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Lang heeft  directeur Erik de 
Goeij de ‘vrachtfamilie’ van 
Aviapartner Cargo op Schiphol 
bij elkaar weten te houden. Maar 
na jaren van verliezen en het 
schrappen van de uitzendbanen 
moet er nu toch ‘in het eigen 
vlees worden gesneden’.   

Aan dit pijnlijke proces viel na het recente 
verlies van klant Qatar Cargo aan concur-
rent Swissport nauwelijks meer te ontko-
men, stelt De Goeij. ‘Daardoor verliezen 
wij dit jaar 15% van de omzet’, stelt hij. Na 
het eerdere vertrek van grote partijen als 
AirBridge Cargo, een drie weken durende 
staking in maart en het uitblijven van 
nieuwe klanten moet de grootste vrachtaf-
handelaar op Schiphol nu de tering naar de 
nering zetten, zegt hij.
Van de ongeveer 400 vaste banen moeten 

alleen maar kan eindigen in ontslagron-
des, faillissementen of overnames. 
Aviapartner hoopt te overleven via specia-
lisatie, zoals de afh andeling van farma-
goederen, een dierencentrum en extra 
diensten voor expediteurs, zegt De Goeij. 
FNV-bestuurder Jacob de Vries gelooft  dat 
Aviapartner de concurrentieslag tegen 
Swissport, Menzies en WFS in Europa 
heeft  verloren. ‘De aandeelhouder heeft  al 
gezegd dat Aviapartner als zelfstandig be-
drijf geen overlevingskansen meer heeft . 
Ik vermoed dat de directie met de reorga-
nisatie de verliezen wil verminderen om 
het bedrijf aantrekkelijker te maken voor 
een verkoop of overname.’ 
De Goeij doet dit verhaal af als ‘stemming-
makerij’. Plannen voor een verkoop van 
Aviapartner na de eerdere mislukte over-
namepoging door WFS vorig jaar zijn er 
niet, zegt hij. ‘We gaan gewoon door op ei-
gen kracht.’

er ‘iets meer dan zestig verdwijnen’, stelt 
De Goeij. Geld voor een sociaal plan is er 
door de rode cijfers van de afgelopen jaren 
niet, voegt de manager eraan toe. De ver-
trekkende medewerkers moeten het stel-
len met de toezegging dat Aviapartner ze 
begeleidt naar ander werk. Of sommige 
medewerkers naar rivaal Swissport kun-
nen overstappen, kan hij niet zeggen. 

Stemmingmakerij
Erik de Goeij komt er rond voor uit: Avia-
partner Cargo is het eerste slachtoff er ge-
worden van jaren van prijsdruk op Schip-
hol en concurrentie van nieuwe partijen 
die geen cao kennen. Aviapartner, het 
oude Aero Groundservices, kon daar met 
een relatief dure cao niet tegen opboksen 
ondanks ‘een dijk van een naam’. Andere 
afh andelaars zitten in hetzelfde schuitje. 
Volgens marktkenners is de vrachtafh an-
deling op Schiphol een mix van rode cij-
fers, marginale vrachttarieven, onderbe-
taling of te kostbare cao’s. Een situatie die 
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 SCHIPHOL   Vrachtafhandelaar moet ‘ruim zestig mensen’ ontslaan 

Sanering Aviapartner 
doet het ergste vrezen

JOHN VERSLEIJEN

MAUT
Het Duitse verkeersmi-
nisterie ontkent dat de 
eigen minister, Alexan-
der Dobrindt, voor 
Duitse personenauto’s 
een ‘Öko-Steuer’, een 
wegenbelasting met 
verschillende tarieven 
voor schonere en meer vervuilende personenauto’s, wil 
invoeren. Die nieuwe wegenbelasting moet de Duitse 
automobilist ontzien als straks een algemene tol voor 
personenauto’s wordt ingevoerd. Het is de bedoeling 
dat Duitse autorijders worden ontzien, door hun betaal-
de tol via een lagere wegenbelasting te compenseren. 

Geen milieucompensatie ‘PKW-tol’

VERLADERS
Verladers moeten vanaf medio 2016 zorgen voor een 
correcte opgave van het gewicht van containers, voor 
ze aan boord van een zeeschip worden geladen. Dat 
heeft de International Maritime Organization in princi-
pe besloten.

EVO en Fenex zijn het oneens met die maatregel, die be-
doeld is om het overboord slaan van containers tegen te 
gaan, maar ze kunnen die waarschijnlijk niet meer te-
genhouden. De organisaties willen nu samen met de 
overheid bekijken hoe verladers aan de plicht kunnen 
voldoen, zonder dat elke container individueel moet 
worden gewogen. Wegen of berekenen, dat is de vraag. 

Zie verder pag. 14.

Weegplicht containers dichterbij

miljoen teu vervoerde CMA 
CGM in het eerste kwartaal 
van 2014. Dat is 5,8% meer 
dan een jaar eerder. De 
Franse containerrederij 
heeft de omzet in het eer-

ste kwartaal zien stijgen van ruim 3,8 naar ruim 3,9 mil-
jard dollar; 2,7% meer dan in het eerste kwartaal van 
vorig jaar. De winst steeg met ruim een procent tot 97 
miljoen dollar. De omzetverhoging kwam vooral uit het 
aanboren van nieuwe markten. CMA CGM verwacht 
voor het hele jaar een stabiele groei. De capaciteit van 
de CMA CGM-vloot steeg met 5%. 

2,8
CMA CGM MEER CONTAINERS

WEGVERVOER
AB Texel neemt van Van den Bosch Transporte in 
Duitsland het veevoedertransport met sluiskippers 
over. Van den Bosch, een Duitse dochter van de 
Nederlandse bulkvervoerder Van den Bosch Transpor-
ten, wil zich voortaan concentreren op het kipper- en 
silovervoer voor de voedingsindustrie. AB Texel, dat al 
sterk is in het veevoedertransport in de Benelux, 

neemt ook zijn intrek 
in de vestiging van Van 
den Bosch in Salzgitter, 
in de deelstaat 
Nedersaksen. Beide 
bedrijven spreken van 
een strategische 
transactie. 

AB Texel breidt uit in veevoer 
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 NIEUWE POLL:  Het verplicht wegen van containers is een onzinnige maatregel

Klopt, iedereen had te grote ogen in 2005 

Onzin, niemand zag de crisis aankomen 

Ja, maar de banken spelen ook een rol  

Anders

37 %

26 %

29 %

8 %

Het is hun eigen schuld dat het slecht 
gaat in de tankbinnenvaart

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 307 mensen op de stelling van 21 MEI

Vorig jaar rond deze tijd was 
Gertjan Breij, managing director 
van DKV Euro Service Benelux, 
er nog vrij zeker van dat de 
Franse écotaxe poids lourds per 
oktober 2013 zou worden 
ingevoerd. We zijn nu een jaar 
verder en de kilometerheffi  ng is 
één- en andermaal uitgesteld. In 
de Franse politiek wordt er 
zwaar over gedebatteerd. 
Wanneer komt het er dan wél 
van? ‘Deze Franse heffi  ng 
discrimineert buitenlandse 
vervoerders niet.’   

DKV verzorgt voor zijn klanten 
de transacties die zij straks 
moeten doen met de exploitant 
van het Franse tolsysteem. U was 
al geheel voorbereid op de 
invoering van de tol. Bent u de 
afgelopen jaren niet voortdurend 
op het verkeerde been gezet door 
al dat uitstel?
Het is denk ik voor geen enkele 
dienstverlening goed dat er steeds 
vertraging optreedt. Onze ‘busi-
ness case’ voor de écotaxe in 
Frankrijk wordt als het ware opge-
rekt en onze terugverdientijd 
wordt daardoor bekort. Je hebt im-
mers al een boel inspanningen ge-
leverd die nog niet hebben geleid 
tot het doel. Maar dat is het norma-
le bedrijfsrisico dat je loopt. Erger 
is dat ook onze klanten in onzeker-
heid blijven verkeren. Dat geldt 
ook in de relatie van die klanten tot 
hun klanten, de opdrachtgevers tot 
het vervoer in en door Frankrijk. 
Maar ja, het is zoals het is. Wijzelf 
zijn volledig voorbereid op de 
nieuwe Franse tol en Écomouv’, 
dat het tolsysteem beheert, is dat 
ook. Het is aan de politici nu een 
defi nitieve keuze te maken.

Wat dat betreft  ziet het er vrij 
somber uit. De kwestie écotaxe 
lijkt politiek weer helemaal open 
te zijn. Of ziet u dat anders?
Ja, ik wil de twijfel wegnemen over 
de vraag of het werkelijk doorgaat. 
Er zit een verschil tussen wat er in 
de politiek wordt geroepen en wat 

je, als nauw bij de zaak betrokken 
dienstverlener, achter de schermen 
hoort. Op grond van dat laatste 
verwacht ik de invoering van de tol 
eerder dan de meesten van ons nu 
geneigd zijn te denken. Ik houd het 
erop dat er in Frankrijk in 2015 een 
kilometerheffi  ng voor het vracht-
verkeer wordt ingevoerd. Onder 
welke naam dan ook, want naar 
het schijnt mag de écotaxe nu geen 
écotaxe meer heten, maar liever 
een écoredevance, een soort mi-
lieutol. Het zal trouwens een tol 
worden die volledig aan de EU-
richtlijnen voldoet, die dus niet 
discrimineert tussen binnenlands 
vervoer en buitenlandse transpor-
teurs.

Heeft  het aanhoudende uitstel 
van de Franse heffi  ng de resulta-
ten van uw bedrijf negatief 
beïnvloed?
Ik zei al, dat behoort tot je gewone 
bedrijfsrisico. Maar het gaat prima 
met DKV. Over de hele linie – we 
zijn in 42 landen actief met onder 
meer tol-, tankpas- en andere za-
kelijke diensten aan de transport-
sector – groeien we de laatste jaren 
met 4 tot 8% per jaar, ondanks de 
nog steeds moeilijke marktsituatie. 

In het Verenigd Koninkrijk is de 
nieuwe tol voor vrachtverkeer er, 
per begin april, bijna geruisloos 
gekomen. Wat is het verschil?
Onder meer dit dat het Britse sys-

teem een eenvoudig systeem is, wel 
met variabele tarieven, maar niet 
met on-board units en met een 
simpel betalingssysteem. De éco-
taxe, of hoe die dan ook gaat heten, 
is een veel ingewikkelder systeem, 
dat technisch overigens al lang 
goed was uitgewerkt. Het goede 
aan dat systeem is dat het voldoet 
aan het Europese streven naar har-
monisatie van tolheffi  ngssystemen 
in Europa. De Franse écotaxe-box, 
de on-board unit dus, kan overweg 
met zowel microgolf- als GPS-
technologie. Dat zijn de twee syste-
men die we in de Europese Unie nu 
standaard in on-board units willen 
installeren, zodat je er uiteindelijk 
in alle landen met de tolsystemen 
kunt communiceren. We noemen 
dat EETS en we zijn er steeds ver-
der mee.

Wanneer mogen we dat geharmo-
niseerde systeem tegemoetzien?
Ik denk dat het vanaf 2016 in enke-
le fases zal worden ingevoerd. Dan 
zullen alle grote openbare tolaan-
bieders dus of van microwaves of 
GPS gebruikmaken. Vindt u dat 
nog lang duren? Ach, we zijn er al 
veel langer mee bezig en het proces 
loopt nu echt.

Even terug naar de Franse 
kilometerheffi  ng. Het lijkt me 
voor vervoerders een hele klus uit 
te zoeken welke route ze straks 
toltechnisch het best kunnen 
kiezen: de particuliere ‘péage’ of 
de staats- en departementale 
tolwegen. Kunt u hen helpen?
We hebben voor alle Europese tol-
landen een tolcalculator ontwik-
keld, die de optimale route kan be-
rekenen. Die houdt er rekening 
mee of je snel ergens moet zijn of 
dat je de tijd hebt om tussen A en B 
om te rijden. Onze tolcalculator 
berekent de kosten en de rijtijd op 
basis van actuele gegevens. Hij is 
vorig jaar bekroond met een Duit-
se innovatieprijs en we zijn daar 
nog steeds enorm trots op.

GERTJAN BREIJ, MANAGING DIRECTOR DKV EURO SERVICE BENELUX

‘Die ‘écotaxe’ zie ik er 

volgend jaar wel komen’

FOLKERT NICOLAI

C
O

M
M

E
N

T
A

A
R

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het was te verwachten. De vrachtaf-
handeling op Schiphol, goed voor zo’n 
1.500 tot 2.000 vaste en tijdelijke ba-
nen, lijkt met de al lang verwachte 
noodzakelijke sanering te zijn begon-
nen. Marktleider Aviapartner Cargo 
bijt de spits af. Er moeten ‘ruim zestig 
van de 400 vaste medewerkers’ ver-
dwijnen. 

In de vrachtafh andeling op Schiphol wordt al jaren verlies ge-
leden door de lage tarieven die de klanten, luchtvaartmaat-
schappijen, hebben weten te bedingen. Dat werd nog erger 
door de crisis. Daarmee heeft  de vrachtafh andeling min of 
meer een deel van de prijs betaald van de recessie in de lucht-
vracht van de afgelopen jaren. Niet voor niets sprak onlangs 
een vakbondsbestuurder van een zieke sector die zich heeft  
laten uitkleden door de luchtvaartmaatschappijen en de re-
kening bij de werknemers probeerde neer te leggen.   

Wie de laatste gedeponeerde jaarverslagen (2012) in de 
vrachtafh andeling bekijkt, ontdekt dat de vakbondsbestuur-
der gelijk had. Van alle grote bedrijven wist alleen Menzies 
Cargo zich aan de rode cijfers te onttrekken. In 2012 was er 
een winst van 442.000 euro, tegen een verlies van 284.000 in 
2011, bij deze Schotse afh andelaar op Schiphol. De andere 
vrachtafh andelaars boekten verlies of verstopten dat bij de 
meer rendabele passagiersafdeling.  

Aviapartner Cargo, het oude Aero Groundservices, leed in 
2012 een verlies van 2,2 miljoen euro en was daarmee niet 
eens koploper. Dat was Swissport met 5,2 miljoen euro. Op-
merkelijk daarbij is dat deze Zwitserse afh andelaar de laatste 
tijd hoofdzakelijk op prijs een aantal grote klanten bij Avia-
partner wist weg te kapen. De kostprijs is in deze sector al 
lang uit het oog verloren. 

De directie van Aviapartner wordt niet alleen geplaagd door 
prijsvechters als Swissport, die geen cao kent, maar ook door 
een vakbond, FNV Bondgenoten, die weinig op heeft  met de 
slechte resultaten in de sector en speciaal bij Aviapartner Car-
go. De vakbond heeft  enkele maanden geleden nog via een 
drie weken durende staking geprobeerd een betere cao af te 
dwingen bij het noodlijdend vrachtbedrijf. Die actie leverde 
niets op voor de werknemers maar heeft  wel de fi nanciële si-
tuatie bij Aviapartner verder doen verslechteren. Daarnaast 
heeft  de confrontatie tussen de bond en de vrachtafh andelaar 
er voor gezorgd dat het bedrijf even buiten beeld is om een 
noodzakelijke cao voor de gehele vrachtafh andeling af te 
spreken. Daarmee ontbreekt een coalitie tussen werkgevers 
en werknemers op het terrein van de arbeidskosten in de 
vrachtafh andeling op Schiphol en kunnen prijsvechters als 
Swissport hun gang blijven gaan, met alle gevolgen van dien.       

Een alternatief voor de sector zouden overnames of allianties 
kunnen zijn met de daaraan gekoppelde noodzakelijke 
schaalvergroting. Daar is voorlopig geen zicht op. De slechte 
resultaten in deze sector, de onzekere toekomst op het gebied 
van de vrachtvliegtuigen, de hoge huren van de afh ande-
lingsloodsen en de rol van de Schiphol Group, die als huis-
baas laisser faire hoog in het vaandel heeft  staan, maken de 
vrachtafh andeling oninteressant voor acquisities.   

De saneringen lijken daarmee voorlopig het enige alternatief, 
los van faillissementen, maar dat laatste doemscenario is ze-
ker niet uit te sluiten voor de toekomst van de sector, nu het 
hoofdzakelijk aanmodderen blijft  in de vrachtafh andeling,
in de hoop op betere tijden. 

