by our team of over 30 engineers. 

Engagement, Reliability, Flexibility and Quality

The mobile reefer 
service company

Bijna twee jaar geleden is het al 
weer dat ECT en Kloosterboer 
elkaar op het podium van een 
congres over verslogistiek van 
Fresh Corridor in Rotterdam de 
hand schudden over Cool Port.

Toenmalig topman Hans Smits 
van het Havenbedrijf betitelde 
die gebeurtenis als een 
doorbraak, die van groot belang 
was voor de positie van de 
haven als draaischijf voor 
koel- en vrieslading. Aan dat 
moment was al jaren van 
praten, studeren en onderhan-
delen voorafgegaan.

Kloosterboer benadrukte toen 
al dat er nog geen defi nitief 
akkoord was en dat er eigenlijk 
alleen duidelijkheid was over 
het uitgangspunt: een koel- en  
vrieshuis op een containerter-
minal direct aan het water.

Het moest komen op een zes 
hectare groot stuk van de City 
Terminal van ECT, direct naast 
het Rail Service Center en zou 
op termijn verdubbeld kunnen 
worden. Daarmee zou een 
investering van naar schatting 
vijftig miljoen gemoeid zijn.

PROJECT KWAM 
NIET VERDER DAN 
‘HANDSHAKE’
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Koude lading, warme banden
Familiebedrijf Dachser zette vorig jaar 5 miljard euro om.
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Het grootste offensief in het Europese 
koelvervoer zette de Duitse logistieke 
dienstverlener Dachser vorige herfst in.

Gespecialiseerde koel- en vriesvervoerders slaan 

de handen ineen. Ze willen samen de ‘cool chain’ 

over het hele traject keurig op temperatuur 

houden. En ze zijn samen uit op een betere marge 

voor hun dienstverlening.

K
oel- en vriesvervoer is 
een specialisme waar 
niet elke transporteur 
zich zomaar op kan 
storten. Toch staan 

ook in het geconditioneerd vervoer 
de marges aanhoudend onder druk. 
En hoewel dit temperatuurgecon-
troleerde transport de crisis relatief 
goed is doorgekomen – de mensen 
moeten nu eenmaal eten – moeten 
ook koelvervoerders nadrukkelijk 
zoeken naar mogelijkheden om de 
bedrijfsvoering te verbeteren, kos-
ten te verminderen en de klant te-
vreden te houden.
Dat kun je in je eentje proberen, 
maar samenwerking of zelfs een 
overname om schaalgrootte te be-
reiken leidt vaak sneller en beter 
naar het doel. Klanten vragen ook 
steeds meer om die grotere schaal en 
hogere effi  ciency, omdat ze er sim-
pelweg op uit zijn nog meer marge 
uit het transport te persen. Hun ei-
gen marges staan immers ook onder 
druk. Een paar recente voorbeelden 
van consolidatie in de koel- en vries-
wereld maken duidelijk dat die zich 
op dit punt nauwelijks van die in an-
dere marktniches onderscheidt.
In de loop van vorig jaar ging Daily-
Fresh Logistics een strategische sa-
menwerking aan met Goes Trans-
port. Dat is een vervoerder van 
groente, fruit en sierteeltproducten 
met Duitsland als hoofdmarkt. Dai-

lyFresh, zelf al een samenwerking 
van enkele grote koelvervoerders die 
vooral sterk zijn in het transport van 
en naar de Britse eilanden, wilde sa-
men met Goes de ladingstromen 
naar Duitsland verdikken, omdat 
ook het vervoer op dat land steeds 
dunnere marges oplevert.
Het resultaat van de samenwerking 
is dat DailyFresh de regie over zijn 
eigen capaciteit in het Duitslandver-
voer nu in handen van Goes heeft  ge-
legd. De gedachte die hier mede aan 
ten grondslag ligt, is dat in het vers- 
en koelvervoer de ladingstromen 
tussen Duitsland en de Britse eilan-
den de laatste jaren in volume toene-
men. De logistiek daarvan kan door 
de samenwerking tussen DailyFresh 
en Goes worden geoptimaliseerd.
Een ander voorbeeld is dat van Scha-
vemaker Logistics & Transport, dat 
eind vorig jaar Beentjes Transporten 
overnam. Het overgenomen bedrijf 
is een kleine specialist op de Britse 
eilanden in onder meer koelvervoer, 
met elf vrachtauto’s. Beide bedrijven 
willen de hoogste kwaliteit leveren 
en rijden daarom uitsluitend met ei-
gen chauff eurs. Samen hebben ze het 
aantal ritten weten te verdubbelen 
tot vijfentwintig per week.

Schaalvergroting
Benelux-vervoerder D. Speksnijder, 
ook in geconditioneerd vervoer ge-
specialiseerd, werkt al enkele jaren 

die klanten van tijdkritische lading 
de keuze geeft  uit vijf afl evercondi-
ties. Van Nederlandse kant werkt 
Bakker Logistiek mee, dat ook zorg 
draagt voor de Belgische markt. Een 
andere Nederlandse deelnemer is 
Raben, dat zich met zijn divisie Fresh 
Logistics vooral zal richten op het 
vervoer van verswaren tussen Duits-
land en Polen.

Familiebedrijven
De partners van Dachser zijn alle-
maal familiebedrijven, net als Dach-
ser – omzet vijf miljard euro in 2013 
– zelf. Ze brengen stuk voor stuk een 
eigen, veelal geografi sch, specialis-
me in. Raben bijvoorbeeld moet zor-
gen voor het toenemende versver-
voer tussen Duitsland en Polen. 
Polen is inmiddels het zesde afzet-
land voor voedingswaren uit Duits-
land, terwijl omgekeerd Duitsland 
voor voeding voor Polen veruit de 
grootste buitenlandse markt is. Ra-
ben zegt te kunnen zorgen voor afl e-
vering in Duitsland binnen twee à 
drie dagen, desgewenst op een tem-
peratuur van +2 tot +6 graden Cel-
sius in de gehele keten.
Raben is sterk vertegenwoordigd in 
veel andere landen in Midden- en 
Oost-Europa en biedt nu ook een 
nieuwe dienst aan, ‘Ultra Fresh’, met 
vervoer onder temperaturen van 0 
tot 2 graden Celsius. Het bedrijf ver-
grootte eind vorig jaar zijn vestiging 
in het Poolse Lublin met in totaal 
16.000 vierkante meter en opende 
eveneens in Polen een vestiging in 
Szczecin. Het nieuwe netwerk rond-
om Dachser omvat ook nog andere, 
vaak lokale of regionale partners, 
zoals Brummer voor koelvervoer 
tussen Duitsland en Oostenrijk, en 
het Zwitserse Galliker.

