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De vertragingen bij de afh ande-
ling van de binnenvaart op de 
Delta Terminal van ECT op de 
Maasvlakte gaan nog weken 
duren.

In een circulaire aan binnenvaartopera-
tors zegt ECT te hopen dat de situatie be-
gin juli weer normaal is. Binnenschepen 
moeten nu vaak dagen wachten op een 
plek omdat de stuwadoor met ruimtege-
brek kampt. Een deel van de kade aan de 
zuidkant van de terminal is buiten bedrijf 
in verband met een grootscheepse moder-
nisering (zie pag. 6). ECT zegt bovendien 
nog steeds last te hebben van zeeschepen 
die uit hun vaarschema lopen, wat voor 
grote pieken in het werkaanbod zorgt.
Het overslagbedrijf heeft  een aantal pro-
jectgroepen aan het werk gezet om de pro-
blemen stuk voor stuk aan te pakken en be-
looft  ‘wekelijks kleine verbeteringen’. 

mindert en wil de extra kosten bij zijn op-
drachtgevers in rekening brengen. Dat zijn 
in de meeste gevallen de zeerederijen. 
De binnenvaart wordt al jaren met enige 
regelmaat met vertragingen geconfron-
teerd bij de Delta Terminal. De sector 
dringt ook al jaren aan op structurele op-
lossingen, maar veel resultaat heeft  dat niet 
opgeleverd. ECT heeft  geen contractuele 
relatie met de binnenvaartoperators, maar 
met de diepzeerederijen. Om die reden 
geeft  de stuwadoor de zeeschepen altijd 
voorrang. 
Maira van Helvoirt van brancheorganisa-
tie CBRB spreekt van een ‘uiterst frustre-
rende situatie’, die de sector met hoge extra 
kosten opzadelt en de betrouwbaarheid 
van het product binnenvaart schaadt. ‘Het 
is helaas weer hetzelfde liedje. Dit is in het 
verleden al veel te vaak gebeurd.’ Ook zij 
gaat ervan uit dat de problemen voorlopig 
aanhouden.

Heleen Scharroo van Contargo, de groot-
ste operator, zegt dat daar deze week nog 
niets van te merken was. Volgens haar wer-
ken de problemen op de Delta Terminal 
door bij andere Rotterdamse terminals, 
zoals APMT, Euromax en ECT City. Con-
tainers moeten daar langer op de kade blij-
ven staan in afwachting van binnensche-
pen die eerst op de Delta moeten lossen. 
Contargo exploiteert in totaal 25 schepen 
in het vervoer tussen Rotterdam en termi-
nals langs de Rijn en op Antwerpen. Schar-
roo schat de extra kosten van de vertragin-
gen op 2.000 euro per schip per dag.

‘Uiterst frustrerend’
Directeur Diederik Antvelink van Van 
Uden, dat vooral tussen Rotterdam en 
Antwerpen vaart, stelt dat ECT pas 24 tot 
72 uur na aanvraag een ligplaats beschik-
baar heeft  en dat de binnenschepen dan 
vaak ook nog uren moeten wachten voor 
die echt vrij is. Hij zegt dat dat de inzet-
baarheid van de vloot met zo’n 20% ver-
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 BINNENVAART   Verbouwing terminal zorgt voor veel vertraging

Congestie ECT Delta 
gaat nog weken duren

ROB MACKOR
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WEGVERVOER
De proef die in Duits-
land met de ecocombi 
wordt gehouden, is 
niet in strijd met de 
wet. Dat heeft het Bun-
desverfassungsgericht 
in Karlsruhe na toet-
sing aan de grondwet 
bepaald. De deelstaten Sleeswijk-Holstein en Baden-
Württemberg hadden het besluit van de vorige rege-
ring om tot de proef over te gaan, bij de hoogste Duitse 
rechter aangevochten. Ze menen dat dit besluit eerst 
aan Bondsdag en Bondsraad, het Duitse parlement dus, 
had moeten worden voorgelegd.