De zieke afh andeling
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Laatste diepzeeklant 
verlaat ZIP-terminal

ZEEBRUGGE

Lancering P3 uitgesteld 
tot herfst van dit jaar  

een studie lopen om de vier opgestel-
de postpanamaxkranen naar Ant-
werpen over te brengen. Het inte-
rim-personeel zou al te horen 
hebben gekregen dat de contracten 
niet worden verlengd. Exploitant 
PSA ontkent echter dat de terminal 
gesloten wordt en behoudt er de we-
kelijkse feederdienst op Zweden en 
Finland van Unifeeder. 
PSA zegt Zeebrugge als een belang-
rijke draaischijf voor bosbouwpro-
ducten en daarmee samenhangende 
ro/ro- en lo/lo-diensten te beschou-
wen. Sinds de start van de terminal 
in 2000 zijn deze volumes gestaag 
gegroeid. De terminaloperator ver-
wacht dit jaar de grens van 25 mil-
joen ton behandeld papier en pulp te 
doorbreken. | KOEN MORTELMANS

De ZIP-terminal (Zeebrugge In-
ternational Port) in de westelijke 
voorhaven van Zeebrugge is met 
het verlies van containerrederij 
Evergreen zijn laatste diepzeeklant 
kwijtgeraakt.

Dat is een gevolg van de herschik-
king van de CEM-dienst van Ever-
green en Hanjin tussen Europa en 
Oost-Azië. Evergreen concentreert 
zijn Beneluxactiviteiten volledig in 
Rotterdam en heeft  daarom Zee-
brugge uit het vaarschema ge-
schrapt. De herschikking is het ge-
volg van Evergreens deelname aan 
de CKYHE Alliance.
Volgens de lokale Krant van West-
Vlaanderen zou de hele ZIP-termi-
nal gesloten worden en zou er zelfs 

telautoriteiten van de lidstaten, om-
dat Brussel alleen de beslissingsbe-
voegdheid heeft  over voorgenomen 
fusies. Een fusie is het samenwer-
kingsverband tussen de drie grote 
Europese rederijen niet. 
De Amerikaanse maritieme waak-
hond FMC heeft  in maart al groen 
licht gegeven. De Franse reder CMA 
CGM heeft  in een verklaring gesteld 
dat P3 volop mee zal werken aan het 
onderzoek naar de wenselijkheid 
van de alliantie. 
Het uitstel van de lancering van P3 
is een aderlating voor Maersk, MSC 
en CMA CGM. Zij kunnen daar-
door niet optimaal profi teren van de 
traditionele piek in de vraag naar 
containervervoer in het zomersei-
zoen. | GERT VAN HARSKAMP

De lancering van de P3-alliantie is 
uitgesteld tot de herfst. De drie 
grote containerrederijen Maersk, 
MSC en CMA CGM verwachten 
dat het ‘ship sharing agreement’ 
dit najaar operationeel is. 

Dat hebben Maersk Line en CMA 
CGM onafh ankelijk van elkaar be-
kendgemaakt. P3 zou eigenlijk eind 
mei of begin juni operationeel moe-
ten zijn. Maar de Chinese autoritei-
ten hebben nog geen toestemming 
gegeven voor de alliantie, zodat de 
samenwerking op de oost-westrou-
tes nog niet kan plaatsvinden. 
Daarnaast kunnen enkele Europese 
landen nog dwars liggen. Brussel 
heeft  het eventuele oordeel over de 
alliantie doorgesluisd naar de kar-

MEDEDINGING

Hapag-Lloyd in 2015 
naar de beurs

Rostock: nieuwe 
spoorterminal

Proef: trucks gaan 
centrum Brussel mijden

TLogistics en Versteijnen 
samen in weblogistiek

SCHEEPVAART
TUI, grootaandeelhouder van Ha-
pag-Lloyd, heeft verklaard dat de 
Duitse rederij volgend jaar naar de 
beurs gaat. Het reisconglomeraat 
meldde tijdens de presentatie 
over de resultaten van afgelopen 
halfjaar dat er onder aandeelhou-
ders een akkoord is over een 
beursgang. Dat Hapag-Lloyd naar 
de beurs gaat, komt niet als een 
verrassing. Tijdens de fusiebe-
sprekingen met CSAV kwam die 
wens al aan de orde. 

SPOORVERVOER
In de Duitse haven Rostock is de 
gemoderniseerde en uitgebreide 
spoorterminal in gebruik geno-
men. Daarmee is de afhandelings-
capaciteit verdubbeld tot zo’n 
140.000 eenheden per jaar. De 
terminal beschikt nu over twee 

portaalkranen, die met hun 
breedte van 76,5 meter vijf sporen 
overspannen. Rostock verwerkt 
momenteel zo’n 35 treinen per 
week naar onder meer Verona, 
Hamburg, Brno en Domodossola. 

WEGVERVOER
Vrachtwagens in Brussel kunnen 
vanaf september meedoen aan 
een proefproject waarbij ze hun 
goederen lossen in een distribu-

tiecentrum aan de Havenlaan. Zo 
hoeven ze het stadscentrum niet 
in te rijden. Initiatiefnemers Brus-
sel Mobiliteit, de haven van Brus-
sel en het consortium CityDepot/
Tri-Vizor willen dat de bevoorra-
ding van bedrijven en handelsza-
ken in Brussel effi ciënter georga-
niseerd wordt. 

E-COMMERCE
TLogistics en Versteijnen Logistics 
gaan samenwerken in de afl eve-
ring bij de consument van via
internet bestelde goederen. TLo-
gistics is gespecialiseerd in ‘e-ful-
fi lment’, het verzorgen van opslag 
en transport van bij webwinkels 
door de consument gekochte arti-
kelen. De twee Tilburgse bedrij-
ven verwachten samen webwin-
kels van elke omvang te kunnen 
bedienen.

KORTIJS Global hijst oranje vlag
 ACQUISITIE   Investeerder Nimbus zet eerste stap in logistiek en verwacht meer overnames

Na een Nederlandse topman 
en een verhuizing van het 
hoofdkantoor van de VS 
naar Schiphol is het Ameri-
kaanse IJS Global nu ook in 
Nederlandse handen geko-
men. De investeerder 
Nimbus (Zeist) heeft  de 
expediteur gekocht voor een 
onbekend bedrag.

IJS Global is voor Nimbus de eerste 
grote investering in de logistiek, 
maar partner Marc Renne sluit ver-
dere strategische acquisities om de 
positie van het expeditiebedrijf 
mondiaal te versterken niet uit.
Topman Sjoerd van Loon van IJS 
Global blijft  leiding geven aan het 
bedrijf, dat wereldwijd beschikt over 
zo’n veertig kantoren. 
IJS Global werd negen jaar geleden 
opgezet door het Amerikaanse in-
vesteringsfonds Brynwood Part-
ners. Deze partij was eerder al be-
kend in de luchtvrachtexpeditie als 
eigenaar van AEI, dat uiteindelijk 
werd verkocht aan Deutsche Post en 
nu DHL heet. 
IJS Global, dat zich als nichespeler 
richt op de logistieke groeimarkten 
‘farma, energie en aerospace’ en ver-
der een belangrijke logistieke rol 
vervult bij de mondiale distributie 
voor hulporganisaties zoals Artsen 
zonder Grenzen, stond ook al enige 
tijd op de nominatie om te worden 
verkocht door het Amerikaanse pri-
vate equity-bedrijf, zegt topman 
Sjoerd van Loon. ‘Op termijn waren 
onze Amerikaanse aandeelhouders 
erin geïnteresseerd om ons te verko-
pen. Meestal worden de fondsen na 
een periode van vijf jaar gesloten. 
Negen jaar was dan ook bijzonder 
lang voor ze, maar dat heeft  ook te 
maken met de crisis tussen 2008 en 
2013 in de luchtvrachtmarkt.’ 
Van Loon kreeg van de aandeelhou-
ders de ruimte om in dit proces ac-
tief op zoek te gaan naar geschikte 
overnamekandidaten die aansloten 

bij de strategie en fi losofi e van IJS 
Global en de zelfstandigheid van de 
expediteur konden garanderen. ‘We 
waren natuurlijk bevreesd uiteinde-
lijk terecht te komen bij een partij die 
ons zou overnemen en integreren in 
de bestaande activiteiten. Daarbij 
zijn we uiteindelijk met Nimbus in 

gesprek gekomen en was er direct 
een klik met de investeerders. Dat 
heeft  uiteindelijk vrij snel tot een ak-
koord geleid’, aldus Van Loon. 
Volgens Renne van Nimbus wil de 
investeerder met IJS Global vooral 
groeien. Het gaat daarbij om een ver-

dubbeling van de omzet, die alleen 
in Nederland al op dertig miljoen 
euro ligt, binnen drie jaar. Behalve 
fi nanciële steun aan de nieuwe doch-
ter ‘voor nieuwe strategische acqui-
sities’ stelt Nimbus managementex-
pertise ter beschikking, zegt Renne. 
Volgens Van Loon moeten overna-

mes vooral worden gezocht in de 
farmaceutische sector, waar IJS Glo-
bal via onder meer de recente over-
name van het oude overheidsplat-
form Bioport veel groeikansen ziet. 
In onder meer de VS en India wordt 
door het expeditiebedrijf al sterk ge-

acquireerd om hoogwaardige ver-
voersstromen van medicijnprodu-
centen uit die landen naar Nederland 
te halen. 

Bonus
Het feit dat IJS Global daarbij nu als 
100% Nederlands expeditiebedrijf 
ook het oranjegevoel kan uitdragen, 
is volgens de Amsterdamse topman 
een extra bonus. ‘Dat geeft  toch veel 
goodwill in de markt.’ Dat de Neder-
landse Amerikaan Henk Hartong 
(75) van Brynwood, de initiatiefne-
mer van IJS Global, als stille vennoot 
nog een symbolisch belang houdt in 
het expeditiebedrijf, doet aan dat 
oranjegevoel niets af. ‘Hij is in Rot-
terdam geboren en blijft  een echte 
Rotterdammer’, lacht Van Loon. 

Het Amerikaanse IJS Global had het hoofdkantoor al naar Schiphol verplaatst en heeft nu ook Nederlandse aandeelhouders.

‘We willen in drie jaar tijd de omzet 
met de steun van Nimbus verdubbelen.’ 

JOHN VERSLEIJEN
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STEL UW EIGEN PROGRAMMA SAMEN

Het is weer voorjaar, dat betekent dat de NT Dagen er aan komen. 

Op zoek naar mogelijkheden om uw winstgevendheid te verbeteren? 

B enieuwd naar de ontwikkelingen in de lijnvaart en op Maasvlakte 2? 

Wat zijn de mogelijkheden van internationale expansie voor uw bedrijf?

Zomaar een paar vragen die worden beantwoord tijdens de NT Dagen, 

hét grootste congres voor de Transport en Logistiek in de Benelux. 

Het unieke van de NT Dagen is dat u zelf bepaalt aan welke sessies u 

deelneemt, het programma sluit daarmee altijd aan op uw interesses. 

Het congres draait om i nhoud, ook is er veel mogelijkheid om te 

netwerken met uw collega’s uit de sector. 

Iedereen heeft profi jt van een bezoek aan de NT Dagen. U gaat naar 

huis met tools en inspiratie waar u direct  mee aan de slag kunt!

Twitter: @NTnl nl-nl.facebook.com/nieuwsblad.transportwww.ntdagen.nlMeld nu aan met korting! Gebruik de kortingscode: NTD14ABO
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‘Sectorplan Mainport 
Rotterdam incompleet’

OVERSLAGBEDRIJVEN

Dertig miljoen voor 
leefb aarheid Moerdijk 

komstplannen gemaakt, aldus FNV 
Havens. ‘Voor de laatste sector, die 
hoofdzakelijk bestaat uit de over-
slagbedrijven, ontbreekt elk plan. 
Juist daar dreigen door de komst van 
twee nieuwe, geautomatiseerde con-
tainerterminals op de Tweede Maas-
vlakte ongeveer duizend banen ver-
loren te gaan’, zegt bestuurder Niek 
Stam van FNV Havens. 
‘Er is daarom een grote noodzaak om 
ook voor de havenlogistiek op sec-
torniveau maatregelen af te spreken 
op het gebied van werkgelegenheid.’ 
Daarvoor is overeenstemming nodig 
met de werkgevers, maar die zijn 
voorlopig volgens Stam ‘elke vorm 
van overleg over het vergroten van 
werkzekerheid of andere oplossin-
gen uit de weg gegaan’. | ROB MACKOR

FNV Havens heeft  minister Lode-
wijk Asscher (Sociale Zaken) per 
brief gewaarschuwd dat het sector-
plan voor ‘Mainport Rotterdam’ 
niet compleet is.

Het plan, dat binnenkort bij de mi-
nister wordt ingediend, bevat geen 
enkele maatregel op het gebied van 
werkgelegenheid voor werknemers 
in de overslag, terwijl dat voor de 
bond juist de reden was om in 2013 
het initiatief te nemen voor een sec-
toraanpak. Daarom dringt de vak-
bond aan op een aanvulling van de 
plannen voor de overslagbedrijven. 
Het plan omvat drie deelgebieden: 
onderhoud, procesindustrie en ha-
venlogistiek. Maar slechts voor de 
eerste twee sectoren zijn goede toe-

Daarnaast is er acht miljoen be-
schikbaar om het dorp op te knap-
pen. 
De toekomst van Moerdijk (1150 in-
woners, 360 koopwoningen) staat 
ter discussie sinds een commissie 
onder leiding van oud-minister Ed 
Nijpels constateerde dat het dorp de 
ontwikkeling van de haven in de weg 
zit. Volgens een enquête wil de helft  
van de inwoners weg. 
De drie partijen willen de ontwikke-
ling van het 142 hectare grote Logis-
tiek Park Moerdijk bij de A16 en A17 
doorzetten. Als dat daadwerkelijk 
wordt aangelegd, komt er nog eens 
12 miljoen euro voor het dorp be-
schikbaar. De uitbreiding van de ha-
ven van de Roode Vaart is naar ach-
teren geschoven. | RM

De provincie Noord-Brabant, de 
gemeente en het Havenschap Moer-
dijk trekken zo’n 30 miljoen euro 
uit om het dorp leefb aar te houden 
en toch de haven te ontwikkelen. 

De drie hebben daarover een ak-
koord gesloten, dat in juli aan Pro-
vinciale Staten van Noord-Brabant 
en de gemeenteraad van Moerdijk 
wordt voorgelegd.
Huizenbezitters in Moerdijk krijgen 
de kans om te vertrekken uit het 
dorp. Ze krijgen gegarandeerd 95% 
van de taxatiewaarde van hun huis 
als ze dat willen verkopen. De ge-
meente koopt het huis voor dat be-
drag als verkoop binnen een half 
jaar niet lukt. Voor die regeling is 
tien miljoen euro beschikbaar. 

COMPENSATIE

Forse tariefsverhoging 
Hapag-Lloyd 

CPB: wereldhandel 
krimpt verder

Verhagen wil extra geld 
voor infrastructuur 

TVM wordt sponsor 
verkeersveiligheid 

SCHEEPVAART

Hapag-Lloyd verhoogt per 1 juli de 
tarieven op de trans-Atlantische 
route. Het gaat om een forse ver-
hoging op alle lading van Noord-
Europa naar de Verenigde Staten, 
Canada en Mexico. De Duitse re-
derij gaat 440 dollar extra in reke-

ning brengen voor een container 
van een teu. Het vervoer van een 
40 ft container wordt 530 dollar 
duurder. De verhoging is nodig, 
omdat de lijndienst op deze route 
te slecht presteert.

DE MARKT

De omvang van de internationale 
handel is in maart opnieuw ge-
krompen, meldt het Centraal 
Planbureau (CPB). De totale inter-
nationale import en export nam 
in maart met 0,5% af ten opzichte 
van de voorgaande maand. Die 

krimp volgde op een afname met 
0,7% in februari. Gemiddeld werd 
de wereldhandel in het eerste 
kwartaal 0,8% kleiner. De achter-
uitgang komt vooral door opko-
mende economieën. 

OVERHEID

Nu de crisis langzaam wegebt, is 
het zaak dat de overheid komend 
jaar meer geld uittrekt voor de 
aanleg en het onderhoud van we-
gen, bruggen en viaducten. Dat is 
nodig voor de groei van de econo-
mie en het levert ook banen op, 
vindt Maxime Verhagen, voorzit-
ter van Bouwend Nederland. Hij 
wil dat uitgestelde en afgestelde 
projecten, zoals de A27 Houten-
Hooipolder, nu weer versneld 
worden aangepakt. 

BEDRIJVEN

Ruim een kwarteeuw was trans-
portverzekeraar TVM sponsor van 
wieler- en schaatsploegen. Het 
bedrijf gaat nu in de Benelux de 
verkeersveiligheid sponsoren.
TVM wil zijn leden in wegvervoer 
en binnenvaart in Nederland en 
België tot de ‘veiligste van Europa’ 
maken. Hoe dit moet gebeuren, 
gaat TVM de komende tijd met 
zijn leden en met andere betrok-
ken partijen bespreken. 