aan schaalvergroting. Een paar jaar 
geleden werd Distributie-Unie in 
Bergschenhoek gekocht, dat zich 
richt op de diepvrieslogistiek. Zo 
voegde Speksnijder, zelf gevestigd in 
Hazerswoude, al een tweede vesti-
ging toe. Eind vorig jaar volgde de 
acquisitie van C. Huybregts Logis-
tics in Tilburg, een bedrijf in de koel-
logistiek met vijft ig trucks. Speksnij-
der beschikt nu over drie vestigingen 
en een vloot van 135 eenheden. Het 
geheel heet sinds kort Speksnijder 
Logistiek.
In maart dit jaar zette A-ware Food 
Group, een handelaar in en vervoer-
der van versproducten, zich op de 
Europese kaart als aanbieder van 
dagverse ‘A-kwaliteit’ yoghurt, 
drinkyoghurt en roomproducten 
aan supermarktketens, cateraars en 
andere horeca en aan industriële 
verwerkers. Dit gebeurt onder de 

naam A-ware Fresh Dairy, waarmee 
de komende jaren een fl inke groei 
moet worden bereikt. Het bijzonde-
re is dat A-ware ook het bijbehoren-
de koelvervoer zelf aanbiedt, want 
de groep beschikt over een vloot van 
achthonderd voertuigen.
De A-ware Food Group is voortge-
komen uit de kaashandel en verdient 
nog steeds een fl ink deel van de jaar-
omzet van 1,1 miljard euro met het 
rijpen, voorsnijden, verpakken, op-
slaan, verhandelen en vervoeren van 
uiteenlopende kwaliteitskazen voor 
supermarkten in Europa. Maar het 
bedrijf wil meer, het wil zich ont-
wikkelen tot ‘meest gewaardeerde’ 

ketenpartner voor de gehele agro- en 
voedingsindustrie.
Om dat te bereiken ging de groep de 
afgelopen jaren op het overname-
pad, waarbij ook in het vervoer en de 
verslogistiek werd uitgebreid. Zo 
werd AB Texel overgenomen, een 
grote transporteur van veelal losge-
storte agrarische producten, die on-
der meer aardappelverwerker Mc-
Cain als vaste klant heeft . Verder 
versterkte het zich met geconditio-
neerd vervoerder HeuvelTrans.
De vloot van A-ware wordt op ruime 
schaal voor vervoer voor derden in-
gezet. Zo sloot de groep eind vorig 
jaar een akkoord met groente- en 
fruitveiling ZON voor de optimali-
satie van het transport van en naar 
de veiling en professionalisering van 
de veilinglogistiek. Daarmee, en met 
het logistieke off ensief in de distri-
butie van dagverse zuivel, kun je A-

ware een hybride onderneming noe-
men, die niet alleen zelf handelt in 
producten en daaraan waarde toe-
voegt, maar ook werkt aan achter- 
en voorwaartse integratie in verske-
tens, waarbij ze ook eigen vervoer 
kan inzetten. Maar de ‘passie voor 
kaas’, waar het bedrijf zijn oorsprong 
aan te danken heeft , is gebleven.
Het grootste off ensief in het Europe-
se koelvervoer zette de Duitse logis-
tieke dienstverlener Dachser afgelo-
pen herfst in, samen met een elft al 
middelgrote tot grote partners, met 
vestigingen in 21 landen. Ze lanceer-
den het European Food Network, 
met een formule, ‘Vivengo’ geheten, FOLKERT NICOLAI
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InterModal Solutions en 

Groningen Railport Exploita-
tiemaatschappij, beide 

gevestigd in Veendam, hebben 

het AEO-certifi caat Douanever-

eenvoudigingen en Veiligheid 

ontvangen. Als een van de 

grootste food grade warehouse 

operators van Noord Nederland 

is InterModal Solutions onder 

andere voor ISO 9001-2008, 

HACCP5, GMP+, SQAS en SKAL 

gecertifi ceerd. 

Dobbe Transport heeft zijn 

activiteiten in Waddinxveen 

uitgebreid met koelopslag en 

-transport, op verzoek van 

Broer Bakkerijgrondstoffen. 

Dat bedrijf heeft de productie 

van softijs uitgebreid. De 

benodigde grondstoffen 

moeten gekoeld opgeslagen en 

vervoerd worden. Dobbe heeft 

een extra hal van 1200 vier-

kante meter met koelcellen in 

gebruik genomen en het 

koelwagenpark uitgebreid. 

Multiwheels heeft twee Volvo 

FH 460 4x2 trekkers X-low 

chassis in gebruik genomen. 

Belangrijk aspect voor de keuze 

voor de nieuwe Volvo FH is het 

innovatieve karakter van de 

truck. Multiwheels is gespeciali-

seerd in het vervoeren van 

industriemachines, windturbi-

nes, grote vliegtuigonderdelen, 

grondverzetmachines en alle 

andere soorten ladingen met 

grote afmetingen en gewichten 

door heel Europa. Vanuit het 

westelijk havengebied in 

Amsterdam verzorgt de 

onderneming al ruim 36 jaar 

lang exceptionele transporten.  

2W Logistiek BV in Kapelle 

neemt deze week de vierde 4X4 

strandauto in gebruik, een 

Mercedes Benz Actros 1930 AK 

4X4 met een Euro VI-motor. 

Deze wagen zal worden ingezet 

voor de levering vanaf de 

waterzijde op alle Zeeuwse 

stranden. 2W Logistiek verleent 

al ruim vijftien jaar deze service 

voor opdrachtgever Sligro 
Food Group. Dagelijks rijden 

vier strandauto’s de routes op 

het strand. 

Barge Terminal Tilburg (BTT) 

heeft zes nieuwe Volvo trucks 

in gebruik genomen voor 

aan- en afvoer van containers 

naar de rail en road terminals. 

Het gaat om twee Volvo FM 

370 pk standaard trucks en vier 

FH 460 pk trucks voorzien van 

gestuurde voorloopas. Alle 

voertuigen voldoen aan de Euro 

VI-norm. De volledige serie 

voertuigen is uitgerust voor 

inzet als LZV. 

De Douane heeft het AEO-

certifi caat uitgereikt aan 

Varekamp Coldstores Holland 
uit Poeldijk. Met het AEO 

certifi caat bestempelt de 

douane Varekamp als een 

betrouwbare partij. De status 

AEO biedt allerlei voordelen in 

het internationale handelsver-

keer. 