Rechter: proef met ecocombi mag

WEGVERVOER
De verhoging van de dieselaccijns met drie eurocent 
wordt niet teruggedraaid, heeft staatssecretaris Eric 
Wiebes van Financiën besloten. Hij nam zijn besluit op 
grond van een ‘evaluatie’ van de gevolgen van de diesel-
accijnsverhoging. Volgens twee eerdere onderzoeken 
zou die de inkomsten voor de schatkist niet hebben ver-
hoogd, maar juist verlaagd, doordat dieselverbruikers 
over de grens zijn gaan tanken. TLN is verbijsterd over 
het besluit. ‘Het is duidelijk dat de staatssecretaris geen 
oog voor de feiten heeft en alle overweldigende bewij-
zen van de negatieve effecten van de verhoging naast 
zich neerlegt’, zegt voorzitter Arthur van Dijk. 

Wiebes: dieselaccijns niet lager

miljoen euro verlies per maand lijdt
Odfjell in Rotterdam. De opslagterminal 
verkeert op de rand van faillissement, 
zeiden Odfjell zelf en de vakbonden tij-
dens een rechtszaak over het sociaal 

plan. Een woordvoerder van Odfjell ontkent: ‘De opslag-
terminal van Odfjell in Rotterdam maakt inderdaad elke 
maand verlies’, aldus de woordvoerder tegenover het 
FD. ‘Als de aandeelhouders niet elke keer geld bijlegden, 
dan zou het inderdaad failliet gaan’, zegt hij. ‘Maar daar 
is geen sprake van. Ze lappen gewoon elke keer bij.’

4

ODFJELL BIJNA FAILLIET

SCHEEPVAART
Wang Jing, de Chinese investeerder achter het 
Nicaraguakanaal, blaast de plannen om 10 miljard 
dollar te investeren in het Krim-havenproject, nieuw 
leven in. Hij had al eerder een overeenkomst, ten tijde 
van het presidentschap van Viktor Janoekovytsj. Maar 
door de onrust in Oekraïne werden de plannen 
stopgezet. Nu de Krim weer onder Russische heer-
schappij is, heeft president Poetin er tijdens zijn bezoek 

aan China voor 
gezorgd dat het 
project hervat 
wordt. Dat moet 
gebeuren in 
augustus. 

Nicaraguakanaal én de Krim
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 NIEUWE POLL: Moet er een derde onderzoek komen naar dieselaccijns?
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Het verplicht wegen van containers 
is een onzinnige maatregel

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 440 mensen op de stelling van 27 MEI

Chris Lohstro heeft  de directie-
kamer van Douane Schiphol 
Cargo recent verruild voor die 
van de Amsterdamse haven. De 
nieuwe topman wil in de 
hoofdstad vooral de brede 
aanpak van Schiphol introduce-
ren onder de regie van de 
Douane. ‘Het komt hier nog 
steeds voor dat er drie overheids-
instanties tegelijk op een 
terminal staan.’

U vertrekt na vier jaar bij 
Schiphol Cargo. Dat lijkt kort. 
De Douane kent voor manage-
mentposten een periode van drie 
tot vijf jaar. Ik had graag nog een 
jaartje op Schiphol willen blijven, 
maar de directiepost in Amster-
dam kwam vrij en dat was voor mij 
altijd een droom. Dan moet je keu-
zes maken en de luchthaven kan 
best een jaartje eerder zonder 
Chris Lohstro. Daarnaast moet je 
als manager niet al te lang op een 
plek blijven. Dan verlies je kracht 
om veranderingen door te zetten 
en word je minder eff ectief. Verder 
is er hier in Amsterdam nog veel te 
doen. 

Zoals? 
Ik denk dat er winst valt te behalen 
bij een breed opgezet overleg tus-
sen alle partijen in de haven. Dat 
mis ik in Amsterdam. Op Schiphol 
is het min of meer ingebakken dat 
je met elkaar oplossingen zoekt op 
zowel strategisch als op uitvoe-
ringsniveau. Daarvoor kent de 
luchthaven het platform Beveili-
ging en Publieke Beveiliging Schip-
hol. Iets vergelijkbaars wordt nu in 
Rotterdam ontwikkeld en ik denk 
dat Amsterdam van zo’n overleg-
model ook kan profi teren. Er zijn 
nu wel samenwerkingsverbanden, 
maar er is nog geen overleg waar 
alle partijen tegelijkertijd aan deel-
nemen. Het wordt dan ook tijd dat 
we met elkaar aan tafel gaan zitten 
en zaken goed gaan organiseren. 