KORTGrootheidswaan in China
 ANALYSE   Meet provincie Henan zich met 250.000 ton niet een te grote schoen aan?

De Chinese provincie 
Henan wil via de koop van 
35% in Cargolux en de 
recente samenwerkingscon-
tracten met de luchthavens 
van Leipzig en Frankfurt 
Hahn van de lokale lucht-
haven van Zhengzhou een 
mondiale draaischijf voor 
luchtvracht maken. Is dit 
niet te veel ambitie?

Analisten waarschuwen voor de re-
gionale honger van de Chinese poli-
tici om Henan op de luchtvracht-
kaart te krijgen in China. Volgens de 
Amerikaanse luchtvrachtconsultant 
Cargo Facts is er niet voldoende 
vrachtvolume in de provinciale 
thuismarkt voor al deze samenwer-
kingsovereenkomsten en participa-
ties.
Zhengzhou telt weliswaar het grote 
Foxconn, de fabriek waar iPads en 
iPhones voor Apple in elkaar wor-
den gesleuteld en waar Microsoft  de 
Xbox laat maken, maar in de Chine-
se top-twintig van vrachtluchtha-
vens vertoeft  Zhengzhou op een re-
delijk anonieme twaalfde plek, aldus 
Cargo Facts. De Chinese luchthaven 
ontbeert vooral een eigen homecar-
rier,  maar via het belang in Cargo-
lux denken de lokale politici dit pro-
bleem te hebben opgelost.  
Zhengzhou Airport moet door het 
belang van Henan in Cargolux de 
tweede vrachtdraaischijf worden 
van de Luxemburgse Europese 
vrachtmaatschappij. Dat Henan 
daarbij zijn positie in de Chinese 
luchtvrachtsector schromelijk over-
schat,  lijkt de plannenmakers nau-
welijks te deren. Zo was Zhengzhou 
Airport vorig jaar goed voor zo’n 
256.000 ton. Ter vergelijking:  Hong 
kong verwerkt per maand  330.000 
ton, terwijl ook de luchthavens van 
Shanghai, Beijing en zelfs Guang-
zhou maandelijks meer doen dan 
Zhengzhou in een jaar. Eigenlijk 
heeft  Cargolux dan ook niets te zoe-

ken in de regionale contreien van 
Henan, maar voor een nieuwe aan-
deelhouder, die de lege bedrijfskas 
spekt, doe je natuurlijk wat meer.      
De participatieovereenkomst met de 
investeringsmaatschappij van He-
nan, HNCA, verplicht de Luxem-
burgers om wekelijks minimaal vier 

vluchten uit te voeren tussen Luxem-
burg en Zhengzhou, lading of niet. 
Cargolux neemt daarmee een groot 
risico, ofschoon er een bedrag van 
twaalf miljoen dollar is gereserveerd 
om de aanloopverliezen van de nieu-
we dienst af te dekken. 

Cargolux heeft  nog een ander pro-
bleem. De maatschappij wordt in 
Zhengzhou niet alleen geconfron-
teerd met een beperkt ladingsaan-
bod, maar ook met concurrenten die 
met de Duitse luchthavens van Leip-
zig (thuisbasis van DHL Express) en 
Frankfurt-Hahn samenwerkings-

akkoorden hebben gesloten en daar-
mee nu ook een weg hebben gevon-
den naar de Europese vrachtmarkt. 
Achter deze akkoorden onder de 
vlag van World Cargo Airport Alli-
ance  zitten de lokale expediteur BST 
en partner Navitrans. Deze laatste is 

ook actief op de luchthaven van Luik 
met een freighter van TNT Airways. 
BST huurt een B747-8F van Atlas Air 
om drie keer in de week tussen Hahn 
en Zhengzhou te pendelen. Het is de 
bedoeling dat deze dienst voor het 
eind van dit jaar wordt verdubbeld.  

Wespennest
BST wil ook allianties afsluiten met 
luchthavens in Rusland en de VS. De 
vraag is dan ook welke rol Cargolux 
straks nog in dit Chinese wespen-
nest kan spelen, want behalve Fox-
conn heeft  de regio weinig te bieden 
voor de vervoerders. Langzaamaan 
wordt duidelijk waarom een deel van 
het topmanagement van Cargolux 
opstapte toen de deal met de Chine-
zen werd aangekondigd.   

Cargolux moet straks met andere partijen vechten om het beperkte ladingaanbod in het Chinese Zhengzhou.
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Zhengzhou doet 256.000 ton per jaar, 
Hongkong 330.000 ton per maand.

JOHN VERSLEIJEN
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waar l iggen de kansen? Bekijk alle sessies online en maak uw keuze.

Meld nu aan met korting! Gebruik de code: NTD14ABO www.ntdagen.nl

  WWW.NTDAGEN.NLWOENSDAG 11 EN DONDERDAG 12 JUNI 2O14, 
MAASSILO ROTTERDAM

Ook dit jaar vinden in juni weer de NT Dagen plaats, het grootste congres 

voor transport en logistiek in de Benelux. En opnieuw met een praktijkgericht 

parallel programma om zélf samen te stellen. Zoals Trends in het wegvervoer - 

waar l iggen de kansen? Bekijk alle sessies online en maak uw keuze.

Een mijlpaal zonder  
 AMSTERDAM   Zelfstandig havenbedrijf presenteert mooie rapportcijfers aan  

Haven Amsterdam NV hield 
vorige week zijn eerste 
openbare aandeelhouders-
vergadering. Met vijf bezoe-
kers op de publieke tribune, 
deels controllers van de 
afdeling deelnemingen van 
de gemeente Amsterdam, 
was de belangstelling voor 
deze maritieme wereldpre-
mière in de hoofdstad nog 
niet bijster groot.   

Gezien het aantal lege stoelen in de 
vergaderruimte van de Amsterdam-
se passagiersterminal was op een 
hogere opkomst gerekend. Zo lieten 
het bedrijfsleven en de lobbyisten  
massaal verstek gaan en ontbrak ver-
der de lokale stadspolitiek. Dat laat-
ste was opvallend omdat de partijen 
in de Amsterdamse gemeenteraad 
juist de openbaarheid van de aan-
deelhoudersvergadering in het ak-
koord rond de verzelfstandiging van 
het havenbedrijf hadden gefi etst om 
de autonome haven ook op enige af-
stand nog in de gaten te kunnen 
houden. Volgens een goedingelichte 
ambtenaar van de bestuursdienst 
had de politiek met de beslomme-
ringen rond de vorming van een 
nieuw college in de hoofdstad even 
andere dingen aan het hoofd. ‘Met 
het oog op een mogelijke wethou-
derszetel hebben veel raadsleden de 
benoeming tot havenwoordvoerder 
ook nog even uitgesteld’, vertrouwde 
hij de enige journalist toe. Dat ver-
klaarde volgens de ambtenaar het 
ontbreken van de specialisten.
Veel hebben de politici overigens 
niet gemist. Algemeen directeur 
Dertje Meijer van het zelfstandig ha-
venbedrijf somde, aanvankelijk nog 
enigszins onwennig, de grote wa-
penfeiten uit het boekjaar 2013 nog 
eens op; van meer schone lucht in de 
Amsterdamse zeehaven, een nieuwe 
accountant (E&Y), de aanschaf van 

twee duurzame patrouilleboten, een 
nieuwe treinshuttle naar Berlijn tot 
de komst van een LNG tanklocatie 
en smeeroliefabriek voor windmo-
lens.   

Superdividend 
De twee PvdA-wethouders Carolien 
Gehrels (deelnemingen), die direct 
een van de vele lege stoelen claimde 
voor haar geblesseerde rechterknie, 
en de voor deze zomerse gelegenheid 
geheel in een beige pak gestoken ha-
venwethouder Freek Ossel knikten 
als vertegenwoordigers van de enige 
aandeelhouder van het havenbedrijf 

en toonden zich vooral tevreden 
over het resultaat en het superdivi-
dend van bijna vijft ig miljoen euro, 
waar zelfs de bestuurders van het 
grote Rotterdam van zouden hebben 
opgekeken. ‘Dit is een droomstart. 
Complimenten. De cijfers wijzen al-
lemaal in de goede richting, terwijl 
de personeelskosten iets zijn ge-
daald. Ook daar is een goede stap ge-
maakt’, aldus een lovende Ossel, die 
aan de wieg stond van de verzelf-
standiging. 
Het duurzaamheidsgehalte in het 
beleid van de haven was nog wel een 
punt van zorg bij de havenwethou-

Op de eerste aandeelhoudersvergadering van het zelfstandig havenbedrijf, gehouden in    

FloraHolland voor het 
eerst in de rode cijfers

REORGANISATIE

nen. De reorganisatiekosten druk-
ten het nettoresultaat. Daarnaast le-
verden faillissementen van twee 
grote handelsbedrijven en een af-
schrijving op bouwgrond tegenval-
lers op.

Strategie
FloraHolland verhandelde iets min-
der planten en bloemen (12,4 miljard 
stuks tegen 12,5 miljard in 2012). 
Niettemin steeg de omzet met 1,8% 
tot 4,5 miljard euro dankzij gemid-
deld iets hogere prijzen. Zo’n 85% 
van de bloemen en planten die wor-
den geveild, is bestemd voor de ex-
port. FloraHolland wil de komende 
maanden met de bij de coöperatie 
aangesloten kwekers overleggen 
over de te volgen strategie. | RM

De coöperatieve onderneming Flo-
raHolland heeft  vorig jaar een net-
toverlies geleden van 7,4 miljoen 
euro, tegen 7,9 miljoen euro winst 
in 2012. 

Het is voor het eerst sinds de fusie 
met de bloemenveiling Aalsmeer in 
2008 dat de sindsdien grootste bloe-
men- en plantenveiling ter wereld 
rode cijfers schrijft . Het verlies komt 
vrijwel geheel door eenmalige pos-
ten. Het bedrijf rekent voor dit jaar 
weer op een winst van circa zeven 
miljoen euro.
Het veilingbedrijf (3500 medewer-
kers) moet de bakens verzetten om-
dat steeds meer kwekers recht-
streeks zaken doen met afnemers en 
schrapte eind vorig jaar al 200 ba-

Kostenreductie Maersk 
triggert winstexplosie

LIJNVAART

tarieven in tanktransport. Het net-
toverlies van 15 miljoen dollar in het 
eerste kwartaal van 2013 is omgezet 
in 28 miljoen winst tijdens de start 
van dit jaar. De totale winst van Ser-
vices & Other Shippings steeg van 67 
miljoen dollar in het eerste kwartaal 
van 2013 tot 75 miljoen dollar in de 
eerste drie maanden van dit jaar. 
De totale rentedragende schuld van 
A.P. Møller-Mærsk daalde met 2,3 
miljard dollar tot 9,3 miljard. De da-
ling is vooral beïnvloed door ver-
koop van de Dansk Supermarked 
Groep voor 4 miljard dollar aan het 
einde van het kwartaal. 
De Deense transportgroep heeft  de 
verwachtingen over heel 2014 voor 
Maersk Line naar boven bijgesteld. 
Maersk verwacht dat de vraag naar 
containervervoer dit jaar tussen de 4 
en 5% stijgt. Hoe dat fi nancieel uit-
pakt, hangt volgens de rederij af van 
de vrachttarieven. Maersk gaat er 
echter wel vanuit dat het concern 
minimaal evenredig meegroeit met 
de markt. Maersk Line sloot 2013 af 
met een nettowinst van 1,5 miljard. 
Intussen lukt het veel andere contai-
nerrederijen niet om zich aan de ne-
gatieve resultaten van 2013 te ont-
worstelen. zo blijkt uit een 
tussentijdse analyse door dataverza-
melaar Alphaliner van de eerste 
kwartaalresultaten van APL, Ever-
green, Hapag-Lloyd, Hanjin en Yang 
Ming. Daaruit komt naar voren dat 
zij allemaal nog operationeel verlies 
draaien. De negatieve marges varië-
ren van 1,8 tot 4,8%. 
Met uitzondering van Hapag-Lloyd 
weten de meeste rederijen door forse 
kostenreducties hun operationeel 
verlies wel te verminderen. Zo ver-
beterde APL het operationeel resul-
taat wel iets. Echter, met een verlies 
van 83 miljoen dollar in plaats van 
92 miljoen dollar, blijven de resulta-
ten uitermate slecht. 
Alle vervoerders wijzen de lage 
vrachttarieven als de oorzaak aan. 
Over de gehele linie daalden die met 
gemiddeld 8%. | GERT VAN HARSKAMP

Lage brandstofk osten hebben in 
het eerste kwartaal van 2014 tot een 
winstexplosie geleid voor A.P. Møl-
ler-Mærsk. 

De nettowinst van de Deense rederij 
kwam in de eerst drie maanden van 
dit jaar uit op 1,2 miljard dollar, 53% 
meer dan dezelfde periode vorig 
jaar. De omzet van A.P. Møller-
Mærsk bleef vlak en komt uit op 11,7 
miljard euro. Dat is een klein pro-
centje meer dan dezelfde periode vo-
rig jaar. 
De winststijging van het concern 
komt vooral voor rekening van het 
vlaggenschip Maersk Line. Dat zag 
de winst ruimschoots verdubbelen 
van 214 miljoen dollar vorig jaar tot 
454 miljoen dollar in het eerste 
kwartaal van 2014. De carrier dankt 
de winstspurt aan een forse kosten-
reductie van 9%. 
Vooral de lagere brandstofprijzen 
drukken de kosten en stuwen de 
winst. Maersk Line betaalde in het 
eerste kwartaal van dit jaar gemid-
deld 581 dollar per ton aan bunker-
kosten, een daling van 45 dollar ten 
opzichte van de eerste drie maanden 
van 2013. Daarmee kwamen de kos-
ten per 40 ft  container uit op 2612 
dollar tegen 2861 dollar begin vorig 
jaar. Daarnaast zag Maersk Line de 
boekwaarde met 72 miljoen dollar 
stijgen doordat de containerver-
voerder schepen in hergebruik nam. 
De kostendalingen en de hogere 
boekwaarde compenseerden de da-
ling van de vrachttarieven met 5,1% 
tot 2628 dollar per FFE. Het vracht-
volume steeg iets tot 2,2 miljoen 40 
ft  container. 
APM Terminals behandelde 9% 
meer containers dan vorig jaar, 9,4 
miljoen teu tegenover 8,6 miljoen in 
het eerste kwartaal van 2013. De 
winst steeg van 166 miljoen dollar 
naar 215 miljoen in de eerste drie 
maanden van dit jaar. 
Maersk Tankers, onderdeel van de 
divisie Services & Other Shipping, 
wist goed te profi teren van hogere 
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DIRECTIE GOED VOOR 
360.000 EURO PER JAAR

De totale loonkosten van de 
directie Haven Amsterdam NV 
bedragen over 2013 bijna 360.000 
euro, waarbij een derde bestaat 
uit pensioenpremie.
Dat blijkt uit het eerste jaarver-
slag van het havenbedrijf. 
Algemeen directeur Dertje Meijer 
ontvangt een brutosalaris van 
117.000 euro, terwijl commercieel 
directeur Koen Overtoom en 
fi nancieel directeur Ed Nieuwen-
huizen elk 93.000 euro ontvan-
gen. Aan de directie van het 
verzelfstandigde havenbedrijf kan 
ook nog een variabele beloning 
van maximaal 10% van het 
brutosalaris worden toegekend, 
blijkt uit de stukken. Deze 
beloning is voor 2013 nog niet 
vastgesteld. De totale beloning 
van de directieleden valt binnen 
de WNT-norm (de oude Balkenen-
denorm), aldus de Haven NV.

Havenbedrijf Gent ziet 
winst fl ink toenemen

JAARCIJFERS

nieuwe zeesluis in Terneuzen. De 
overige zeven miljoen gaat naar uit-
breiding van de infrastructuur in de 
haven. 
Ondanks een daling van de overslag 
met 2,6% tot 48,2 miljoen ton (zee- 
en binnenvaart samen), steeg de om-
zet met 6 % tot een nieuwe recordni-
veau van 36 miljoen euro. Dat was 
vooral te danken aan een forse stij-
ging van de opbrengsten uit de ver-
huur van gronden (concessies), die 
met 9% omhoog gingen tot 16,9 mil-
joen euro. Aan havengelden werd 
4,5% meer binnengehaald dankzij 
een tariefverhoging van 2% en een 
voordeliger mix van zee- en binnen-
vaart. 
Het balanstotaal bleef met 364 mil-
joen euro vrijwel gelijk. | RM

Het Havenbedrijf Gent heeft  vorig 
jaar een winst gemaakt van ruim 
twaalf miljoen euro, vier miljoen 
meer dan een jaar eerder en bijna 
twee keer zo veel dan in 2011. 