ICTS Zuid-Holland, het 

vroegere TFL (Trans Frigo 
Lease) is verhuisd naar Rotter-

dam. Vanuit deze nieuwe 

locatie (centraal gelegen voor 

de veilingen, havens en 

luchthaven Rotterdam) kunnen 

de klanten sneller bediend 

worden. Andere vestigingen 

zijn te vinden in Vuren, Antwer-

pen, Zeebrugge, Warschau en 

Moskou. In Nederland wordt 

naast de genoemde vestigin-

gen ook gewerkt vanuit diverse 

depots in Waddinxveen, Duiven 

en Zwaagdijk. 

Mooy Logistics in Waddinx-

veen heeft elf nieuwe DAF XF 

voertuigen ontvangen. De 

DAF’s worden ingezet voor het 

geconditioneerde transport van 

voornamelijk fruit, groenten, 

bloemen en planten. De nieuwe 

trucks vervangen oudere 

wagens in de vloot, die nu 140 

voertuigen telt. Mooy Logistics 

verzorgt met ruim 450 mede-

werkers groupagevervoer 

vanuit Nederland naar Duits-

land, Frankrijk, België en 

Luxemburg vanuit zijn vestigin-

gen in Waddinxveen, Breda en 

Venlo. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Seacon Logistics is dé logistieke partner in agro, food & nutrition. De logistiek van groente-, fruit-, vlees-
en visproducten, voedingssupplementen en healthcare producten (gekoeld, diepgevroren of kersvers) stelt
hoge eisen. Seacon Logistics voldoet daaraan met haar jarenlange ervaring als multimodale logistieke
dienstverlener en wereldwijde ketenregisseur. Door grote volumes, import en export te bundelen en te
verknopen ontstaan aanzienlijke efficiency- en kostenvoordelen, hogere beladingsgraden en optimale benutting
van reefers.

Meer weten?  Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55, stuur een e-mail naar
info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logist ics for a smaller world

Logistieke dienstverlening die nieuwe

markten binnen handbereik brengt

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions

Hamburg

Bremenhaven

Amsterdam

Zeebrugge

Antwerpen

Duisburg

Rotterdam

Vlissingen

Le Havre

Basel

Ludwigshaven

Smith-Holland is specialist and 
market leader in Europe for service 
and repair on reefer containers.
We service the following reefer brands

 Carrier  Mitsubishi
 Star Cool  TRS
 Thermo King  Klinge  
 Daikin 

Additional services for
 Ship kit management & parts supply 
 Marine parts
 Technical support

Röntgenweg 8 (Halfweg 2)  3208 KG Spijkenisse 
 P.O. Box 600  3200 AN Spijkenisse  The Netherlands 

Smith-Holland is 
officially accredited 

and certified by:

 Contact   
 Phone +31 181 678 400
 Service calls 24/7 +31 181 618 686  
   info@smith-europe.eu 
  www.smith-europe.eu

total 
reefer 
service

THE
SMITH
GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

Member
of

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

2 mei: Dossier Zuid-Europa
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.
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Vlaamse diepte-investering
Vlaanderen steekt de komende jaren weer bijna een half miljard euro in

onderhoud en uitbreiding van zijn binnenwateren. De grote potentie van de

binnenvaart blijkt nu al uit een gestage groei van het marktaandeel.

Ook de komende vijf 
jaar moeten weer mil-
jarden euro’s worden 
geïnvesteerd om het 
Vlaamse vaarwegen-

net te onderhouden en knelpunten 
erin weg te nemen. In het nieuwe 
‘Masterplan voor de binnenvaart  in 
Vlaanderen’, dat onlangs werd ge-
presenteerd, staat een jaarlijks te in-
vesteren bedrag van gemiddeld 450 
miljoen euro vermeld voor de peri-
ode tot 2020. In het vorige master-
plan van NV De Scheepvaart en 
Waterwegen en Zeekanaal NV ging 
het in totaal om 2.248 miljoen euro. 
De investeringsinspanning blijft  dus 
ongeveer gelijk.
De twee vaarwegbeheerders stellen 
zich voor de komende periode tot 
taak twaalf capaciteitsbeperkende 
knelpunten op korte of middellange 
termijn weg te nemen. NV De 

Scheepvaart wil het Albertkanaal, 
de belangrijke verbinding tussen de 
haven van Antwerpen en Luik, op-
waarderen, evenals het kanaal Bo-
cholt-Herentals. Waterwegen en 
Zeekanaal NV streeft  naar verdere 
uitbouw van de as Seine-Schelde en 
van die tussen Antwerpen, Brussel 
en Charleroi.
De twee beheerders verdelen hun 
werk onder in drie ‘pijlers’. De eerste 
pijler omvat het wegwerken van ach-
terstallig onderhoud en het op diep-
te houden. Verder gaat het om auto-
matisering en afstandsbediening 
van kunstwerken. Daaronder valt 
ook de verdere uitbreiding van River 
Information Services (RIS), het mo-
derne verkeersbeheerssysteem dat 
op basis van een EU-standaard spe-
ciaal voor de binnenvaart wordt in-
gevoerd.
De tweede pijler betreft  de uitbrei-

ding van de capaciteit van het vaar-
wegennet. Daarbij moeten we niet 
alleen denken aan uitbouw en op-
waardering van kanalen, maar ook 
aan de aanleg van binnenlandse ter-
minals en de aanleg, waar mogelijk 
in samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven, van kaaimuren.
De derde pijler heeft  meer met de 
‘zachte’ kant van de binnenvaart te 
maken. Het gebruik van deze moda-
liteit moet worden bevorderd, er 
moet een voldoende aanbod zijn van 
watergebonden bedrijfsterreinen, 
het gebruik van kleine waterwegen 
moet worden gestimuleerd, innova-
tieve vervoers- en overslagconcep-
ten worden ontwikkeld en nieuwe 
marktniches voor binnenvaart wor-
den geopend.
De uitvoering van het nieuwe mas-
terplan wordt gefi nancierd uit regu-
liere belastingmiddelen, met Euro-

pese subsidies, via publiek-private 
samenwerking, maar bijvoorbeeld 
ook door het beginsel toe te passen 
dat aan de gebruiker een deel van de 
kosten moet worden toegerekend.