Wie neemt het initiatief? 
De kracht van Schiphol is altijd ge-
weest dat alle partijen ooit de regie 

van het grensoverschrijdend goe-
derenverkeer bij de douane hebben 
gelegd. Daar zou ik ook graag 
naartoe willen in Amsterdam, 
want er staan soms drie overheids-
instanties tegelijkertijd op een ter-
minal zonder dat het goed is afge-
stemd. Dat kan beter, ofschoon ik 
er bij moet zeggen dat er door mijn 
voorganger al veel is gedaan. Dat 
wij door het Amsterdamse be-
drijfsleven onlangs zijn gewaar-
deerd met een acht zegt veel. Dat is 
heel hoog en daar heb ik zelf niets 
voor hoeven doen. (lacht)

Wat zijn de actuele problemen in 
de Amsterdamse haven? 
Een zorg is de goederenstroom van 
tweedehandsauto’s en elektronica 
voor de Afrikaanse markt. Voor 
die stromen moeten we als hand-
havers het controleproces zo in-
richten dat het goed en snel ge-
beurt. Anders dreigt een relevante 
stroom uit Amsterdam te worden 
weggejaagd, vreest het bedrijfsle-
ven. Ook hier geldt dat de onderne-
mingen zich het leven veel makke-
lijker kunnen maken door ons op 
tijd de juiste informatie te geven. 
Dan is het controleproces een eitje. 
Toezicht is altijd tweerichtingsver-
keer. Indien de ondernemingen 
minder last willen hebben van de 
Douane, moeten ze het voor ons 
makkelijker maken om te contro-
leren. Helaas ontbreekt de voorin-
formatie bij de tweedehandsspul-
len nog en zijn wij veel tijd kwijt 

met het leegmaken van auto’s, 
koelkasten uitpakken, en checken 
of ze het wel of niet doen. Als zij 
een testrapport overhandigen, is 
dat allemaal niet nodig. Dan con-
troleren we alleen nog steekproefs-
gewijs. We gaan ook proberen om 
de inspecties eerder bij de verza-
melpunten te doen en niet vlak 
voor de spullen op een boot naar 
Afrika gaan. Dan kunnen de auto’s 
worden dichtgelast, douanesticker 
erop en de handel is van ons af.

U had eigenlijk nog iets langer op 
Schiphol willen blijven. Waarom? 
Het project Smartgate, het op af-
stand controleren van de uitgaan-
de goederenstromen,  had ik graag 
nog een jaartje willen pushen. Ver-
der zijn we bezig met een twin-
ningproject met de Douane van 
China en waren we ver met de ge-
integreerde aanpak van inspecties 
op Schiphol met de overige contro-
lediensten. Ik had het leuk gevon-
den dat wat meer af te ronden. 

De Douane heeft  op Schiphol een 
goede naam vergeleken met de 
Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA). Waarom? 
Dat beeld wil ik wel nuanceren. We 
zijn inderdaad laagdrempelig en 
op samenwerking, maar mijn col-
lega’s van de NVWA hebben bij-
voorbeeld te maken met een strak-
ke regelgeving en druk uit Brussel. 
Dat maakt het veel moeilijker om 
de ruimte te zoeken die wij als dou-
ane wel nemen bij de controlever-
legging naar bijvoorbeeld de twee-
de linie (expeditie, red.) op 
Schiphol. De keuring van vlees 
moet bijvoorbeeld bij het dichtst-
bijzijnde inspectiepunt gebeuren 
waar de lading binnenkomt. Dat 
schrijven de EU-regels voor. Het 
resultaat is lange wachttijden in 
Rotterdam, terwijl er in Amster-
dam ook een inspectiepunt is, 
maar dat mag van Brussel niet. Dat 
maakt het bijzonder lastig voor de 
NVWA. Wij hebben het dan als 
Douane een stuk makkelijker.

CHRIS LOHSTRO, DIRECTEUR DOUANE AMSTERDAM

‘Douanetoezicht is vooral 

tweerichtingsverkeer’

JOHN VERSLEIJEN

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers
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De verhoging van de Nederlandse die-
selaccijns met drie eurocent, begin dit 
jaar, kan hebben bijgedragen aan de 
daling van de dieselafzet van 3% in het 
eerste kwartaal. Niettemin is de ac-
cijnsopbrengst voor de schatkist per 
saldo met ruim vijft ig miljoen euro ge-
stegen. Dit kwam in de richting van het 
bedrag aan meeropbrengsten dat het 
kabinet vorig jaar bij het opstellen van 

de begroting in gedachten had. Dat althans schrijft  staatsse-
cretaris Eric Wiebes in zijn evaluatie van de eff ecten van de 
accijnsverhoging.