Dit blijkt uit het onlangs verschenen 
jaarverslag van de Vlaamse haven.
Anders dan de afgelopen jaren be-
haalde de haven ook een positief re-
sultaat, van 3,4 miljoen, op de gewo-
ne bedrijfsuitoefening. Dat er in de 
voorgaande jaren ook zwarte cijfers 
onder de streep stonden, dankt de 
haven aan stabiele inkomsten uit be-
leggingen van jaarlijks bijna tien 
miljoen euro. Vorig jaar daalden die 
overigens tot 9,5 miljoen euro. 
Van de winst wordt vijf miljoen ge-
reserveerd voor de realisatie van de 

Kartelautoriteit pakt 
MyFerryLink weer aan

KANAALROUTE

de vaart op de kortste Kanaalroute. 
Daarbij maakt de veerdienst gebruik 
van een bemanning die wordt ge-
huurd van de Franse arbeidspool 
SCOP, waarin oud-personeel van 
SeaFrance is ondergebracht.
Volgens de CMA zouden Eurotun-
nel en MyFerryLink samen op de 
route meer dan de helft  van de markt 
in handen hebben. Veruit de groot-
ste bijdrage daaraan leveren overi-
gens de spoordiensten op die Euro-
tunnel door de Kanaaltunnel 
aanbiedt voor personen en vracht.
Als de, nu nog voorlopige, conclusie 
van de CMA standhoudt, zou 
MyFerryLink binnen zes maanden, 
ofwel tegen het einde van dit jaar, het 
veld moeten ruimen. De Franse 
staatssecretaris van transport, Fré-
déric Cuvillier, gaat de zaak aan-
kaarten bij de Britse staatssecretaris 
voor ondernemingen, Michael Sal-
lon. Cuvillier wijst erop dat onder de 
600 via de SCOP bij de veermaat-
schappij tewerkgestelde mensen ook 
tachtig Britten zijn.
De SCOP zelf toont zich strijdbaar 
en kondigt bij monde van topman 
Joël Jiguet aan opnieuw tegen een 
negatieve uitspraak van de CMA in 
beroep te gaan. Jiguet vermoedt dat 
achter de nieuwe poging om MyFer-
ryLink van de route weg te krijgen 
concurrent DFDS zit. | FN

De Britse concurrentieautoriteit 
CMA onderneemt een nieuwe po-
ging om MyFerryLink, de ferry-
dochter van Eurotunnel, van de 
route Calais-Dover weg te krijgen. 

Medio komende maand wordt een 
besluit van de CMA verwacht met 
als kern dat MyFerryLink de toe-
gang tot de haven van Dover wordt 
ontzegd. Dat meldt de Franse zaken-
krant Les Echos. 
De zogenoemde Competition Com-
misssion van de CMA, wat staat 
voor Competition and Markets Au-
thority, deed al een eerdere poging, 
maar werd toen door de eigen juridi-
sche afdeling van de kartelwaak-
hond teruggefl oten.
De commissie moest eerst voor zich-
zelf vaststellen of ze wel bevoegd was 
in deze zaak. Daarbij draaide het om 
de vraag of MyFerryLink een recht-
streekse voortzetting zou zijn van 
het een paar jaar geleden ter ziele ge-
gane SeaFrance. Eurotunnel houdt 
vol dat het slechts activa uit de boe-
del van SeaFrancee heeft  gekocht en 
dat de nieuwe dienst geen opvolger 
is van SeaFrance.
De drie schepen van SeaFrance wer-
den, nadat ze enige tijd te koop had-
den gelegen, door Eurotunnel over-
genomen. Daarna bracht Eurotunnel 
ze onder de naam MyFerryLink in 

GROEISPURT IN WEGVERVOER DUWT TRANSPORTINDEX OMHOOG

De Transportindex is weer wat verder gestegen. Er kwam ruim een punt bij op een stand van 106,60. Dat was 
ruim vijftien punten hoger dan precies een jaar eerder. De deelindex voor het wegvervoer steeg zelfs meer dan elf 
punten naar 116,34. Een jaar eerder kwam deze index uit op slechts 88,68. De deelindex voor de binnenvaart blijft 
op een ongekend hoog niveau en stond begin deze week op 125. Dat is dertig punten meer dan een jaar eerder. 

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

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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veel belangstelling
  eerste aandeelhoudersvergadering, met vooral lege stoelen

der, terwijl Gehrels het lage investe-
ringpeil in het eerste jaar als auto-
noom bedrijf was opgevallen. Dat 
was volgens fi nancieel directeur Ed 
Nieuwenhuizen het direct gevolg 
van de klantgebonden investeringen 
die achter liepen op het herstel in de 
markt. Het voordeel van die minde-
re vraag was wel dat de haven een 
hoger dividend kon uitkeren en al is 
begonnen om de hoge schuld af te 
lossen. 
Voorzitter René Smit van de raad 
van commissarissen vielen de cijfers 
‘niet tegen’ na de hooggespannen 
verwachtingen van de verzelfstandi-

ging. ‘Het is een mijlpaal’, voegde hij 
er droogjes aan toe, ‘maar dat is het 
wel vaker bij het begin.’ 
De voormalige havenwethouder van 
Rotterdam waarschuwde wel voor al 
te veel euforie rond de recordover-
slag. ‘Het havenbedrijf laat goede cij-
fers zien, maar dat geldt nog niet 
voor grote delen van de logistiek. 
Dat creëert extra spanningen.’ 
Smit wees verder op de belangrijke 
rol van het zelfstandig havenbedrijf 
om meer dynamiek  in de haven te 
krijgen naast de winstmaximalise-
ring. ‘Dat moet nog vorm krijgen. 
Het echte werk van de haven moet 

nog beginnen, maar er is een goede 
basis gelegd voor de komende jaren.’
Minpuntje was verder nog het afne-
mend aantal grote cruiseschepen in 
2013, dat Meijer toeschreef aan de 
oude en te kleine zeesluis. ‘Even leek 
het er ook op dat de nieuwe sluis te 
klein zou zijn voor de nieuwe gene-
ratie grote cruiseschepen, maar dat 
valt gelukkig mee’, aldus Meijer. ‘We 
hebben wel een probleem met de 
ruimte voor de draaicirkel van die 
schepen in de haven, want die is vijf 
meter te kort.’    

  de vergaderruimte van deze cruiseterminal, kwamen vijf mensen af.  
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Truck zonder hocus-pocus 
onbemand de weg op
Over een paar jaar kijken we niet meer op van 

een onbemand voertuig op de weg. Onderzoekers 

en fabrikanten zijn met de techniek voor het 

onbemand rijden al een eind gevorderd. 

Het is trouwens helemaal geen ‘hocus-pocus’.

I
n de nabije toekomst zullen 
vrachtauto’s onbemand in 
colonne rijden tussen laten 
we zeggen Rotterdam en 
Venlo. Al jaren wordt er we-

reldwijd, en zeker ook in Europa, 
gewerkt aan concepten voor onbe-
mand autoverkeer. Dat bespaart 
brandstof, stoot minder broeikas-
gassen uit en is zelfs veel veiliger. 
De automatische piloot raakt nooit 
oververmoeid, zit nooit dronken 
achter het stuur, rijdt nooit te hard, 
wordt nooit afgeleid door langszoe-
vende Ferrari’s en Lamborghini’s of 
veulens in de wei. Hij/zij/het is, als 
het systeem straks is uitontwikkeld, 
ook nog eens goedkoper dan een 
chauff eur van vlees en bloed.
Van tijd tot tijd lichten de onder-
zoeksinstituten die aan de ontwik-
keling van dit onbemande verkeer 
en vervoer werken, ons in over hun 
vorderingen. Zo kondigde TNO, dat 
de spil is van het onderzoek ‘automa-
ted driving’, onlangs weten dat co-
lonnes van personenwagens en 
waarschijnlijk ook vrachtauto’s, 

waarvan alleen het eerste voertuig 
actief wordt bestuurd, over vijf jaar 
steeds meer in het verkeersbeeld zul-
len opduiken.
Minister Melanie Schultz van Hae-
gen van Infrastructuur en Milieu 
maakte in november vorig jaar al 
eens een ritje in zo’n klein peloton-
netje, op de A10 Amsterdam. Ze 
heeft  het er nog over. Ministers bof-
fen maar. In de Amerikaanse staten 
Nevada en Florida gaan we nog een 
stap verder. Daar rijden al tientallen 
auto’s, uitgerust met sensoren en ca-
mera’s en bestuurd door een compu-
ter, met als bijrijder nog wel iemand 
van vlees en bloed die kan ingrijpen 
als het dreigt mis te gaan. Maar er 
gaat bijna nooit iets mis.
Sommige zieners gaan nog een stap 

verder. Onbemande voertuigen zul-
len in de toekomst in hoge mate au-
tonoom gaan handelen. Ze zetten 
hun eigenaar of huurder ’s avonds 
voor de deur van zijn grachtenpand, 
appartement, hoekwoning of vier-
kamerfl at af en maken dan zelf nog 
een ommetje langs het oplaadpunt 
voor hun elektrische motor. Daarna 
gaan ze bij hun soortgenoten op een 
grote parkeerplaats buiten de be-
bouwde kom onder zeil. Ze zijn na-
tuurlijk wel op afroep beschikbaar 
als het baasje daarom mocht vragen.
Wat in elk geval technisch al werkt is 
de zogeheten ‘road train’: niet een 
lange en zware vrachtautocombina-
tie naar Fins of Australisch model, 
maar een treintje van vrachtauto’s 
waarvan de voorste ‘wagon’ door 
een beroepschauff eur wordt be-
stuurd, terwijl de achterste er met 
exact dezelfde snelheid, door draad-
loze techniek bestuurd, onbemand 
achteraan rijdt. Personenauto’s kun-

nen op die wijze al in treintjes van 
vijf tot zelfs acht eenheden aan el-
kaar worden gekoppeld.
De bestuurder van het leidende 
voertuig moet goed opletten, maar 
de reisgenoten achter hem kunnen 
hun nagels lakken, de dikke histori-
sche roman lezen waar ze thuis niet 
aan toekomen, op de laptop hun 
mail bijwerken of de vergadering 
van tien uur voorbereiden. Voorals-
nog blijft  de toepassing in het goede-
renvervoer over de weg beperkt tot 
een treintje van twee vrachtauto’s, 
waarvan alleen de voorste wordt be-
stuurd. Maar zelfs daarvan zijn de 
voordelen evident.
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Voertuigen verbruiken minder 
brandstof, omdat het achterste op 
enkele tienden van een seconde ach-
ter het voorste aanrijdt en dus zelf 
veel minder luchtweerstand onder-
vindt. Is een onbemande vrachtauto 
technisch al mogelijk, een chauff eur 
kan onderweg bij een collega aanha-
ken om in het kader van de rij- en 
rusttijdenregelgeving een uiltje te 
knappen. Die collega kan hij een 
eind verderop uitgerust komen af-
lossen. Dit is allemaal geen science-
fi ction meer, benadrukken onder-
zoekers, maar een werkelijkheid die 

nu al binnen ons bereik ligt en over 
vijf tot tien jaar op fl inke schaal kan 
worden gerealiseerd.
TNO stelt zelfs dat het goederenver-
voer de komende jaren het voortouw 
kan gaan nemen. Onderzoeker 
Daan de Cloe noemt de ‘business 
case’ van het onbemand of halfb e-
mand vervoer in de sector transport 
en logistiek ‘duidelijker en sneller’ te 
verwezenlijken dan in het personen-
vervoer over de weg. Zijn instelling 
werkt samen met onder meer Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN), 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer 

(RDW), lokale overheden, verzeke-
raars, technische universiteiten,
autofabrikanten en hightech-bedrij-
ven aan zijn ‘automated driving’-
project.
Voor dit onbemande rijden worden 
de technische randvoorwaarden 
steeds beter vervuld. Dat gebeurde 
ook door het zogenoemde Sartre-
project dat de laatste jaren werd uit-
gevoerd door een grote groep be-
trokkenen rondom autofabrikant 
Volvo. Sartre duidt niet op een Fran-
se fi losoof, maar staat voor Safe 
Road Train for the Environment. 

Proeven in Zweden, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk hebben uitge-
wezen dat door het rijden in colonne 
niet alleen een daling van de brand-
stofconsumptie met 20% in bereik 
komt, maar dat zulke colonnes op de 
weg ook de verkeersdoorstroming 
bevorderen. Bij dit alles komen bo-
vendien geen ‘hocus-pocustechnie-
ken’ om de hoek kijken, zegt Erik 
Coelingh, die nauw bij dit mede 
door de Europese Unie gesubsidieer-
de project betrokken is.
Uiteraard stappen we nog niet zo-
maar de dag van morgen binnen. Tot 
de uitdagingen voor het onbemande 
rijden behoort onder meer de ver-
groting van de betrouwbaarheid van 
systemen. Net als in het geval van de 
automatische piloot in vliegtuigen 
vragen overheden en het publiek om 
steeds weer verbeterde systemen, die 
een steeds hogere veiligheidsstan-
daard mogelijk maken. Voor deelne-
mers aan ‘treintjes’ zal ook de vraag 
moeten worden opgelost welke pro-
cedure voor correct aan- en afk op-
pelen moet worden gevolgd.
En dan is er nog het Verdrag van 
Wenen. Dat verbiedt het verkeers-
deelnemers om de controle over het 
eigen voertuig uit handen te geven. 
Juristen denken dat het nog wel tien 
jaar duurt eer deze bepaling door 
een voor het onbemand rijden toe-
passelijkere zal zijn vervangen. Mis-
schien kan dat eerder, als we met de 
ontwikkeling van de systemen snel-
ler voortgang maken.

FOLKERT NICOLAI

Een experiment met een treintje zelfrijdende trucks in Zweden.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het zijn boeiende tijden voor verladen-
de bedrijven en hun zaakwaarnemers, 
de expediteurs. Aan de ene kant wor-
den ze geconfronteerd met steeds ver-
der voortschrijdende blokvorming in 
de containervaart met onder meer de 
P3- en G6-allianties, aan de andere 
kant staan ze zelf ook onder druk om 
onderling samen te werken, om kosten 
te besparen en de invloed op het milieu 

te verminderen. En dan moeten ze ook nog eens hun eigen 
containers gaan wegen.

Het lijkt op het eerste gezicht onbegonnen werk, die vele tien-
tallen miljoenen containers die jaarlijks over de aardbol wor-
den gezeuld stuk voor stuk te gaan wegen. Toch is dat wat de 
IMO, de afdeling van de Verenigde Naties die toezicht houdt 
op de veiligheid op zee, wil. Op die manier zou het probleem 
van overboord slaande containers getackeld moeten worden. 
Vooral expediteursorganisaties hebben zich tegen dat plan 
verzet omdat het de verkeerde maatregel zou zijn. Het zou 
veel beter zijn om het toezicht op het vastzetten, ofwel het 
sjorren, van containers aan boord te verscherpen en ook be-
ter te controleren of die containers wel op de juiste plek aan 
boord worden neergezet.

De vraag of ze daarmee een punt hebben, is inmiddels niet 
meer relevant. De IMO heeft  in principe besloten dat de 
weegverplichting medio 2016 van kracht wordt en dat de ver-
antwoordelijkheid bij de verlader gelegd wordt. Dat besluit 
wordt zo goed als zeker eind dit jaar bekrachtigd. Partijen 
hebben dus nog ongeveer twee jaar de tijd om zich erop voor 
te bereiden. Vooralsnog lijken er twee manieren te zijn om 
aan de weeg-eis te voldoen. De eerste is het daadwerkelijk we-
gen van containers, wat wel op een geijkte en gecertifi ceerde 
weegbrug moet gebeuren. Het hoeft  weinig betoog dat dat 
kostenverhogend gaat werken, al wordt deze methode in 
sommige gevallen al gebruikt om het ladinggewicht vast te 
stellen.

Aantrekkelijker, en praktischer, lijkt de optie om het gewicht 
aan te tonen aan de hand van een ‘gecertifi ceerde calculatie 
procedure’. Veel fabrikanten weten natuurlijk exact hoeveel 
product ze met een container verschepen, maar kunnen die 
informatie vaak nog niet tijdig bij andere partijen, zoals de 
rederij en de douane, aanleveren. Met het beter op elkaar af-
stemmen van procedures en systemen moet daar veel winst 
te boeken zijn. De betrokken brancheorganisaties, waaron-
der EVO en Fenex, willen daar de komende periode in samen-
werking met de overheid afspraken over maken.