Groeiend aandeel
De binnenvaart in Vlaanderen heeft  
een paar moeilijke jaren achter de 
rug, vooral als gevolg van het gelei-
delijk wegvallen van ertstranspor-
ten naar de Waalse staalindustrie. 
Feitelijk doet de binnenvaart het 
echter prima, zo blijkt uit recente cij-
fers van Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen. Vorig jaar vervoerden 
binnenschepen bijvoorbeeld 117,4 
miljoen ton aan lading van en naar 
de zeehavens, een groei van bijna 
5%. Het aandeel binnenvaart in het 
achterlandtransport in de zeehavens 
kwam daarmee op 31%. In het seg-
ment zeecontainervervoer had het 

binnenschip een aandeel van bijna 
een kwart, met als uitschieter de ha-
ven van Antwerpen, waar dat aan-
deel nu zelfs bijna 35% bedraagt.
In de binnenhavens in het achter-
land nam de containeroverslag met 
een fractie toe tot bijna 528.000 teu. 
Vergelijken we dit echter met het jaar 
2009, het dieptepunt van de voorbije 
crisis, dan komen we aan een stij-
ging met ruim 18%.
De binnenvaart heeft  in het contai-
nervervoer, maar ook in het trans-
port van landbouwproducten, aard-
olie en derivaten, bouwproducten en 
chemicaliën de wind mee. Dat komt 
onder meer door de mondialisering 
van de econcomie, maar bijvoor-
beeld ook door de gerichte stimule-
ring van deze modaliteit. Zo streeft  
het Antwerpse havenbedrijf ernaar 
het toch al niet misselijke aandeel 
van de binnenvaart in de modal split 

De twee beheerders van de Vlaamse binnenwateren hebben voor de komende jaren weer heel wat werk voor zichzelf in kaart gebracht. De nummers verwijzen naar het kader hiernaast.
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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

China en EU hopelijk komende 
weken akkoord voor P3. Dan 
deze zomer al actief #haven-
congres pic.twitter.com/
cpUN7tGlOo @DSchonhage 
 
Meeste deelnemers #Haven-
congres kiezen voor een duaal 
business model: replicatie en 
vernieuwing @HenkVolberda  

Meepraten over actuele 
thema’s mbt tankvaart? Word 
lid! Kick-off ledengroep 
bijeenkomsten goed bezocht, 
nu samen aan de slag #Wij-
zijnBLN. @BLN_tweets 

Heb jij onze nieuwe webcam al 
gezien? De inrichting van de 
Prinses Margriethaven als 
servicehaven is goed te zien: 
https://www.maasvlakte2.
com/nl @Maasvlakte_2 

Steven Lak #Havencongres: 
‘Ondernemersklimaat sterk 
onder druk. Het roer moet om’ 
@Deltalinqs @deltalinqs

We zijn gestart met de 
aanbesteding van de nieuwe 
grote #zeesluis in #IJmuiden, 
aanleg sluis start begin 2016 
http://bit.ly/1j5uYwW 
@Rijkswaterstaat 

Mansveld positief over 
directeur goederenvervoer in 
directieraad Prorail.
@Machinext 

Ik word er vrolijk van met de 
Cargohopper in Amsterdam... 
schoon en lief vervoer 
@delaatstemeter   

MEPs vote 4 #safer, #greener 
#lorries, cutting fuel costs, 
emissions and road deaths. 
#EUtransport @SiimKallasEU 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ‘Stel opening Maasvlakte 2 
uit’ 

 Hapag-Lloyd is de nieuwe 
nummer 4 

 Winstval Havenbedrijf 
Antwerpen 

 Rotterdamse haven slaat 
iets minder over

 Los Angeles zit buurman 
Long Beach dwars 

 Forse groei Zeeuwse 
havens 

 Uurloon in logistiek daalde 
vorig jaar 6% 

nog verder op te voeren.
Het Vlaams Gewest doet het zijne 
om transporten die nu veelal nog 
met de vrachtauto worden uitge-
voerd, naar het water te halen. Een 
goed voorbeeld zijn de projecten van 
de afgelopen jaren met bouwvervoer 

over het water. Metselstenen, gips-
blokken en dergelijke kunnen soms 
al over betrekkelijk geringe afstan-
den rendabel met binnenschepen 
worden vervoerd, zo is bij die, door 
het Gewest gesubsidieerde, projec-
ten gebleken. Een recent rapport had 
als uitkomst dat bouwvervoer over 
het water in veel gevallen econo-
misch, dus uiteindelijk ook zonder 
subsidie, haalbaar is.

Gent-Brugge
Waar de waterwegbeheerders nog 
niet aan de tweede ‘pijler’ onder hun 
masterplan zijn toegekomen, komen 
ook zij in bepaalde gevallen met sub-
sidie over de brug om verladers en 
vervoerders over te halen tot het ge-
bruik van bepaalde waterwegen die 
nog niet zijn opgewaardeerd. Zo tast 
Waterwegen en Zeekanaal NV on-
der strikte voorwaarden in de buidel 
als een binnenvaartondernemer of 
een verlader wel bepaalde trafi eken 
naar het water wil halen, maar daar-

in aantoonbaar wordt belemmerd 
door de dimensies van een bepaald 
kanaal. Zulke subsidies kunnen nog 
tot uiterlijk eind juni dit jaar worden 
verkregen voor het vervoer op het 
Kanaal Gent-Brugge, de Zeeschelde 
tussen Gent en Dendermonde en het 

Vlaamse gedeelte van het kanaal 
naar Charleroi. Die drie vaarwegen 
zijn niet diep of breed genoeg voor 
de tonnenmaat waarmee de vervoer-
der eigenlijk zou willen varen.
Het Albertkanaal, dat onlangs zijn 
75-jarig bestaan vierde, is in dit ver-
band een verhaal apart. We zagen al 
dat het kanaal door de malaise en ge-
deeltelijke verdwijning van de Waal-
se staalindustrie het totale vervoer 
de laatste jaren ziet teruglopen.
Feitelijk heeft  deze vaarweg van 
Antwerpen, door de Kempen, naar 
Luik een heel ander probleem. Het 
vervoer erover zou juist sterk kun-
nen groeien in andere ladingseg-
menten, maar daarvoor is een op-
waardering nodig. Zo moet het 
kanaal op een aantal plaatsen van 
een grotere doorvaarthoogte wor-
den voorzien om containervervoer 
in vier in plaats van drie lagen mo-
gelijk te maken. Daartoe gaat NV De 
Scheepvaart tot 2020 alle 62 bruggen 
over het Albertkanaal onder handen 

De vaarwegbeheerder pakt alle 62 
bruggen over het Albertkanaal aan.