Organisaties in de transportsector hadden eerder hun eigen 
sommen gemaakt en vastgesteld dat de duurdere accijns de 
dieselconsumptie in eigen land zo sterk zou verminderen dat 
de schatkist wel meer accijns per liter zou innen, maar over 
zoveel minder liters dat de totale opbrengst in harde euro’s 
daalde. Dit was ook de uitkomst van die eigen onderzoeken. 
Maar welnee, schrijft  Wiebes, de hogere accijns levert een 
echte bijdrage aan de begrotingsdoelen van het kabinet.

In theorie hebben de organisaties in de transportsector gelijk: 
wordt de prijs van een product verhoogd, dan zal de vraag 
naar dat product in beginsel afnemen. Maar voor diesel is de 
prijselasticiteit niet zo groot. De binnenlandse vervoerder 
heeft  deze brandstof hoe dan ook nodig en kan die meestal 
niet rendabel over de grens gaan tanken. Dat laatste deed de 
internationale vervoerder natuurlijk al lang, in landen waar 
diesel nog een stuk goedkoper is dan bij de directe buren van 
Nederland.

De evaluatie van Wiebes wijkt in de conclusie sterk af van de 
onderzoeken van onder meer Bovag/Nove en Transport en 
Logistiek Nederland (TLN). Dit wekt bij voorbaat argwaan. 
Hebben sommige of zelfs elk van deze partijen zich laten lei-
den door de behoeft e het eigen gelijk aan te tonen, ook al zou-
den bepaalde gegevens en bevindingen enige manipulatieve 
bewerking moeten ondergaan?

Dat kan Wiebes zich, gelet op de eindcontrole door de Alge-
mene Rekenkamer en de afrekening in die andere Kamer, de 
Tweede, alvast niet veroorloven. Je mag er ook van uitgaan 
dat de onderzoekers van Bovag en TLN zich op eerlijk gevon-
den uitgangspunten hebben gebaseerd en hun conclusies niet 
een voor hen gunstige draai hebben gegeven. Tijd dus voor 
een ‘second’, of in dit geval ‘third opinion’. 

Tijd voor ‘third opinion’

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Antwerpen versterkt 
positie Zuid-Nederland

BINNENVAART

AB Texel neemt deel 
over van Van den Bosch 

De dienst op Oosterhout in Noord-
Brabant wordt onderhouden door 
Oosterhout Container Terminal in 
samenwerking met het samenwer-
kingsverband Brabant Intermodal, 
de Markiezaat Container Terminal 
in Bergen op Zoom en binnenvaart-
vervoerder en –bevrachter Pro-Log. 
Deze dienst vaart eveneens zes keer 
per week en maakt een tussenstop in 
Bergen op Zoom. 
Vanaf Oosterhout zijn er verbindin-
gen over water met de terminals Til-
burg, Waalwijk en Veghel en over de 
weg met de spoorterminal in Eind-
hoven. Die vier terminals maken 
deel uit van Brabant Intermodal. 
De Antwerpse haven wil hiermee de 
‘ontsluiting van het kernachterland 
optimaliseren’. | ROB MACKOR

De haven van Antwerpen heeft  zijn 
verbindingen met Zuid- en Oost-
Nederland uitgebreid met dage-
lijkse binnenvaartdiensten op Nij-
megen en Oosterhout. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van 
Antwerpen zegt met beide projecten 
‘een maximale dekking van Zuid-
oost-Nederland te faciliteren’.
De binnenvaartdienst op Nijmegen 
in Gelderland vaart zes keer per 
week en wordt uitgevoerd door een 
combinatie van de Nederlandse ope-
rators Danser Group en BCTN. Nij-
megen fungeert als draaischijf en is 
over water met Venlo en Venray in 
Limburg (eveneens zes maal per 
week) en over de weg met Hengelo in 
Overijssel (vijf maal) verbonden. 