In de tussentijd kunnen verladers zich bezinnen op de vraag 
hoe om te gaan met de eerdergenoemde allianties. Daarbij is 
het twijfelachtig of de spoeling wel zoveel dunner wordt als 
door sommigen wordt gesuggereerd. Verladersorganisatie 
EVO neemt in dit verband graag de term ‘eenheidsworst’ in 
de mond, maar wat dat betreft  is weinig nieuws onder de zon. 
Met de komst van de container is zeevervoer nu eenmaal een 
standaardproduct zonder veel onderscheidend vermogen ge-
worden. En ook al zullen ‘de grote drie’, Maersk, MSC en 
CMA CGM, hun vaarschema’s en capaciteit op elkaar gaan 
afstemmen, ze zullen een individuele marketing en prijspoli-
tiek blijven voeren. Dat kan ook moeilijk anders, omdat toe-
zichthouders verspreid over de wereld in de gaten houden of 
ze geen verboden prijsafspraken maken.

Verladers: drukke tijden
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noemt zich de ‘eerste onpartijdige 
orkestrator’ van ladingbundeling. 
Het werd vorig jaar in het zonnetje 
gezet als winnaar van de ‘Shortsea 
Award 2013’ wegens zijn bemoeienis 
met een dienst tussen Zeebrugge en 
Bilbao. De dienst wordt uitgevoerd 
op schepen van Transfennica. Me-
de-initiator is logistiek dienstverle-
ner Corneel Geerts.

Doorbraak
De echte doorbraak kwam voor Tri-
Vizor al in 2011, toen het samen met 
vervoerder H. Essers lading bundel-
de van de verladers UBC en Baxter. 
In 2012 was het ook betrokken bij de 
bundeling van lading van enkele 
grote continentale chocoladefabri-
kanten met bestemming Groot-Brit-
tannië. Het ging hier om Caluwé Ar-
tisan Chocolatier en Italo Suisse. 
Daarmee kwam er een heus ‘Inte-
grated Chocolate Platform’, want de 
vaste werkwijze van Tri-Vizor is om 
voor ladingbundelende deelnemers 
in één bepaalde logistieke keten een 
gezamenlijk platform op te richten 
dat ook openstaat voor derden.
Een Nederlandse consultant die la-
dingbundeling tot specialisme heeft  
gemaakt, is Pure Birds. Dit bedrijf 
wil met nieuwe concepten bedrijven 
duurzamer maken en ziet gebundeld 
vervoer als een van de mogelijkhe-
den. Het is betrokken bij enkele van 
bovengenoemde projecten, waar het 
optreedt als neutrale partij, die alle 
deelnemers het veilige gevoel moet 
geven dat de anderen, misschien wel 
concurrenten, niet veel meer profi te-
ren van de bundeling dan zij zelf.

Dat is natuurlijk nog steeds de achil-
leshiel van verladerssamenwerking. 
Ook al maakt de één fruitsap en de 
ander damesverband, beide willen 
dat de lusten en de lasten correct toe-
vallen aan beide partijen gelijkelijk. 
Er zijn in de logistieke wereld veel 
meer bedrijven als Pure Birds en Tri-
Vizor die daarover waken, onder di-
verse namen. Zo is er de opkomst 
van ‘control towers’ die alle deelne-
mers bij ladingbundeling het ver-
trouwen moeten geven dat niet één 
iemand er met de buit vandoorgaat.
Dat vertrouwen neemt de laatste ja-
ren onmiskenbaar toe. In 1996 stelde 
NEA een rapport op over een project 
in Noord-Brabant, waar door bun-
deling van het wegvervoer 20 tot 
zelfs 35% minder vrachtvervoer over 
de toen al steeds drukkere wegen 
nodig was voor hetzelfde resultaat. 
Veel marktpartijen waren toen, 
schreef NEA, nog huiverig voor een 
samenwerking met de concurrent.
Maar vervoerders en ook verladers 
kijken daar tegenwoordig toch an-
ders naar. Ze móeten wel besparen 
op logistieke kosten en ze hebben 
zich in het kader van de duurzaam-
heid strikte emissiedoelen opgelegd 
die ze, omdat de opdrachtgever daar 
nadrukkelijk om vraagt, niet willen 
loslaten. Wat geeft  het dan als jouw 
droge kruidenierswaren, jouw melk 
en yoghurt, jouw textiel in dezelfde 
vrachtauto worden vervoerd als die 
van de concurrent? Het gevecht gaat 
om de plaats in het schap, niet om 
het vervoer daar naartoe.

H
et is een aardig be-
richt over samenwer-
king van verladers 
om lading effi  ciënter 
en duurzamer op 

haar bestemming te brengen. ’s We-
relds grootste brouwer, AB InBev, 
kondigde vorige week aan lege Jupi-
ler-bierfl esjes voortaan van Leuven 
per binnenschip terug te brengen 
naar de regio Luik. In het stadje Ju-
pille-sur-Meuse bij Luik staat de 
brouwerij van Jupiler, de ‘Pied-
boeuf’, waar de fl esjes worden gerei-
nigd en opnieuw afgevuld.
‘Brouwer ontdekt binnenvaart’, zal 
men zeggen. Dat kennen we toch al 
lang? Heineken heeft  een deel van 
zijn exportbier jaren terug al op het 
binnenschip gezet en Bavaria deed 
hetzelfde voor de export en het bin-
nenlands transport. En begon de 
stad Utrecht niet, alweer vrij lang ge-
leden, een nieuw distributieconcept 
voor de belevering van de horeca in 
het centrum dat, begrijpelijkerwijs, 
de naam ‘de Bierboot’ meekreeg?
Dat klopt, en in elk van die voorbeel-
den is ook sprake van samenwerking 
tussen verladers. Zo ook in het geval 
van Jupiler. Deze verlader ontdekte 
dat een grote handelaar in bouwma-
terialen in Leuven, André Celis, al 
enkele jaren van binnenschepen ge-
bruikmaakt om lading uit Jupille 
naar zijn Leuvense vestiging te ha-
len. Het probleem was dat André Ce-
lis moeilijk aan retourvracht voor 
die schepen kon komen. Samenwer-
king met AB InBev lijkt nu de oplos-
sing. Voorlopig voeren de twee ver-
laders een proef uit met een gedeeld 
schip dat in één rondtocht dertien 
vrachtautoritten overbodig maakt. 
De tocht voert, van Leuven uit ge-
zien, waar André Celis over een ei-
gen kade aan het kanaal Leuven-Dij-
le beschikt, over de Dijle, de Rupel, 
de Schelde en het Albertkanaal.
Dat neemt tweeënhalve dag in be-
slag, maar de voordelen wegen daar 
voor beide verladers ruim tegenop. 
Er is kostenbesparing, de handelaar 
in bouwmaterialen heeft  nu een 
partner die deels voor het schip be-
taalt en de CO2-uitstoot door de ge-
combineerde operatie is veel lager 
dan wanneer van wegvervoer ge-
bruik zou worden gemaakt.
De twee zijn begeleid door POM 
Vlaams Brabant. In Vlaanderen zijn 
meer van die provinciale ontwikke-
lingsmaatschappijen actief, die het 
ondernemerschap bevorderen en 
onder meer ook het transport helpen 
optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld 
door verladers bijeen te brengen die 
een deel van hun ladingstromen 
kunnen bundelen. Niet alleen zulke 
POM’s en hun Nederlandse semi-
overheidsequivalenten doen dat, er 
hebben zich ook particuliere bedrij-
ven in gespecialiseerd.
Van ladingbundeling is in het geval 
van AB InBev/André Celis natuur-
lijk geen sprake, wel van een gedeel-

de logistieke operatie. Maar de laat-
ste jaren hebben tal van voorbeelden 
opgeleverd van verladers die hun la-
ding in één vrachtruimte met lading 
van anderen, soms concurrenten, la-
ten vervoeren. Zo sloegen onlangs 
groothandel Sligro, de supermarkt-
ketens van Plus en Emté en de verla-
ders SCA, Hero en H.J. Heinz de 
handen ineen om lading gebundeld 
bij de supermarkten te brengen.
Ze doen dat samen met logistiek 
dienstverlener Nabuurs en het ad-
viesbureau Pure Birds, dat een ‘neu-
trale’ afwikkeling van het gezamen-
lijk vervoer moet waarborgen. De 
partners willen door hun samenwer-
king ook de beschikbaarheid van 
producten in het schap maximalise-
ren en het aantal kilometers leegrij-
den verminderen. Een deel van die 
partners kent elkaar al langer. Hero, 
de producent van fruitsappen, en 
SCA, een fabrikant van hygiënisch 
papier, zorgen er sinds 2007 voor dat 
een aantal klanten gelijktijdig met 
producten van beide fabrikanten 
wordt beleverd.
Die klanten krijgen daardoor nog 
maar één vrachtauto voor de deur 
die alle lading van beide verladers 
komt uitladen. Dat bespaarde tussen 
2007 en 2012 op de uitstoot van CO2 
19% en maakte een forse kostenbe-
sparing mogelijk. In dat laatste jaar 
sloten ook vervoerder Nabuurs, met 
zijn distributiecentrum in Wijchen, 
en H.J. Heinz zich aan. De ketchup-
maker werkt ook al ruim een jaar 
nauw samen met Mars en Bavaria in 
de zogenoemde ‘Candy barge’, die 
van de nieuwe containerterminal in 
Cuijk met producten van de drie sa-
men naar de haven van Rotterdam 
vaart. Met Mars werkt Bavaria ook 
samen in het door Samskip georga-
niseerde dagelijkse binnenvaartver-
voer tussen Veghel en Rotterdam.

Van weg naar water
Als de naam Bavaria valt, moet ook 
die van Heineken worden genoemd. 
Het is aan de inspanningen van deze 
brouwer te danken dat Alphen aan 
den Rijn nu over een goed draaiende 
binnenvaartterminal, het Alpheri-
um, beschikt, die veel lading uit de 
regio naar Rotterdam van de weg 
naar het water heeft  gehaald. Meer 
dan een decennium geleden begon 
Heineken daar, samen met twee an-
dere verladers in de Alphense omge-
ving, aan te trekken. Dat waren 
Electrolux en textielhandelaar Zee-
man, de laatste ook met grote im-
portstromen via de Rotterdamse
haven. Vooral dankzij de Heineken-
lading kan Alphen nu bogen op een 
terminal waar lading van veel meer 
verladers kan worden gebundeld.
Enkele van de hiervoor genoemde 
namen komen we ook weer tegen bij 
de ladingbundeling die supermarkt-
keten Jumbo eind vorig jaar aankon-
digde. H.J. Heinz, SCA en Hero, nu 
in gezelschap van FrieslandCampi-

na en Refresco, verzamelen hun 
vracht voor Jumbo-supers bij Na-
buurs in Woerden, op initiatief van 
de vervoerder, die zich steeds meer 
tot ‘matchmaker’ ontwikkelt.
Supermarkten krijgen nu steeds één 
volle vrachtauto aan de achterkant, 
in plaats van enkele vrachtauto’s die 
alleen deelladingen lossen. Die ene 
vrachtauto neemt door stapeling 
van pallets bovendien 50% meer 
mee. Een in 2013 al genomen proef 
wees uit dat dit 35% minder leegrij-
den mogelijk maakte en dat de CO2-
uitstoot door de hele operatie met 
eenzelfde percentage verminderde.
Tot de initiatoren van ladingbunde-
ling door verladers behoren dus bij-
voorbeeld de Vlaamse POM’s, ver-
voerder Nabuurs, die de laatste jaren 
een ‘zwaan-kleef-aan’-eff ect bij ver-
laders heeft  bereikt, en bijvoorbeeld 
ook Goederenvervoer Randstad 
(Govera), dat in 2002 al een tiental 
vervoerders van droge kruideniers-
waren bijeenbracht om deelladingen 
te bundelen. Een bedrijf dat er een 
specialisme van heeft  gemaakt om 
verladers aan elkaar te koppelen is 
het Antwerpse Tri-Vizor.
Deze ‘spin-off ’ van de Universiteit 
van Antwerpen, in 2008 opgericht, 

het bundelen van lading
Twintig jaar geleden waren veel verladers nog huiverig voor het gebundelde 

vervoer van hun lading met die van andere verladers. Dat is nu wel anders. Er 

zijn professionals opgestaan die hen helpen hun aarzeling te overwinnen. En 

de beloning is er in de vorm van kostenbesparing.
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Eenheidsworst smaakt verlader  
Verladers zijn bezorgd 

over containerrederijen 

die massaal gaan 

samenwerken. 

Concurrentie en 

keuzevrijheid staan op 

het spel, vinden zij. 

Ondertussen zoeken zij 

gezamenlijk de dialoog 

met rederijen.

W
inkelketens als 
Blokker, Wibra, 
Action en Zee-
man pakken al 
fors uit met 

oranjemerchandising om de WK-
koorts aan te wakkeren. Voetbal-
len, opblaasbare oranje doeltjes,
T-shirts, megafoons en bij Blokker 
een televisie van het merk Salora 
voor voetballiefh ebbers die door 
voetbalhatende gezinsleden naar de 
keuken worden verwezen. 
Op het eerste gezicht hebben de kle-
ding uit Bangladesh in de bakken 
van de Wibra en de televisie bij Blok-
ker niet zo veel met elkaar gemeen. 
Echter, nagenoeg het hele aanbod 
van deze ketens is afk omstig uit het 
Verre Oosten en komt per schip ons 
land binnen. De kans is zelfs aanwe-
zig dat alle oranjeprullaria op het-
zelfde containerschip meevoeren als 
de plastic speelgoedauto’s die Action 
in de winkel heeft  staan. ‘Wij impor-
teren niet zelf ’, legt een woordvoer-
der van Action uit. ‘Dat doen de dis-
tributeurs voor ons, partijen zoals 
Koopman International.’
Afgelopen jaar nog had de import 
vanuit Azië een invoerwaarde van 
81 miljard euro, waarbij China met 
31,5 miljard koploper is. Hoewel de 
consumenten de lading zelden bin-
nen zien komen in Rotterdam, on-

dergaat de lijnvaart een metamorfo-
se die hun portemonnee wel degelijk 
kan raken. Verladers maken zich in 
ieder geval zorgen over de allianties 
tussen grote rederijen. Vooral de 
komst van P3, de ‘ship sharing agree-
ment’ tussen ‘s werelds grootste re-
derijen Maersk, MSC en CMA 
CGM, wordt gevreesd.
‘Ja, natuurlijk gaan we dat merken’, 
zegt Johnny Norder, algemeen di-
recteur van Jono Toys uit Stadska-
naal, een importeur, distributeur en 
groothandel van speelgoed. Het be-
drijf levert aan discounters en 
marktkooplieden. ‘Wij zijn in de lo-
gistiek voor de volle honderd pro-
cent afh ankelijk van scheepvaart.’

Service neemt af
Afgelopen week kwamen de verla-
ders bijeen om samen met hun be-
langenorganisatie Evo hun zorgen te 
delen. ‘We krijgen signalen dat het 
serviceniveau nu al afneemt’, zegt 
Martin Commandeur, voorzitter 
van de Raad voor Zeeverladers van 
de Evo. ‘We horen nu al van verla-
ders dat zij minder keuze hebben in 
het aantal afvaarten.”
Concrete cijfers zijn nog niet te ge-
ven over de invloed van allianties en 
het combineren van lijndiensten op 
het aantal afvaarten. Al is het alleen 
al omdat de grootste alliantie, P3, 

met een gezamenlijk marktaandeel 
van 44% pas in de herfst operabel is. 
Desalniettemin komt het signaal 
van de bezorgde verladers niet uit de 
lucht vallen. Zowel de rederijen die 
aangesloten zijn bij de G6-alliantie 
als de containervervoerders die P3 
moeten vormen, schrappen diensten 
op de route tussen het Verre Oosten 
en Europa. 