1. Seine-Schelde verbinding via de Leie en rivierherstel Leie

2. Seine-Schelde verbinding via de Boven-Schelde – sluizen

3. Ontsluiting van de zeehaven van Brugge

 3.a. Seine-Schelde-West

 3.b. Doortocht Brugge - Dammepoortsluis en Steenbruggebrug

 3.c. Kanaal Gent-Oostende

4.  Kanaal Roeselare-Leie

5.  Kanaal Bossuit-Kortrijk

6.  Boven-Zeeschelde en zuidelijk deel van de Ringvaart

7.  Zeekanaal Brussel-Schelde - 10.000 tonsvak

8.  Kanaal naar Charleroi

9.  Albertkanaal

 9.a. Opwaardering sectie Antwerpen-Wijnegem

 9.b. Verhogen bruggen Albertkanaal

 9.c. Capaciteitsverhoging sluizencomplex Wijnegem

10. Kanaal Bocholt-Herentals

 10.a. Sluizen Mol-Lommel

 10.b. Lommel-Bocholt

11.  Dender

12.  Beneden-Nete - baanbruggen Walem-Duffel

VLAAMSE WATERWEGEN
INFRASTRUCTUURPLAN 2014-2020

FOLKERT NICOLAI

neemen. We komen dan aan een 
doorvaarthoogte van 9,10 meter, zo-
als die Europees is afgesproken voor 
kanalen van dit formaat en belang.

Onderweg
En van belang is het kanaal, niet al-
leen voor de regio Luik en de Ant-
werpse haven, maar steeds meer ook 
voor bestemmingen ‘onderweg’. 
Ook elders aan het kanaal ontstaan 
immers bedrijventerreinen, waarop 
bedrijven zich alleen maar vestigen
omdat zij hun lading snel en relatief 

goedkoop over het water van en naar 
de haven van Antwerpen of de Port 
Autonome de Liège kunnen vervoe-
ren, vanwaar de lading naar Duits-
land kan worden gebracht.
Een fl essenhals in het Albertkanaal 
is ook het sluizencomplex van Wij-
negem. Dat zal met het oog op de 
toenemende ladingstromen moeten 
worden uitgebreid. En ook daar is in 
het nieuwe masterplan in voorzien.
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AGENDA

EU-luchtvrachtsecurity derde 
landen KC3 
8 mei 

Bijeenkomst over de wetgeving om-

trent EU-luchtvrachtsecurity derde 

landen en de KC3 status. Het gaat uit-

sluitend over de import van vracht. 

• www.evo.nl

Breakbulk Antwerpen 2014  
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 

Nationale Distributiedag 2014 
22 mei 

NDL/HIDC organiseert voor de 27e 

keer de Nationale Distributiedag 

(NDD), hét logistieke jaarcongres van 

Nederland. Het congres vindt dit jaar 

plaats in Amsterdam. 

• www.ndl.nl

CeMAT 2014 xx
19 t/m 23 mei 

Zeer complete vakbeurs in Hannover 

op het gebied van interne logistiek. 

Met meer dan 1.100 exposanten en 

14.000 vierkante meter aan hallen en 

buitenterrein. 

• www.cemat.de

NT Dagen
11 en 12 juni 

Nieuwsblad Transport organiseert 

het jaarlijkse congres waar het level 

playing fi eld van havens en het verbe-

teren van de winstgevendheid in de 

logistiek aan de orde komen. 

• www.ntdagen.nl

Frankrijk botst met   
 TOLHEFFING   Alleen buitenlandse vrachtauto’s belasten mag niet

Frankrijk ligt op ramkoers 
met de Europese Unie. Het 
land wil een vorm van tol 
invoeren voor alleen buiten-
landse vrachtauto’s. Deze 
‘Ségotaxe’ is echter in strijd 
met het beginsel van non-
discriminatie.

Het is voor Frankrijk klaarblijkelijk 
een enorm probleem om een sy-
steem voor de heffi  ng van tol te be-
denken dat aan ongeveer alle voor-
waarden voldoet. Ségolène Royal, de 
nieuwe milieuminister, die ook over 
transport gaat, worstelt er althans 
vreselijk mee.
Sinds ze, daags na haar aantreden, 
de ‘écotaxe poids lourds’ voor 
vrachtverkeer op rijkswegen feitelijk 
afschoot, zal ze iets anders moeten 
verzinnen om middelen te vergaren 
voor wegaanleg en –onderhoud. 
Zonder daarmee de Franse eigen- en 
beroepsvervoerders dubbel te belas-
ten, want dat is de belangrijkste 
overweging voor Royal. En, dat 
maakt het nog ingewikkelder, zon-
der in botsing te komen met het cen-
trale Europese beginsel van non-
discriminatie.
Het is nooit verboden geweest om 
voor het gebruik van infrastructuur 
tol te heff en, noch door een staat, 
noch door lagere overheden, noch 
door particuliere eigenaren van een 
weg, een kanaal, een brug, een sluis 
of een haven. De Franse péages zijn 
een perfect voorbeeld. Je rijdt een 
tolplein op, trekt een kaartje en be-
taalt de rit als je de tolweg weer af-
rijdt. Je betaalt per traject, min of 
meer per kilometer. En naar de om-
vang van de auto. Een vrachtauto en 
een bus betalen meer dan een perso-
nenauto. Slingert er een caravan 
achter je auto, dan betaal je iets meer.
Eerlijk, want iedere weggebruiker 
betaalt. En, afgezien van de vele tol-
pleinen, ideaal, want die Franse tol-
wegen worden in het algemeen voor-
treff elijk onderhouden, met dikke 
winst overigens voor de veelal parti-
culiere beheerders. Je zou er ook, ge-
heel naar de jongste Europese in-
zichten, tijd en plaats bij kunnen 
incalculeren om fi les te vermijden.

Confl ict
Wat Royal echter vooral wil berei-
ken, is dat buitenlandse vervoerders 
die alleen dóór Frankrijk rijden, ook 
gaan meebetalen voor het onder-
houd van het Franse wegennet. De 
Franse (eigen)vervoerders betalen 
daaraan al mee door afdracht van de 
brandstofaccijns Tipp, maar buiten-
landse vervoerders die niet in Frank-

rijk tanken, doen dat niet. Wat Royal 
wil bereiken zal haar echter in con-
fl ict brengen met de Europese regels 
die bepalen dat niet mag worden ge-
discrimineerd tussen binnenlands 
en buitenlands vervoer. Dat is de es-
sentie van het beginsel van Europa-
wijd vrij en grenzenloos transport.
De oplossing kan nu alleen zijn dat 

binnenlandse vervoerders worden 
gecompenseerd door hun in enige 
vorm lastenverlaging te geven. Dat is 
waar lidstaten ook naarstig naar op 
zoek zijn. Het probleem is hier dan 
weer dat generieke verlaging van de 

vaste wegenbelasting voor de lands-
eigen vervoerders volgens de Euro-
pese spelregels ook als een vorm van 
discriminatie kan worden uitgelegd.
Duitsland, dat al een kleine tien jaar 
een eigen ‘écotaxe’ heft  in de vorm 
van de Maut, heeft  een vrij primitie-
ve oplossing gevonden om het eigen 
wegvervoer te compenseren. Die 

compensatie bestaat uit subsidies 
voor opleidingen en investeringen in 
duurzame transporttechnieken. 
Een directe korting op de wegenbe-
lasting mag Duitsland in ruil voor 
de kilometerheffi  ng niet uitdelen, 

Een ware opstand in Bretagne deed de Franse regering zwichten en de écotaxe intrekken.  