Begin dit jaar schrapte CMA CGM 
vijf afvaarten die gepland stonden 
voor februari. Maersk heeft  vier af-
vaarten tussen Europa en het Verre 
Oosten geschrapt en de G6-partners 
lieten eerder al drie afvaarten ver-
vallen. Met het verminderen van 
deze afvaarten hebben de container-
vervoerders de capaciteit op de route 
in één klap met 14% verminderd. 
Waar de verladers zich verzetten te-
gen het schrappen van afvaarten, 
stellen reders dat het samenvoegen 

van lijndiensten hun cliënten juist 
ten goede komt. Schepen zijn voller, 
dat drukt de kosten.
‘Zo werkt het niet voor verladers’, 
benadrukt Commandeur. ‘De sup-
ply chain is een keten, de scheep-
vaart is daarin slechts een schakel. 
Het is voor verladers van belang dat 
die supply chain als een geoliede ma-
chine loopt. Het is dus goed mogelijk 
dat de logistiek veel goedkoper en 
kwalitatief beter is bij meedere af-
vaarten, ook al is het zeetransport 
dan duurder.’
Voedingsmiddelenconcern Nestlé, 
een van de grootste verladers van 
Nederland, geeft  aan dat clustering 
in de scheepvaart de betrouwbaar-
heid en het kostenplaatje kan verbe-
teren. De voedingsmiddelengigant 
ziet echter ook een groot nadeel in 
het mogelijk wegvallen van afvaar-
ten en onderlinge concurrentie tus-
sen rederijen. ‘Daardoor kan de
individuele kwaliteit van reders af-
nemen en is het voor bedrijven 
moeilijker risico’s te spreiden’, zegt 
Philipe Aeschlimann van Nestlé.
Ook Commandeur ziet dat gevaar. 
‘Waar je eerst kon kiezen tussen ver-
schillende rederijen, is die keuze nu 
beperkt tot allianties. Daarmee 
wordt het lastiger om van vervoerder 
te wisselen.’ Nestlé wil het risico van 
kwaliteitsverlies ondervangen via 

‘De kwaliteit van 
reders kan afnemen 
en het is moeilijker  
risico’s te spreiden.’
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slecht 

GERT VAN HARSKAMP

langlopende contracten met ver-
voerders waarin duidelijke afspra-
ken staan over de dienstverlening.
Net als de meeste grote verladers 
werkt het Zwitserse voedingsmidde-
lenconcern nu al met contracten van 
minimaal een jaar. Volgens Evo zor-
gen die langlopende afspraken er  
voor dat verladers nog niets merken 
van prijsschommelingen door alli-
antievorming. ‘Daarmee worden 
grote fl uctuaties in de prijs wat opge-
vangen’, legt Evo-beleidsmedewer-
ker Lodewijk Wisse uit. ‘Maar als de 
scheepvaart zich ontwikkelt tot een 
eenheidsworst, dan is het natuurlijk 
de vraag wat dat op de lange termijn 
betekent voor de vrachttarieven.’
Volgens Alphaliner hoeven de verla-
ders zich geen zorgen te maken. De 
Franse dataverwerker stelt dat door 
alliantievorming de concurrentie in 
de containervaart eerder toe- dan 
afneemt. ‘De overgebleven onafh an-
kelijke vervoerders hebben maatre-
gelen genomen om de strijd aan te 
gaan met de dominante allianties’, 
aldus de data-analist. Grote allian-
ties zijn daarom genoodzaakt om 
zich blijvend te ontwikkelen. Om de 
concurrentie het hoofd te bieden,  
zullen zij weer nieuwe allianties aan-
gaan, voorspelt Alphaliner.
Niet alle lijnvaartdeskundigen zijn 
zo positief over de ontwikkelingen. 

Adviesbureau Alex Partners ver-
wacht een golf aan faillissementen in 
de containervaart, waardoor er juist 
minder partijen overblijven. Het
adviesbureau baseert zich op de 
enorme investeringen die rederijen 
hebben gedaan in grote container-
schepen, terwijl de vraag naar ver-
voer nauwelijks stijgt. Volgens Alex 
Partners is die ontwikkeling voor 
veel reders fi nancieel onhoudbaar.

Machteloos
Individuele verladers voelen zich 
machteloos in de huidige ontwikke-
ling. Commandeur van Evo zegt dat 
het daarom belangrijk is dat de dis-
tributeurs hun handen ineenslaan 
en gezamenlijk met de carriers in ge-
sprek blijven over de kwaliteit van de 
containervaart.
De meeste verladers vestigen dan 
ook hun hoop op de goede bedoelin-
gen van de scheepvaartbedrijven en 
de gesprekken die hun belangenor-
ganisaties als Evo met de rederijen 
en de allianties voeren. ‘Wat moet ik 
anders’, vraagt directeur Norder van 
Jono Toys zich gelaten af. ‘Als ik mijn 
spullen niet met een schip vanuit 
China hierheen kan krijgen, dan 
moet ik ze met de trein laten komen. 
Meer kan ik niet doen.’

ALLIANTIES
CKYH ‘Green Alliance’
Cosco, “K” Line, Yang Ming Line 
en Hanjin Shipping, Evergreen

G6
APL, Hapag-Lloyd, Hyundai 
Merchant Marine, Mitsui O.S.K. 
Lines (MOL), Nippon Yusen Kaisha 
(NYK) en Orient Overseas 
Container Line (OOCL)

P3
Maersk Line, MSC en CMA CGM
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Verlader moet 
gaan wegen

Verladers krijgen naar alle waarschijnlijkheid 

vanaf midden 2016 te maken met de verplichting 

om het brutogewicht van containers te 

verifi ëren voordat die aan boord van schepen 

geladen worden.

H
et Maritime Safety 
Committee (MSC) 
van de International 
Maritime Organiza-
tion (IMO) heeft  een 

voorstel goedgekeurd om die verifi -
catie verplicht te stellen. De verant-
woordelijkheid daarvoor wordt bij 
de verlader gelegd. De verplichting 
wordt opgenomen in het Solas-ver-
drag (safety of lives at sea). Dat zal 
naar verwachting in november ge-
beuren.
Het initiatief om het wegen van con-
tainers verplicht te stellen heeft  de 
brede steun van onder meer rederij-
en en havenautoriteiten, maar zorg-
de in een eerder stadium voor veel 
oppositie aan de kant van ladingbe-
langhebbenden. Vooral expedi-

teursorganisaties liepen er aanvan-
kelijk tegen te hoop. Als het voorstel 
eind dit jaar wordt aangenomen 
moeten verladers voortaan het ge-
wicht verifi ëren en ervoor zorgen dat 
het juiste getal op de transportdocu-
menten wordt vermeld. Als dat niet 
is gebeurd, mag een beladen contai-
ner in principe niet aan boord van 
een zeeschip geladen worden.

Scheepsrampen
De maatregel vloeit voort uit een 
aantal scheepsrampen met contai-
nerschepen, waarbij bleek dat er 
soms grote verschillen waren tussen 
het opgegeven en het werkelijke ge-
wicht van de containers aan boord. 
Eén van de bekendste gevallen was 
de stranding van de ‘MSC Napoli’ in 

hebben voor de stabiliteit van het 
schip.
Volgens EVO, Fenedex, FENEX en 
TLN betekent de weegverplichting 
voor het Nederlandse bedrijfsleven 
een lastenverhoging, die kan oplo-
pen tot honderd miljoen euro per 
jaar. Wereldwijd zou het zelfs gaan 
om een extra kostenpost van acht 
miljard euro.
Eerder hebben de Europese expedi-
teursorganisatie Clecat en de mon-
diale organisatie (Fiata) geprobeerd 

om het weegplan van tafel te krijgen 
met een pleidooi voor ‘best practi-
ces’. Volgens hen had de verant-
woordelijkheid bij de vervoerder of 
de terminalexploitant gelegd moe-
ten worden. ‘Er zijn verschillende 
middelen beschikbaar voor haven- 
en terminaloperators om containers 
te wegen tijdens het behandelings-
proces, zodat de productiviteit van 

2007 op de Zuid-Engelse kust.
Het Global Shippers’ Forum (GSF), 
dat onder meer Britse, Amerikaanse 
en Canadese verladers vertegen-
woordigt, steunt het voorstel van het 
IMO-veiligheidscomité. Voorman 
Chris Welsh, verklaard voorstander 
van de gewichtscontroles, spreekt 
van een goed compromis. Hij doelt 
daarmee op het feit dat in het nu 
aangenomen voorstel verschillende 
methodes worden toegestaan om het 
gewicht te controleren. In het oor-
spronkelijke voorstel was uitsluitend 
sprake van het daadwerkelijk fysiek 
wegen van de containers.

Handelsbarrière
Het Nederlandse logistieke bedrijfs-
leven wil nu samen met het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu 
proberen om de gevolgen van de 
weegverplichting te beperken. EVO, 
Fenedex, FENEX en TLN hebben 
zich altijd tegen het voorstel gekeerd. 
De vier organisaties noemen de 
maatregel ‘een onnodige handels-
barrière’, die de veiligheid op zee-
schepen niet verbetert. Ze zijn daar-
om blij dat de IMO akkoord is 
gegaan met het Duitse voorstel om 

berekeningsmethodes toe te staan 
die het fysiek wegen van de contai-
ners overbodig maken. De organisa-
ties willen daarom nu samen met het 
ministerie en andere betrokken par-
tijen de gevolgen zo veel mogelijk be-
perken.

Overboord slaan
Het verplicht wegen van containers 
voorkomt volgens de IMO het verlies 
van containers op zee, maar de vier 
organisaties bestrijden dat. Ze stel-

len dat jaarlijks gemiddeld maar 350 
containers overboord slaan en dat 
het in het merendeel van de gevallen 
gaat om containers die verkeerd zijn 
vastgezet. Ook is bij een aantal 
scheepsrampen gebleken dat zo’n 
tien procent van de containers op 
een andere plaats op het schip wordt 
gezet dan volgens het stuwageplan 
zou moeten. Dat kan forse gevolgen 

‘Verkeerd opgegeven gewichten zijn
een gevaar voor schepen, bemanningen, 
ladingen en terminalmedewerkers.’
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Het Tilburgse bedrijf Last Mile 
Logistics start binnenkort een 

proef met onbemande automa-

ten, waar mensen 24 uur per 

dag hun internetaankopen 

kunnen afhalen. De eerste kast 

met lockers wordt in juli 

geplaatst bij Tilburg University. 

Het bedrijf speelt in op de sterk 

groeiende internetverkoop. Het 

systeem, genaamd Parcel4me, 

heeft Last Mile Logistics een 

plek opgeleverd in de MKB Top 

100 van innovatieve bedrijven.

H.N. Post en Zonen nam 

onlangs de laatste Actros Euro 6 

uit een order van 38 stuks in 

gebruik. De trucks in verschil-

lende uitvoeringen werden 

gefaseerd uitgeleverd. Het 

transportbedrijf uit Pijnacker is 

gespecialiseerd in vervoer van 

bouwmaterialen en zeecontai-

ners. Omdat het bedrijf daar-

mee ook veel op de Maasvlakte 

2 komt, koos het al vroeg voor 

de geleidelijke overstap naar 

Euro 6. Het wagenpark van H.N. 

Post en Zonen telt 120 trucks, 

waarvan 49 van Mercedes-Benz.

Vanaf eind mei beschikt het 

Antwerpse CargoLogin over 

vestigingen in Parijs en Le Havre. 

Het verwacht dit jaar ook in 

Rotterdam, Milaan en Barcelona 

een kantoor te openen en het 

heeft al kantoren in Antwerpen, 

Zeebrugge, Singapore en vijf 

Braziliaanse steden. Het bedrijf, 

een initiatief van de Antwerpse 

havenpatroon Raymond Van 

Achteren, ontstond in 2011 en is 

op weg naar een jaaromzet van 

20 miljoen euro. Van Achteren 

dankt zijn reputatie aan Ecu-line, 

dat hij in 2007 verkocht.

Dasko Koel- en Vriestranspor-
ten heeft onlangs twee Renault 

Trucks T430 in gebruik genomen. 

Daarnaast bestelde Dasko er 

nog zes. Dasko Groep houdt zich 

bezig met het internationaal 

transport van geconditioneerde 

goederen (bevroren, gekoeld, 

verwarmd) in de productgroep 

‘food’, met name (hangend) 

vlees, vis en foodproducten. Het 

richt zich op transport van en 

naar Nederland, Noord-Duits-

land, Polen en Noord-Italië. 

PostNL werkt aan een thuisbe-

zorgservice voor boodschappen. 

Na een eerste test in de omge-

ving van Venlo biedt PostNL zijn 

service, in samenwerking met 

online supermarkt Vershuys.

com, nu in heel Limburg aan. 

Daarbij worden ook twee keer 

per week ’s avonds levensmid-

delen bezorgd. PostNL heeft in 

samenwerking met onder meer 

de universiteit van Wageningen 

een speciale koelverpakking 

ontworpen, waarmee verse 

boodschappen op de juiste 

temperatuur kunnen worden 

bezorgd. Die verpakking wordt 

na afl evering van de spullen 

weer meegenomen.

Havenbedrijf Gent heeft als 

eerste Belgische haven het 

certifi caat ‘Port Environmental 

Review System’ ontvangen voor 

zijn aanpak om milieuvriendelij-

ker te werken. Met een scala aan 

milieuacties draagt het Haven-

bedrijf Gent bij tot een duurza-

mere haven. Deze acties worden 

gevoerd op het vlak van veront-

reinigde terreinen, het beheer 

van haveninfrastructuur, de 

ontwikkeling van de haven, 

mobiliteit en logistieke organi-

satie, afval en calamiteiten.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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die overslagactiviteiten niet negatief 
beïnvloed wordt’, argumenteerden 
de expediteurs. Ze toonden zich ook 
eensgezind met de verladers dat de 
discussie over de veiligheid van con-
tainerschepen te veel toegespitst 
werd op een relatief kleine risicofac-
tor. Die stelden dat de lijnvaartrede-
rijen – die het debat geëntameerd 
hebben – veel meer aandacht zouden 
moeten besteden aan het vastzetten 
van de containers aan boord en aan 
het probleem dat veel containers op 
een verkeerde plek neergezet wor-
den.

Lobby verloren
Ze hebben de lobbyslag evenwel ver-
loren van de containerrederijen, die 
er via de World Shipping Council en 
de International Chamber of Ship-
ping en uiteindelijk de Verenigde 
Naties (waarvan de IMO een onder-
deel is) voor gezorgd hebben dat de 
kwestie op het bord van de verlader 
terecht is gekomen. De belangenbe-
hartigers rest dus inderdaad weinig 
anders dan ‘damage control’.
Niet voor niets reageert de World 
Shipping Council tevreden op het 
IMO-besluit met een verklaring dat 

‘verkeerd opgegeven containerge-
wichten een slepend probleem zijn 
voor rederijen en voor overheden’. 
‘Dat brengt niet alleen schepen, be-
manningen en ladingen in gevaar, 
maar ook werknemers op de contai-
nerterminals en het vervoer over de 
weg’, zet deze lobbyclub de zaak nog 
maar eens dik aan.

Titanic
Overigens bewijst de geschiedenis 
van het Solas-verdrag dat het geen 
overbodige luxe is om strenge eisen 
te stellen aan het vervoer over zee 
van mensen en goederen. De eerste 
versie ervan kwam in 1914 tot stand 
na de beroemdste scheepsramp in de 
geschiedenis: de ondergang van de 
‘Titanic’ twee jaar eerder. Sindsdien 
is het verdrag regelmatig aangepast 
en uitgebreid, zoals na de stranding 
van de ‘Amoco Cadiz’ in 1978, waar-
bij 200.000 ton ruwe olie in het Ka-
naal terechtkwam, en na de ramp 
met de ‘Herald of Free Enterprise’ in 
1987, waarbij voor de kust van Zee-
brugge 193 mensen om het leven 
kwamen.

ROB MACKOR
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Hele écotaxe weer op de schop
Het idee van de écotaxe voor vrachtauto’s in Frankrijk gaat weer geheel

 op de schop. De taxe, die geen taxe meer mag heten, moet op tal van

 punten worden bijgesteld. Dat gaat opnieuw tijd kosten.O
p korte termijn is er 
geen uitsluitsel te 
verwachten over de 
toekomst van de éco-
taxe poids lourds, de 

Franse kilometerheffi  ng voor 
vrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton. 
Bij haar beslissing wil milieuminis-
ter Ségolène Royal de uitslag van de 
Europese verkiezingen meewegen. 
Die ligt nu weliswaar op tafel, maar 
aan het dossier écotaxe zitten zo-
veel haken en ogen dat we voor een 
echt besluit eerder aan het najaar 
moeten denken.
In elk geval heet de kilometerheffi  ng 
nu ook geen écotaxe meer. ‘l’Écotaxe 
est morte’, zei Jean-Paul Chanteguet 
(Parti Socialiste), voorzitter en rap-
porteur van de commissie ‘duurza-
me ontwikkeling’ uit de Assemblée 
nationale, die zich de afgelopen zes 
maanden over de tolkwestie heeft  
gebogen. Chanteguet, afgevaardigde 
uit de Indre in het hart van Frankrijk 
en burgemeester van het stadje 
Blanc, spreekt liever van een ‘écore-
devance’. ‘Het is geen belasting, 
maar een vergoeding voor het ge-
bruik van infrastructuur’, zegt hij. 
De commissie werd aan het werk ge-

zet na de volksopstanden in vooral 
Bretagne, in oktober vorig jaar, te-
gen de nieuwe belasting.
Veel lokaal verkeer in perifere gebie-
den, waar zich zelden doorgaand, al 
dan niet internationaal vrachtver-
keer vertoont, zou door de écotaxe 
ernstig worden getroff en. Iemand 
die bij de boeren de melk ophaalt, de 
appeloogst naar de ciderfabriek 
brengt of diervoeder komt afl everen, 
moet je niet even zwaar aanslaan als 
iemand die met een vrachtauto van 
44 ton van Valenciennes naar Valen-
cia rijdt, redeneert de Bretonse orga-
nisatie ‘Vivre, décider, travailler en 
Bretagne’ (‘Leven, beslissen en wer-
ken in Bretagne’), beter bekend van 
de opstandige beweging van de 
‘Bonnets rouges’, de rode mutsjes 
die, alsof ze opnieuw naar de Bastil-
le wilden optrekken, in de herfst 

massaal de straat op gingen.
Het verhaal is bekend. De toenmali-
ge premier, Jean-Marc Ayrault, zag 
zich door de Bretonse opstand ge-
dwongen de voor 1 januari 2014 
voorgenomen invoering van de éco-
taxe uit te stellen om eerst een be-
middelingspoging te kunnen onder-
nemen. Van afstel zou het niet 
komen, benadrukte Ayrault, maar 
dat werd al anders toen, in het kabi-
net van de nieuwe premier, Manuel 
Valls, Ségolène Royal als milieumi-
nister verantwoordelijk voor verkeer 
en vervoer aantrad.

Ecologisch sausje
Royal moest overduidelijk niets heb-
ben van een nieuwe belasting, zeker 
niet als die met een ecologisch saus-
je werd overgoten. Ecologie moest 
iets enthousiasmerends hebben, 

vond ze daags na haar aantreden. Je 
moet er de mensen geestdrift ig voor 
maken. En het is waar: de meeste 
Fransen hebben weinig op met be-
lastingen en zeker niet met nieuwe. 
Of de bijzonder doorzichtige omdo-
ping van de écotaxe in ‘écoredevan-
ce’ Royal over de streep zal halen, is 
te betwijfelen.
Het rapport van de commissie-
Chanteguet gooit de oorspronkelij-
ke écotaxe op een groot aantal pun-
ten om, met behoud van het beginsel 
dat de gebruiker voor het feitelijk ge-
bruik van de weg betaalt naar rato 
van het type, gewicht en de milieu-
klasse van het voertuig. Wat in de vi-
sie van de commissie ook behouden 
moet blijven, is het door een vorige 
regering al gesloten contract met 
Écomouv’, het consortium dat voor 
de installatie en de exploitatie van 

het systeem moet zorgen. Zou de 
Franse staat dit contract verbreken, 
dan zou dat op voorhand anderhalf 
miljard euro gaan kosten aan claims 
en bijkomende posten.
Een kardinale verandering is dat er 
een korting wordt ingebouwd die 
vooral de protesterende vervoerders 
en verladers over korte afstanden te-
gemoetkomt. Het betreft  een vrij-
stelling voor alle vervoerders, ook 
die uit het buitenland, van gemid-
deld 400 kilometers per maand. De 
vrijstelling varieert naar gelang het 
gewicht van het voertuig en de mi-
lieuklasse. Een oud voertuig zou bij-
voorbeeld slechts voor 281 kilometer 
per maand vrijstelling verkrijgen. 
De vrijstelling – ‘franchise’ – kan 
echter oplopen tot 844 kilometer 
voor nieuwe, lichtere en zeer schone 
voertuigen.
Chanteguet heeft  bij een mondelinge 
uitleg van zijn verslag gesuggereerd 
dat vrijstellingen regionaal nog veel 
verder zouden kunnen oplopen. Zo 
zou misschien een Bretonse vracht-
auto de eerste vijfduizend kilometer 
vrij de tolweg op kunnen. Het fran-
chisesysteem kost de Staat naar 
schatting 300 miljoen van de ver-

Jean-Paul Chanteguet (rechts) legt het nog één keer uit aan Écomouv’-directeur Daniele Meini. 
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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

#Eemshaven van kolenkit 
naar#windmolen hub http://
buff.ly/1mX11og  @Groninger-
Havens investeert  € 56 
miljoen in havengebied.
@DuurzaamBV  

Aantal werkenden in #haven-
rotterdam van 88.303 naar 
92.108. @HavenRotterdam  

De sjeiks slaan terug: Saudi-
Arabië start boycot Nederland-
se bedrijven 
http://bit.ly/1mWM6KJ
@Z24nl  
  
Port of Antwerp Giants naar 
halve fi nale play-offs!! 
http://ow.ly/2GSlqB
@antwerpgiants
 
Supermooie animatie renova-
tie Galecopperbrug (stukje A12 
over A’dam - rijn kanaal): 
http://youtu.be/853BPJEpGnA  
#RWS succes bij de uitvoering!
@Marco_Wiesehahn 

#Factcheck #NRC vandaag: 
ruim 2,2 mln voltijdbanen zijn 
te danken aan export = waar! 
pic.twitter.com/o6qQYgydSZ
@CodeRotterdam  

@Bekenverburg @KIMONLBE 
Fijn dat jullie vandaag in 
#IJmuiden waren. Bewustwor-
ding schone zee op maritiem 
onderwijs is zeer belangrijk!
@RobertteBeest

Het programma van 
#Cargoport14 wordt snel 
bekend gemaakt. Maar we 
kunnen alvast melden dat 
ASML komt spreken! #logis-
tiek #transport #vracht
@Cargoport_Ehv  

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Douane onderschept 
764 kilo heroïne

 Deme baggert toegang 
Panamakanaal uit

 MOL vervoert eerste 
gastransport van Nieuw-
Guinea naar Japan 

 ESLA voegt Frankrijk toe 
aan netwerk

 Heinenoordtunnel lang 
dicht om vrachtwagen-
brand

 Aandeel ‘natte’ overslag 
haven Wenen neemt toe

wachte staatsopbrengst van 800 mil-
joen euro per jaar. Compensatie 
daarvoor is weer te vinden door de 
tarieven op zeer druk bereden we-
gen nog wat te verhogen.
Meteen na het verschijnen van het 
rapport werd het vrijstellingssy-
steem overigens al weer van ver-
scheidene kanten aangevochten. Zo 
merkten enkele politieke kopstuk-
ken uit Baskenland, een andere peri-
fere regio, op dat een vrachtauto in 
het beroepsvervoer gemiddeld al 
gauw een kilometrage van vijfon-
derd per dag haalt. Die schiet dus 
niets op met een franchise van één 
dag in een hele maand.
De commissie voorziet dat door de 
invoering van de nieuwe kilometer-
tol, waarvoor het elektronische in-
ningssysteem al goeddeels is aange-
legd, de particuliere exploitanten 
van tolwegen in de Franse ‘Zeshoek’ 
jaarlijks op zeker 300 à 400 miljoen 
euro extra aan inkomsten mogen re-
kenen. De commissie bepleit dat die 
voor een deel door de staat, als con-
cessieverlener aan deze exploitan-
ten, worden afgeroomd. Dat idee, 
waarvoor dus een verdeelsleutel zou 
moeten worden ontwikkeld, komt 
tegemoet aan een voorstel van mi-
nister Royal.
Ook die wil dat de particuliere be-
drijven die de ‘péages’ exploiteren, 
extra over de brug komen. Volgens 
haar zijn de concessies aan deze be-
drijven de afgelopen jaren door 
voorgaande regeringen veel te goed-
koop gegund. De concessionarissen 

De Franse kilometerheffi ng voor vrachtverkeer is er voorlopig nog niet. 
De plannen moeten weer volledig worden herzien. Hier een beknopte 
‘winst- en verliesrekening’ voor niet-Franse beroeps- en eigen vervoer-
ders die in Frankrijk vaak de weg op gaan.

Dit jaar bijna zeker nog geen Franse tol op staatswegen

Er komt ook vrijwel zeker geen tol voor buitenlandse trucks 
bij de grenzen

Er komt mogelijk een ‘vrijstelling’ voor de eerste honderden 
kilometers die in Frankrijk maandelijks worden gereden

Maar er dreigt wel een hoger toltarief op drukbereden trajecten

En mogelijk zullen de bestaande tolwegen, waar bij het ‘péage’-
station wordt afgerekend, hun tarieven voor vrachtverkeer verhogen

Onmogelijk te zeggen. Op termijn gaan buitenlandse vervoerders 
in Frankrijk zeker meer betalen.

WINST EN VERLIES VOOR BUITENLANDSE 
VERVOERDER

FOLKERT NICOLAI
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Ook dit jaar vinden in juni weer de NT Dagen plaats, het grootste congres voor 

transport en logistiek in de Benelux. En opnieuw met een parallel programma 

om zélf samen te stellen. Zoals Ontwikkelingen in de lijnvaart - P3, prijsvolati-

liteit en schaalvergroting. Bekijk alle sessies online en maak uw keuze. 

Meld nu aan met korting! Gebruik de code: NTD14ABO www.ntdagen.nl

  WWW.NTDAGEN.NLWOENSDAG 11 EN DONDERDAG 12 JUNI 2O14, 
MAASSILO ROTTERDAM

zouden samen jaarlijks voor 8,5 mil-
jard euro aan tolinkomsten binnen-
harken en daarop een winst behalen 
van twee miljard euro. Daar kan best 
iets van af, vindt Royal.
Op ‘persoonlijke titel’ heeft  Chante-
guet hieraan nog iets toegevoegd. De 

Franse Staat kan deze particuliere 
tolwegen ook weer terugkopen van 
de particuliere exploitanten, om er 
vervolgens naar eigen inzicht tol op 
te kunnen heff en. Volgens de com-
missievoorzitter hoeft  dit zo’n vijf-
tien à twintig miljard euro te kosten, 
te fi nancieren door de uitgift e van 
staatsobligaties.
Chanteguet wil deze gedachte de ko-
mende zes maanden nader onder-
zoeken. Reken maar dat dit een be-
sluit over de écoredevance tot de 
herfst vertraagt. Het is immers een 
voorstel dat ook Royal zeker zal in-
teresseren. Lukt het haar extra tolin-
komsten via de bestaande ‘péages’ te 
genereren dan kan ze afzien van een 
ander idee, namelijk om transitover-
keer door Frankrijk bij de grens een 
doorgangsrecht te laten kopen. Dat 
is haar van verschillende kanten 
krachtig afgeraden omdat het op ge-
spannen voet met het EU-recht zou 
staan.

Slapend rijk
De vraag is natuurlijk of de particu-
liere tolexploitanten zich zonder slag 
of stoot zullen laten renationalise-
ren. De Asfa, de organisatie van Sa-
nef, APPR, Cofi route en nog een 
reeks kleinere privé-tolgaarders, he-
kelt de suggestie dat deze exploitan-
ten slapend rijk zouden worden aan 

het Franse snelwegnet dat ze op con-
cessiebasis onder hun hoede hebben. 
Vorig jaar verscheen een rapport van 
de Franse rekenkamer, dat hen in 
hun gelijk gedeeltelijk bevestigde.
De rekenkamer roemde de hoge 
kwaliteit en verkeersveiligheid van 
de tolwegen. De Asfa zegt ‘elke ana-
lyse te verwerpen’ die geen rekening 
houdt met de forse risico’s die de 
concessionarissen lopen. Het is 
trouwens de staat, zo onderstreept 
de Asfa, die haar leden zware eisen 
op kwaliteits- en veiligheidsgebied 
oplegt. De Asfa wijst er ook nog 
maar eens op dat door de leden bij de 
privatisering van weggedeelten voor 
veertig miljard euro aan verplichtin-
gen zijn overgenomen die binnen 
twintig jaar uit de boeken moeten 
verdwijnen. De gemiddelde péage zit 
dus op hoge kapitaalslasten.
Royal stelt een besluit over de éco-
taxe – onder welke andere naam dan 
ook – dus uit tot na de Europese ver-
kiezingen. Bien sûr! Maar hoe lang 
het uitstel gaat duren, is onbekend. 
Het hele dossier zal opnieuw moeten 
worden doorgespit. De buitenlandse 
vervoerder kan ervan uitgaan dat hij 
dit jaar op de Franse staats- en de-
partementale wegen nog belasting-, 
pardon, tolvrij kan blijven rijden.
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AGENDA

Workshop IATA
3 juni 

Na deze interactieve workshop bent 

u (in bezit van IATA-certifi caat) op de 

hoogte van de laatste ontwikkelin-

gen rond het vervoer van gevaarlijke 

stoffen door de lucht.  

• www.evo.nl/site/workshop-iata

Truckrace Battle  
7 t/m 9 juni 

Asfalt en brullende motoren. Op het 

Circuit Park Zandvoort worden de 

Pinksterraces georganiseerd; wed-

strijden die meetellen voor het ‘Truck-

race Battle Kampioenschap’.  

• www.thetruckracebattle.nl

Dag van het eigen vervoer 
11 juni 

Tijdens deze dag praat EVO eigen ver-

voerders bij over nieuwe regels en an-

dere wetenswaardigheden, zoals de  

tachograafwetgeving, overbelading 

en het bandenlabel. 

• www.evo.nl

NT Dagen 
11 en 12 juni 

Het congres voor iedereen in de trans-

port en logistiek. Het unieke van de 

NT Dagen is dat u zelf bepaalt aan 

welke sessie u deelneemt, het com-

plete programma is namelijk parallel. 

• www.ntdagen.nl

Noordzeekanaal Expo
25 en 26 juni 

Congres vanwege het 150-jarig be-

staan van het Noordzeekanaal. Ieder 

jaar passeren meer dan 100.000 

schepen het kanaal en de havens in 

de regio bruisen van de activiteiten. 

• www.noordzeekanaalexpo.nl

Wickies doen gooi na 
 INNOVATIE   Van verwarmde containerhoes tot ballastloze schepen

Wie mag zich op 11 juni 
kronen tot de winnaar, tot 
het team met het meest 
innovatieve plan voor de 
Rotterdamse haven? Er zijn 
al vier fi nalisten bekend. 

Wie kent hem nog, Wickie de Vi-
king, het jonge ventje dat in de meest 
penibele situaties, op stormachtige 
zee, nét op tijd met z’n vinger langs 
zijn neus wreef en dan een briljant 
idee had? Ze mogen dan allemaal 
iets ouder zijn dan Wickie, indruk 
hebben ze zeker gemaakt, de teams 
die een gooi doen naar de prijs voor 
het Beste Havenidee 2014. 
Negen teams van jonge studenten 
dingen mee naar de prestigieuze ti-
tel. Vorige week donderdag werden 
de eerste vier fi nalisten bekendge-
maakt door de jury onder voorzit-
terschap van Onno de Jong, Haven-
talent van het Jaar. Ze zijn 
geselecteerd op basis van het inno-
vatieve karakter van hun idee, de 
fi naciële haalbaarheid, de praktische 
toepasbaarheid en de relevantie - ui-
teraard - voor de haven. 
Vijf teams zijn voorlopig afgevallen, 
maar kunnen op de fi naledag op 11 
juni nog een wildcard van het pu-
bliek verdienen. De race is dus nog 
lang niet gelopen... Tot de ideeën die 
sowieso doorgaan behoort bijvoor-
beeld ‘Heated Container Cover’. On-
der het mom van: als de aarde op-
warmt en het poolijs toch smelt, kun 
je er maar beter van profi teren. Dit 
team voorziet namelijk een gouden 
toekomst voor de doorgang van Eu-
ropa naar Azië via de Noordelijke 
IJszee, die een stuk korter is dan ‘om’ 
via het Suezkanaal. 
Enige nadeel is alleen, de naam zegt 
het al, de barre kou die voor ijsafzet-
ting en bevroren schepen zorgt. 
Vandaar het systeem met een bedek-
king (een soort hoes) voor de contai-
ners, waarbinnen een waterleiding 
met hulp van de restwarmte van de 
motor warm water rondpompt. 

Thee
Nu schijnt een kopje hete thee, om-
hoog gegooid in Siberië, al in de 
lucht te bevriezen, dus het is nog de 
vraag in hoeverre dit technisch haal-
baar is, maar de studenten claimen 
het op kleine schaal al bewezen te 
hebben. Een cover zou zo tussen de 
twee en de vijf miljoen euro kosten, 
maar zich terugverdienen in ‘toll-
fees’ en brandstofk osten, zo ver-
wachten ze. Gezien de gigantische 
kosten die containerschepen heb-
ben, is dat zo onwaarschijnlijk nog 
niet. 
Een andere kandidaat die het groene 

licht heeft  gekregen van de jury is 
‘Geen Last van Ballast’. Als de inno-
vatie van dit team zou slagen, zou 
dat niet alleen voor de Rotterdamse 
haven maar ook voor de rest van de 
wereld een grote ecologische winst 
betekeken. Want in ballastwater 

willen nogal eens invasieve organis-
men meelift en, die in het land van 
aankomst voor veel ellende kunnen 
zorgen. 
Daarom heeft  het team, geïnspireerd 
door de berging van de Costa Con-

cordia, bedacht om in plaats van wa-
ter lucht te gebruiken, door lichtge-
wicht tanks gevuld met lucht langs 
de scheepsromp in water te duwen.  
De jury is uitermate benieuwd hoe 
deze tanks zich op volle zee zullen 
houden, als Moeder Natuur haar 

krachten botviert, maar met die 
kanttekening mogen ze door naar de 
volgende ronde.  
Dat geldt ook voor het team ‘Reduce 
Emission by Spark Ignition’, overi-
gens het enige team dat louter uit da-

Met de klok mee: Heated Container Cover, Reduce Emission by Spark Ignition, Geen Last     

Het eerste voorstel om schepen uit te 
rusten met ’n fax werd ook uitgelachen.
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Het WK staat voor de deur. Als Neder-
lander verheug ik me op het Neder-
lands elft al, maar vooral op de heerlijk 
onnavolgbare analyses van ‘deskundi-
gen’. Zoals een warrig betoog van 
Cruijff , dat hij afsluit met een treff end 
schot voor open doel. En ik zal merk-
waardig genoeg toch tevreden zijn met 
die wijsheid. Want zeg nou zelf… Jo-
han zegt het en vindt het logisch! 