Alleen korting voor Bretagne had het
in Europa misschien nog wel gehaald.
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EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Op 12 maart jongstleden oordeelde 
de rechter in Utrecht dat een werk-
gever niet aansprakelijk is voor let-
sel dat een chauff eur had opgelo-
pen. De chauff eur had gesteld dat 
hem tijdens het uitladen van een 
bakfi ets een ongeval was overko-
men, waardoor hij letsel aan zijn 
rechterschouder had opgelopen. 
De fi ets die hij had uitgeladen zou 

op onzorgvuldige, onstabiele wijze zijn geladen (op een 
pallet met tijdschrift en). 

Bovendien, zo voerde de werknemer aan, was het uitein-
de van de spanband anders dan gebruikelijk vastge-
knoopt. Toen hij naast de bakfi ets stond, zwenkte het ach-
tergedeelte van de bakfi ets en kwam dit tegen zijn 
schouder en bovenarm. 

De kantonrechter oordeelt dat in dit geval geen sprake is 
van schending van de zorgplicht van de werkgever, zodat 
geen aansprakelijkheid bestaat. Van belang is dat de 
werknemer al enkele jaren voltijds bij de werkgever werk-
zaam was en met grote regelmaat bakfi etsen vervoerde. 
Voorts is van belang dat werknemer regelmatig betrok-
ken was bij het inladen van de fi etsen, waardoor hij goed 
op de hoogte was van de wijze waarop dit gebeurde. Er is 
geen sprake van bijzonder risicovolle werkzaamheden. 

Bovendien moet worden aangenomen dat de werknemer, 
toen bleek dat het uiteinde vast zat, de spanband weer zo 
strak zou hebben kunnen aantrekken dat de fi ets niet ver-
der zou kantelen voordat hij zich in de smalle ruimte 
naast de fi ets begaf en de knoop losmaakte. In plaats 
daarvan heeft  de chauff eur de fi ets met zijn bovenlichaam 
tegengehouden. Dit is geen handeling die de werkgever in 
het kader van de zorgplicht had kunnen voorkomen, al-
dus de rechter. 

Dat de fi ets op een pallet met tijdschrift en stond, leidt 
evenmin tot het oordeel dat de zorgplicht is geschonden. 
Bakfi etsen werden namelijk wel vaker op een pallet ge-
plaatst. De vorderingen van de chauff eur worden dan ook 
afgewezen.

Artikel 7:658 BW bevat de zorgplicht van een werkgever 
voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn perso-
neel, maar beoogt geen absolute waarborg te scheppen 
voor de bescherming van een werknemer tegen gevaar. 
Het komt er kort gezegd op neer dat een werkgever die 
maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om 
te voorkomen dat een werknemer schade lijdt tijdens zijn 
werkzaamheden. 

Indien een werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht, dan 
is hij aansprakelijk voor de door de werknemer geleden 
schade. Is geen sprake van schending van de zorgplicht, 
de handeling van de werknemer had in het kader van 
zorgplicht niet voorkomen kunnen worden, dan is de 
werkgever niet aansprakelijk. Een beroep op aansprake-
lijkheid op grond van het goed werkgeverschap (artikel 
7:611BW) kan overigens alleen slagen bij verkeersonge-
vallen in de uitoefening van werkzaamheden.

Bakfi ets
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Maarten Jan de 
Vries wordt 

vanaf 1 juli de 

nieuwe fi nanci-

ele topman van 

TNT Express. De 

Nederlandse pakjesvervoerder 

heeft daarmee vrij snel een 

opvolger gevonden voor 

Bernard Bot, die vorige maand 

zijn vertrek bij TNT aankondig-

de. De Vries (1962) was eerder 

topman bij TP Vision, de joint 

venture waarin Philips zijn 

televisie-activiteiten in 2012 

onderbracht. Daarvoor had hij 

diverse leidinggevende functies 

bij Philips. Aandeelhouders 

moeten nog instemmen met de 

benoeming van De Vries. 

Erik de Neef is offi cieel gekozen 

tot nieuwe voorzitter van de 

KRVE. De voorman van de 

Rotterdamse roeiers kreeg 263 

stemmen voor en 2 tegen. Naar 

eigen zeggen wil De Neef van 

de KRVE een ’moderne, platte 

organisatie’ maken. De Neef is 

zelf ook roeier geweest en is van 

plan om in zijn nieuwe functie 

ongeveer eens per twee weken 

mee te varen en werken. 

Marc Deschee-
maecker, 
oud-topman van 

NMBS en 

inmiddels 

N-VA-verkie-

zingskandidaat, is niet langer 

bestuurder van goederenver-

voerder NMBS Logistics. Het 

ontslag volgt op de beslissing 

van Descheemaecker om op de 

Europese N-VA-lijst te staan bij 

de verkiezingen van 25 mei. Hij 

wordt in de raad van bestuur 

opgevolgd door voormalig 

fi nancieel directeur Arnold De 
Brauwer van de NMBS. 

Claus Freydag 

wordt manager 

van de Duitse 

vestiging van de 

wereldwijde 

logistieke 

onderneming BDP International. 

Hij rapporteert aan BDP 

Managing Director Europe Yves 

Letange, die is gevestigd in 

Antwerpen. Freydag werkte 

hiervoor bij de Frans-Duitse 

joint-venture SDV Geis, waar hij 

meest recentelijk salesdirecteur 

was voor Duitsland. Daarvoor 

vervulde hij bij Kuehne + Nagel 

diverse managementfuncties in 

Azië, Europa en Noord-Amerika. 

Karl Haberkorn is bij UPS 

benoemd als 

countrymanager 

voor België en 

Luxemburg. Hij 

wordt verant-

woordelijk voor 

het management van de 

logistieke activiteiten, business 

development en strategie van 

UPS in de twee landen. Haber-

korn was hiervoor air manager 

van UPS Europa.

PERSONALIA

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

Alltrans Transport & Verhuur 
B.V.