Om in voetbaltermen te blijven, vorige week is de fi nale ge-
speeld in de Champions League. En dan bedoel ik niet de 
wedstrijd tussen Atlético en Real, maar de beslissing in de be-
ruchte 203/204 procedure.   

Zonder eerdere columns te herhalen, even de hoogtepunten. 
Bij invoer moet je douanerechten en andere belastingen be-
talen. Opslag en bewerken van goederen in de EU kan zonder 
betaling (schorsing), maar dan moeten de goederen de EU 
ook weer uit. Gaan ze niet of te laat weg, dan moet je toch be-
talen. Bij gebruik van schorsing gaat er wel eens iets mis. De 
goederen worden gestolen of vermist of je begaat een vergis-
sing (te laat aanbrengen of wederuitvoeren). 

Om te voorkomen dat goederen dan niet worden belast, cre-
eerde de wetgever het onttrekkingsartikel (203) en het vergis-
singsartikel (204). Verschil? 203 is heel streng, 1 foutje is di-
rect kassa. 204 is vergevingsgezinder en kleine verzuimen 
zien we door de vingers. Maar wat is onttrekking? Het ont-
trekken van goederen ziet op het (tijdelijk) belemmeren van 
de douane bij het toezichthouden op de goederen. Maar de 
Douane vond op een gegeven moment elke vergissing een ze-
kere belemmering, en elke belemmering is 203 en dus kassa. 
Ook als 204 de vergissing door de vingers zou zien, koos de 
Douane voor 203 en ging direct heff en.
 
Dat ging ook het Hof van Justitie te ver. Natuurlijk willen we 
hard kunnen optreden als goederen op de EU markt dreigen 
te komen zonder betaling van rechten. Maar als de wet ver-
gissingen toestaat, dan moet de Douane die ook accepteren. 
Het Hof zegt nu met zoveel woorden: 203 geldt voor alle vor-
men van onttrekking, maar als 204 een vergissing erkent en 
zonder gevolgen laat, dan geldt 204 en is daarmee de 203/204-
kous af. Althans voorlopig dan. 

Het Hof brengt enige nuance terug in het formeler wordende 
douanerecht. Gelukkig maar, het begon erop te lijken dat elke 
fout van een importeur direct werd bestraft . Niet echt de sti-
mulans waar de economie op zit te wachten. 

Dat vraagt natuurlijk om een Cruijffi  aanse samenvatting van 
deze uitspraak. Een bescheiden poging: zolang je je niet ont-
trekt aan het bestaan van de vergissing, hoef je je nooit te ver-
gissen over het bestaan van een onttrekking. Maar ja, dat is 
logischhh…

Maar dat is logischhh...
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De aandeelhouders van HES 

Beheer hebben de benoeming 

van Dilia van der Heem-Wage-
makers tot commissaris bij het 

bulkbedrijf bekrachtigd. Kees 
Molenaar, die sinds het vertrek 

van Harmen Sliep als CEO 

fungeert, blijft voorlopig aan in 

die functie. Voormalig politica 

en vakbondsbestuurster Van 

der Heem (1947) is benoemd op 

voordracht van de onderne-

mingsraad. De raad van 

commissarissen bestaat verder 

uit Ben Vree en Jan Peter 

Peterson. De groep is met 

Hestya Energie, dat HES wil 

overnemen, overeengekomen 

dat de raad van commissarissen 

uitgebreid wordt tot zeven 

leden, waarvan vier door Hestya 

worden geleverd. 

Jean-Claude Delen, CEO 

Benelux & Frankrijk bij DHL 

Global Forwarding, gaat met 

pensioen. Na 30 juni werkt hij 

nog een paar maanden aan een 

aantal projecten. Luc Jacobs 

volgt hem op als CEO Benelux.

PERSONALIA

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

Brinkman Logistiek BV 
Amersfoort 

Rechtbank Midden-Nederland 

JaBiLo Transport BV
Almere

Rechtbank Midden-Nederland 

Transport Pepe SPRL
Charleroi

Rechtbank Charleroi

Norline International 
Transport BVBA

Houthalen-Helchter

Rechtbank Hasselt

Apn Trans SPRL
Colfontaine

Rechtbank Bergen

Van De Laar 
Internationaal Transport

IJsselstein

Rechtbank Midden-Nederland 

Dantes Service Comm.V
Wilrijk (Antwerpen)

Rechtbank Antwerpen

Ihsan SPRL
La Louvière

Rechtbank Bergen

FAILLISSEMENTENar beste Havenidee

mes bestaat. Zij zijn met een oplos-
sing gekomen voor een ander 
milieu-issue, te weten de uitstoot 
van stikstofoxide door zware diesel-
motoren van schepen: ontsteek de 
stookolie met behulp van bougies en 
lasers in dieselmotoren, en creëer al-
dus een lagere einddruk en tempera-
tuur in de motor. 

Strenger
Bijkomend voordeel is ook dat de 
kans op strengere eisen voor de uit-
stoot van stikstofoxide reëel is, en 
dat motoren sowieso al met het oog 
daarop aangepast moeten worden. 
Aan de andere kant is LNG enorm in 
opkomst, en dat zou de noodzaak 
weer verminderen.
Het idee ging menig jurylid (in elk 
geval ondergetekende) misschien 

technisch gezien de pet te boven, 
maar omdat de dames al contact met 
de gerenommeerde motorenfabri-
kant Wärtsilä hebben weten te leg-
gen, rest niets anders dan de hoed af 
te nemen en ze door te vlaggen naar 
de fi nale.
In die eindstrijd mogen ze het ook 
opnemen tegen het idee ‘Printing 
the Crucial Miles’. Dit team combi-
neert het revolutionaire concept van 
3D-Printing met het probleem van 
de scheepvaart dat het bij technisch 
malheur midden op zee best lastig 
kan zijn om aan reserveonderdelen 
te komen. Tijd is geld, en zaken zijn 
zaken, dus wie weet is hier een com-
pleet nieuwe business geboren. 
Dan blijven er natuurlijk nog genoeg 
vraagtekens over. Het team memo-
reert zelf al de beperkte brandbreed-

te van satellietverkeer (want daar-
langs zullen de data voor de 
benodigde onderdelen gestuurd 
moeten worden naar de 3D-printer) 
en daar zijn met gemak nog wat an-
dere variabelen aan toe te voegen. 
Zoals welke grondstoff en dan eigen-
lijk aan boord moeten zijn. 

Gelachen
Niettemin, zoals jurylid Raymond 
Riemen, CEO van Broekman Group 
en Havenman van het Jaar, terecht 
opmerkte: de eerste keer dat iemand 
voorstelde om schepen uit te rusten 
met een fax, werd er ook gelachen en 
zie nu eens wat er allemaal aan appa-
ratuur aan boord is. Bovendien lij-
ken de technologische mogelijkhe-
den in dit opzicht vrijwel onbegrensd, 
als er zelfs al lichaamsdelen ‘geprint’ 
kunnen worden. 
Dus ook dit team mag nog even ver-
der dromen en intussen hard zwoe-
gen op het eigen plan, om in de fi na-
leronde de ultieme presentatie over 
hun briljante idee te geven. En wie 
weet welke van de vijf afgevallen 
teams zich daar alsnog bij kan voe-
gen, door een wildcard te bemachti-
gen door genoeg publieksstemmen 
te behalen.
De namen van deze plannen die in 
de herkansing mogen, zijn, in wille-
keurige volgorde:
‘Harboring Relations’: een coöpera-
tief bordspel dat communicatiepro-
blemen in de Rotterdamse haven 
blootlegt. 
‘Simple Shore Platform’: een duur-
zaam drijvend platform dat voorziet 
in opslag en huisvesting van perso-
neel bij windmolens, gecombineerd 
met toerisme. 
‘Your Logo in the Sea?’: een wind-
molenpark in de vorm van een be-
drijfslogo, dan wel het logo van een 
maatschappelijke organisatie. 
‘Blue Revolution’: drijvende voedsel-
voorzieningen in de vorm van 
groenten-, algen- en vissenkweek, 
gecombineerd met een drijvende 
stadsuitbreiding. 
‘Trinat’: een nieuw soort windmolen 
die tegelijk ook voorzien is van zon-
nepanelen én van een waterturbine, 
om optimaal gebruik te maken van 
de drie krachten van de natuur: wa-
ter, wind en zon. 
Kortom, er zullen nog een hoop vin-
gers langs een hoop neuzen gaan. En 
los van wie er met de hoofdprijs van-
door gaat, het is ronduit fascinerend 
om te zien hoe fanatiek relatief jonge 
studenten zich storten op hun uit-
vindersrol. Dat de samenleving én 
zijzelf er ooit de vruchten van mogen 
plukken...

   van Ballast en Printing the Crucial Miles.
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Logistieke reuzen scoren graag   met 
bruin-geel gevlekte langnekken

de foto die DHL bij het verhaal lever-
de, want daar stond alleen zijn hokje 
op, maar laten we ervan uitgaan dat 
Jengo het naar zijn zin heeft  op zijn 
nieuwe thuisbasis. 

Privaat
Dierentuin Blanckendaell (een pri-
vaat park dat met dik 600 dieren 
jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers 

Is het soms het giraff en-seizoen in 
de logistieke wereld? Hangen er 
geel-bruine vlekken in de lucht, af-
gezet tegen lange nekkken?

Je zou het haast denken. Vorige week 
sloeg het nieuws in als een bom dat 
Piet ‘Cool’ Blankendaal zijn dieren-
tuin in het Noord-Hollandse dorpje 
Tuitjenhorn wil uitbreiden met nijl-
paarden, apen en giraff es, en niet 
lang daarna kwam DHL met het be-
richt dat het voor het transport heeft  
gezorgd van de giraff e Jengo.
Jengo, niet te verwarren met het 
spannende gezelsschapspel Jenga, is 
een mannetje van 16 maanden oud 
dat van Luik naar Tel Aviv moest 
vliegen, om in de Israëlische plaats 
zijn bijdrage te gaan leveren aan het 
lokale fokprogramma. Of-ie daar 
heel veel zin in had, of om andere re-
denen opgewonden was over zijn 
reisje is lastig te zeggen op basis van 

GIRAFFES

trekt) wil intussen graag met zeven 
hectare uitbreiden en die dan om-
bouwen tot een heuse savanne. Maar 
of het ook gaat lukken om een van de 
hoogwerkers van Afrika binnen te 
halen is nog de vraag. Zoals eigenaar 
Piet Blankendaal zei tegen De Tele-
graaf: ‘Zoals u weet draaien de amb-
telijke molens in dit land allesbehal-
ve snel.’ | PETER WIERENGA
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De tweede revolutie 

De containerrevolutie is aan 
fase twee bezig: de vereen-
voudiging en mobilisering 
van de woningmarkt.  

Er zijn heel veel containers op deze 
planeet. Waarschijnlijk al meer dan 
genoeg. Toch blijven de fabrikanten 
doorbouwen. Alleen het Chinese 
CIMC al gooit elk jaar weer een paar 
miljoen extra van die stalen bakken 
de markt op. Gelukkig weten kun-
stenaars en architecten er ook ge-
schikte doelen voor te vinden. 
Het web begint steeds voller te lopen 
met foto’s van gebouwen die uit con-
tainers opgebouwd zijn. Sportmerk 
Puma bouwt er pop-up-winkels 
van, die meesleepbaar zijn naar al-

lerlei grote sportevenementen. Er 
zijn ook milieuvriendelijke klikhui-
zen. En containercaravans. Ons ei-
gen Barneveld heeft  een busstation 
van containers. En in de haven van 
Londen zijn er werkruimtes van ge-
maakt voor creatieve ondernemers.

Luxe condo 
Wij in de transportbusiness kennen 
containers vooral als kille, roestige 
stalen bakken. Ideaal om vol te du-
wen met waardevolle spulletjes 
maar verder niets. Onzin, laten ar-
chitecten zien. Dankzij het makke-
lijk bewerkbare karakter van staal 
kan er namelijk van alles mee ge-
daan worden. Er bestaan container-
huizen met glazen daken en klapve-
randa’s, en combinaties van 

meerdere containers die middels 
een loopbrug met elkaar verbonden 
zijn. Je kunt ze ook laten begroeien 
met mos of gras en zo een natuurlijk 
buitenhuis creëren. Of gewoon een 
luxe condo, maar dan heel goed-
koop. Dat deed een architect in 
Costa Rica. Voor 40.000 dollar is 
daar een luxe, drie containers grote 
vrijgezellenwoning gebouwd. Met 
zulke prijzen gaan die woningen als 
zoete broodjes over de plank. Geen 
wonder dus dat architecten er brood 
in zien. Zou containervader Malcom 
McLean ooit verwacht hebben dat 
hij naast de transportsector ook de 
woningmarkt voor eeuwig zal ver-
anderen?

Goedkope werkruimte op de Trinity Buoy Wharf in Londen. Containers hebben de toekomst in de woningmarkt. 
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 CONTAINERS   Lege containers zorgen voor een nieuwe woningmarkt

QUOTE VAN DE WEEK

Erik Coelingh, 
veiligheidsmanager bij 
Volvo, in deze krant.

Voor onbe-
mand rijden
is geen hocus-
pocustechniek 
nodig.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

In het eerste jaar van zijn verzelfstan-
diging keerde het Havenbedrijf Am-
sterdam een superdividend van 47,5 
miljoen euro uit aan zijn enige eige-
naar, de gemeente Amsterdam. In de 
Stopera werden de klanken van Verdi 
en Puccini dagenlang overstemd door 
feestgedruis uit het belendende stads-
bestuursperceel. Op enig moment 
meldde havenwethouder Freek Ossel 

zich, getooid met oranje puntmuts, op het Waterlooplein om 
er met wildvreemde bezoeksters van de Vlooienmarkt een 
dansje te wagen. Naburige slijterijen en vlaaienbakkers wa-
ren die week in een mum van tijd door hun voorraden heen.

Ondertussen laadden aan de achterkant van de Stopera ge-
pantserde geldwagens de miljoenen uit. Al vrij snel had het 
gemeentebestuur diverse bestemmingen voor deze rijke toe-
vloed van middelen gevonden. Het hoefde niet de kluis in, 
maar kon meteen zijn weg vinden naar de vele goede doelen 
waar de stad zich voor inzet. Een vuistvol vijft igjes kon per 
omgaande de deur weer uit naar het groepje verslaafden dat 
zich, zodra het nieuws over het superdividend was uitgelekt, 
op het plein had verzameld. Er werd verder een helikopter ge-
huurd om een miljoen of wat over achterstandswijken uit te 
strooien.

Op dag zeven, altijd een dag voor rijpe overweging, belde de 
stadsontvanger eens voorzichtig met de Mokumse bestuur-
deren. Of ze wel niet van hier en daar helemaal stapelmesjok-
ke waren. Of ze wel beseft en dat de onbetaalde rekeningen 
van de Noord-Zuidlijn zich nog steeds opstapelden. Of ze wel 
wisten dat de Zuidas de stad nog jarenlang miljarden zou kos-
ten. Kortom, wat had je nou aan zo’n superdividend waarmee 
je nauwelijks het onderhoud aan de Magere Brug kon fi nan-
cieren?

Daar kon Freek, als enig aandeelhouder van de haven, het 
mee doen. Het verbaast dan ook niemand dat hij, na de ont-
nuchtering, een vriendelijk briefj e schreef aan zijn zelfstan-
dige havenbedrijf. Beste vrienden, schreef hij, de stad is arm-
lastig. Gaarne zouden wij daarom ook in komende jaren een 
liefst nog iets groter superdividendje tegemoetzien. We dach-
ten aan een half miljard of zo. En u moet dit beslist niet zien 
als chantage, maar anders komt de sluis er niet. Hij keek aar-
zelend uit over het plein. Nog steeds dwarrelden er briefj es 
van honderd op de keien neer.

Het superdividend