Stramproy

Rechtbank Limburg

F & P Logistics N.V.
Meer

Rechtbank Turnhout 

Ic Transport Comm.V
Heusden-Zolder

Rechtbank Hasselt

Tls - Logistics BVBA
Roeselare

Rechtbank Kortrijk

Cosmo Trans N.V. 
Lille

Rechtbank Turnhout

Transport Julien
Wilsele

Rechtbank Leuven

X-TRA Logistics
Herentals

Rechtbank Turnhout

Transport Peter Van 
Liedekerke BVBA

Denderleeuw

Rechtbank Dendermonde

FAILLISSEMENTEN‘Ségotaxe’ op Brussel

maar gerichte subsidies kan het op 
grond van de zogenoemde Europese 
‘bagatel’-richtlijn wel verstrekken.

Voorwaarde
Natuurlijk wordt daaraan dan de 
voorwaarde gekoppeld dat bedrijven 
ook inderdaad investeren in zulke 
opleidingen en technieken. De Duit-
se compensatie zal daardoor een be-
langrijk deel van de Duitse verladers 
en vervoerders die de Maut mede 
opbrengen, niet bereiken. Voor in-
voering van de Franse écotaxe is dit 
ook geen overtuigende oplossing. 
Het eigen vervoer in de agrarische 
sector bijvoorbeeld is niet geïnteres-
seerd in subsidies om het leed van de 
wegentol te verzachten. Het heeft  na-
melijk helemaal geen plannen om te 
investeren in zaken waar die subsi-
dies voor bedoeld zijn.
Het vorige Franse kabinet, geleid 

door premier Jean-Marc Ayrault, 
heeft  de oplossing gezocht in een ge-
reduceerd tarief voor de écotaxe 
voor landstreken waarin zich weinig 
buitenlandse vrachtauto’s vertonen. 
Zo hoefde in Bretagne maar de helft  
van het in te voeren toltarief te wor-
den opgebracht. Ook voor andere 
perifere gebieden zou zoiets gelden. 
Bretagne was deze korting, die er in 
Europees verband misschien wel 
zou zijn doorgekomen, echter niet 
genoeg. De moeilijkheden voor 
Ayrault kwamen in de herfst van vo-
rig jaar, toen zich een ware Bretonse 
volksopstand tegen de écotaxe ont-
wikkelde. Waarop Ayrault de hef-
fi ng uitstelde en een brede parle-
mentaire onderzoekscommissie aan 
het werk zette om te zien hoe bij de 
invoering van de écotaxe de kool en 
de geit konden worden gespaard.
Ayrault wilde de kilometertol uit-

eindelijk toch wel graag invoeren, 
omdat hij de vele honderden miljoe-
nen euro die deze zou opleveren 
voor aanleg en onderhoud van infra-
structuur niet kon missen. De nieu-
we regering onder premier Manuel 
Valls, die zich persoonlijk vierkant 
achter milieuminister Royal heeft  
opgesteld, kan dat laatste ook niet, 
heeft  om het opstandige volk tege-
moet te komen de écotaxe diep in de 
vrieslade van de ijskast opgeborgen, 
en moet op zoek naar een andere in-
komstenbron.
Royal zoekt de oplossing in twee 
richtingen. Er kan een ‘vignet’ voor 
alleen buitenlandse vrachtauto’s ko-
men, aan de grens af te rekenen. Of 
buitenlands verkeer op doorreis 
door de ‘hexagone’ zou moeten wor-
den verplicht van de bestaande tol-
wegen gebruik te maken. De exploi-
tanten van die tolwegen zouden hun 
tarieven voor buitenlandse vervoer-
ders dan moeten opschroeven en de 
meerinkomsten moeten delen met 
de Franse staat.
Volgens experts verzet Europees 
recht zich tegen beide oplossingen. 
Daar komt bij dat een tol voor bui-
tenlands vervoer, in welke vorm 
ook, naar schatting slechts een derde 
oplevert van de opbrengst van een 
heffi  ng die door alle vervoerders 
moet worden opgebracht. Het Fran-
se parlement heeft  voor deze bezwa-
ren ook oog. De speciale commissie 
die de problemen analyseert zou 
eind deze maand een rapport met 
bevindingen moeten presenteren, 
maar zegt daarvoor meer tijd nodig 
te hebben, nu de politieke situatie is 
gewijzigd. De commissie wil eerst 
zowel Royal als minister Michel 
Sapin van fi nanciën nog eens horen.

Duur contract
Een probleem dat hier nog doorheen 
speelt is het contract dat Frankrijk 
onder president Nicolas Sarkozy 
sloot met Ecomouv’, het consortium 
dat de écotaxe zou moeten innen en 
dat inmiddels al aanzienlijk in het 
heffi  ngssysteem heeft  geïnvesteerd. 
De staat heeft  zich, volgens een deel 
van de Assemblée nationale, bij het 
sluiten van dat contract door Eco-
mouv’ voor honderden miljoenen 
euro laten bedotten, want de hef-
fi ngskosten zouden wel tot een 
kwart van de opbrengst oplopen. 
Niettemin ligt er in Parijs nu een re-
kening van de tolgaarder wegens het 
aanhoudende uitstel van de invoe-
ring van de écotaxe van 700 miljoen 
euro. Dat uitstel is immers niet aan 
Ecomouv’ te verwijten, maar aan de 
wispelturigheid van de Franse poli-
tiek.

  Er is echter nog geen geschikt alternatief. 
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Te koop: uw eigen stukje spoorlijn, 
dwars door het pittoreske Drenthe 

Het is vooral het onderhoud van de 
afgedankte lijn dat in de papieren 
loopt, want het gaat om 6 hectare na-
tuurgebied, inclusief spoor, seinpa-
len, overwegen en een brug uit de ja-
ren zeventig. Dat ProRail ervan af 
wil, oké, maar waarom dan niet een-
voudigweg slopen? ‘Slopen kost ook 
tonnen, daarom bieden we de lijn te 
koop aan, tegen elk aannemelijk 

Wie de vertragingen zat is, kan z’n 
eigen treinmaatschappijtje begin-
nen. ProRail heeft  een oude spoor-
lijn in de aanbieding, van zeven ki-
lometer lang.  

Altijd al een eigen museumspoortje 
willen hebben? Dat buitenkansje is 
er nu. Het gaat om het traject tussen 
de Drentse plaatsen Nieuw-Amster-
dam en Schoonebeek, dat tot 1996 
nog gebruikt werd door de Neder-
landse Aardolie Maatschappij 
(NAM) om olie te vervoeren. 
Schoonebeek staat immers ook wel 
bekend vanwege de ja-knikkers, die 
vroeger het zwarte goud naar boven 
stonden te pompen.
Wie hem wil hebben, moet wel snel 
met een serieus plan komen, meldt 
ProRail. En met een fl inke zak dui-
ten. Niet voor de lijn zelf, want die 
staat te koop onder het motto waar 
Marktplaats vol van staat: t.e.a.b. 

BUITENKANS

bod. Maar wel alleen aan serieuze 
kandidaten die willen investeren’, 
aldus een woordvoerder van ProRail 
tegen het ANP. 
Kortom, sla het spaarvarken stuk, 
geef die oude verroeste locomotief in 
de garage een poetsbeurt en zet hem 
op de rails en bielzen. Pet op, spiegel-
ei in de hand, fl uitje in de mond en 
tsjoeke-tsjoeke maar!  | PW
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Balen voor Becks

De Miami Seaport Alliance 
keert zich tegen de plannen 
van David Beckham voor 
een gloednieuw voetbalsta-
dion vlakbij de haven.

David Beckham moet nog even af-
wachten of zijn droom van een 
nieuw voetbalstadion aan zee gerea-
liseerd kan worden. Het verzet 
groeit. In de Miami Seaport Alliance  
hebben verschillende havenpartijen, 
waaronder de prominente miljar-
dair Norman Braman, elkaar gevon-
den. ‘We kunnen goedbetaalde
banen, zoals kraanbestuurders, 
monteurs en havenwerkers, niet in 
gevaar brengen voor laagbetaalde 
stadionbanen, zoals het verkopen 
van snacks’, stelt de alliantie in een 
paginagrote advertentie in de Miami 
Herald en El Nuevo Herald. 
Voetbalcelebrity David Beckham, 
oud-speler van Manchester United 

en Real Madrid, ontvouwde vorige 
maand plannen voor een nieuw sta-
dion voor zijn voetbalclub in Miami, 
met 25.000 zitplaatsen. Een van de 
opties voor de locatie is het eiland 
waar ook de haven is gelegen, met 
fraai uitzicht op het centrum van de 
Amerikaanse stad. Het project zou 
in totaal 200 miljoen dollar kosten, 
inclusief winkels, hotels en kantoren 
- met het vasteland verbonden via 
een voetgangersbrug.
De weerstand in de havengemeen-
schap komt nu voor het eerst groot 
naar buiten. Men vreest dat het sta-
dionplan de kansen doorboort van 
Miami als aantrekkelijke overslag-
haven voor verladers die naar de VS 
willen exporteren. De stad heeft  juist 
plannen om de haveninfrastructuur 
te verbeteren voor de som van 2 mil-
jard dollar, mede vanuit de hoop om 
te kunnen profi teren van de uitbrei-
ding van het Panamakanaal.  
‘Becks’ streek in Miami neer toen hij 

de kans kreeg om voor 25 miljoen 
dollar licentiehouder te worden van 
een compleet nieuwe plaatselijke 
voetbalclub, nadat hij zijn voetbal-
carrière in de VS had beëindigd bij 
LA Galaxy. 

Stimuleren
Het klimaat van Florida zal mis-
schien ook een rol gespeeld hebben, 
maar Beckham wil naar eigen zeg-
gen het voetbaltalent stimuleren in 
Noord- en Midden-Amerika. Ge-
vraagd welke drie spelers hij zou 
willen aantrekken, zei hij tegen Th e 
Guardian: ‘Het zou niet van respect 
getuigen als ik zou zeggen wie ik in 
het team wil, maar we hebben wel 
een lijstje. Ik heb het geluk gehad om 
met de beste spelers ter wereld te 
spelen en sommigen hebben me al 
gebeld om te vragen wanneer Miami 
een feit is.’ De zon roept.  

Artist impression van het stadion met op de achtergrond de skyline van Miami.
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 STADION   Havengemeenschap Miami tegen Davids plannen

QUOTE VAN DE WEEK

Corien Wortmann, 
Europarlementariër voor 
het CDA, spreekt in deze 
krant over haar vertrek uit 
het Europees Parlement.

Ik ga niet 
achter de 
geraniums 
zitten.
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Wat verwacht u? Zal de chauff eur van 
een ecocombi straks, als ook Vlaande-
ren aan zijn proef met deze lange voer-
tuigen is begonnen, zijn combinatie bij 
de landsgrens braaf ontkoppelen om 
deze in onderdelen in het andere land 
te brengen? Of rijdt hij zijn voertuig in 
één stuk de fi ctieve stippellijn over die 
Nederland van België scheidt? We heb-
ben hier te maken met een dilemma, 

want het Europees Parlement wil niet dat met ecocombi’s 
grensoverschrijdend vervoer wordt verricht, zelfs niet als 
twee landen met een gemeenschappelijke grens de ecocombi 
beide op hun grondgebied toelaten.

Je kunt je nauwelijks voorstellen dat de politie in Nederland 
en Vlaanderen zich hevig zal beijveren om deze onzinnige 
Europese bepaling te handhaven. Er zullen geen agenten aan 
de grensovergangen worden geposteerd om speciaal hierop te 
letten. Er zal wel scherp worden gecontroleerd of de Vlaamse 
vervoerder zijn ecocombi netjes in Nederland heeft  aange-
meld, en omgekeerd. Dat is natuurlijk prima.

Binnenkort gaan we, in Nederland, in Vlaanderen en trou-
wens in heel Europa, naar de stembus om een nieuw Euro-
parlement te kiezen. Een serieuze zaak, ook al zou dat parle-
ment zich, zie boven, met onzinnigheden onledig houden. 
Een echt parlement is het trouwens nog steeds niet. Uiteinde-
lijk wordt in de Europese Unie de dienst uitgemaakt door de 
regeringen der lidstaten, die elk met hun eigen parlement 
hebben rekening te houden.

Het Europarlement zou zich in de kijker kunnen spelen door 
met die landsregeringen af te spreken dat op de naleving van 
wél zinnige Europese bepalingen, zoals de rij- en rusttijden, 
veel beter wordt toegezien. Nu doet elke lidstaat maar wat, op 
eigen houtje, en vaak op een manier die aan die bepalingen 
geen recht doet. Zo zou het Europarlement zich ook moeten 
inzetten voor samenwerking van alle lidstaten bij de bestrij-
ding van voertuigcriminaliteit.

Maar, zult u misschien zeggen, dan heb je het over méér Eu-
ropa. Dat is echter niet zo, dat is een misvatting. We hebben 
het over een Europa dat beter werkt, over de voltooiing van 
de interne markt, onze grootste verworvenheid van de afge-
lopen halve eeuw. Blijven we aanrommelen zoals nu, dan la-
ten we die verloren gaan.

Koppelen, ontkoppelen?