eenheden en 900 opleggers. Bij de 
overname van de veevoeractivitei-
ten van Van den Bosch in Duitsland 
neemt het ook zijn intrek in het 
Duitse kantoor van Van den Bosch 
in Salzgitter, in Nedersaksen.
AB Texel is sinds een kleine drie jaar 
onderdeel van de A-ware Group, die 
zich toelegt op rijping, opslag, ver-
pakking en transport van kaas. Het 
werd in augustus 2011 samenge-
voegd met HeuvelTrans Tiel en A-
ware Logistics. De combinatie be-
schikt over 800 voertuigen voor het 
koelvervoer en bulktransport van 
agrarische producten.
Eind vorig jaar werd ook de samen-
werking met aardappelverwerker 
McCain Continental Europe geïn-
tensiveerd. | FOLKERT NICOLAI

AB Texel heeft  het vervoer van vee-
voeder in Duitsland overgenomen 
van Van den Bosch Transporte, de 
Duitse dochter van het gelijknami-
ge transportbedrijf uit Erp. 

In dit vervoer, met sluiskippers, wil 
AB Texel groeien in Europa. Van 
den Bosch ziet het juist niet meer als 
kernactiviteit. Dat bedrijf wil zich 
vooral concentreren op vervoer voor 
de voedingsindustrie met kippers en 
tanksilowagens. Beide bedrijven 
spreken van een strategische trans-
actie.
In de Benelux is AB Texel al sterk in 
het veevoerdertransport. Het is ook 
een grote Europese vervoerder van 
onder meer aardappelen, meel en 
suikerbieten, met 500 trekkende 

VEEVERVOER DUITSLAND

Omzetherstel sector 
transport zet door 

88 bedrijven in voor  
Vlaamse lzv-proef

Berging ‘Baltic Ace’ 
duurt twee jaar 

Nederlands logistiek 
vastgoed: ‘gezond’

DE MARKT
De transportsector heeft in het 
eerste kwartaal 1,5% meer omzet 
behaald dan een jaar eerder. De 
stijgende lijn die in 2013 is ingezet, 
zette zich door. Het aantal faillis-
sementen nam af en de export 

van goederen steeg, meldt het 
CBS. Het vervoer over land en het 
vervoer over water hielden beide 
gelijke tred met de totale omzet-
groei. De grootste omzetstijging 
kwam op naam van de post- en 
koeriersdiensten (+5%).

WEGVERVOER
Bijna negentig bedrijven hebben 
zich opgegeven voor de Vlaamse 
test met lange en zware vracht-
wagens (lzv’s of ecocombi’s). Rond 
1 juli wordt bekend welke bedrij-
ven een vergunning krijgen om 
deel te nemen aan het project. De 

proef zal plaatsvinden op maxi-
maal tien trajecten, gedurende 
twee jaar. Met het proefproject 
wil men de effecten van ecocom-
bi’s op het verkeer, het milieu en 
de logistieke keten onderzoeken.

SCHEEPVAART
De bergingsbedrijven Boskalis en 
Mammoet Salvage zijn dinsdag 
begonnen met de berging van de 
‘Baltic Ace’. Het schip kwam op 5 
december 2012 op weg van Zee-
brugge naar Finland in aanvaring, 
midden in één van de drukstbeva-
ren scheepsroutes ter wereld.  
Voor de berging is twee jaar uitge-
trokken. Vermoedelijk is er, ver-
spreid over die periode, tien tot 
twaalf maanden nodig voor de 
gehele operatie. 

WAREHOUSING
Ook voor dit jaar verwacht consul-
tant Cushman & Wakefi eld een 
‘gezonde’ belangstelling van be-
leggers voor Nederlands logistiek 
vastgoed. De Nederlandse logis-
tieke vastgoedmarkt wordt be-
schouwd als één van de ‘meest 
volwassen’ markten in Europa. Dit 
komt volgens C&W mede door de 
geografi sche ligging en de aanwe-
zigheid van twee ‘mainports’, na-
melijk Rotterdam en Schiphol. 

KORT

Groeikansen voor shortsea
 VISIE 2030   Amsterdam breekt met oude containerambitie en kiest voor niche en kleinschaligheid

De Amsterdamse haven 
bouwt geen nieuwe olie- en 
steenkolenterminals meer 
en het ‘faciliteren van de 
grootste containerschepen’ 
laat het zelfstandig haven-
bedrijf over aan de grote 
zeehavens van Rotterdam en 
Antwerpen.

Dat staat in de langverwachte strate-
gische ’visie 2030’ van het zelfstan-
dig havenbedrijf. Voor de komende 
vijft ien jaar richt de maritieme be-
heerder zich in het segment general 
cargo (stukgoed, roro, projectlading 
en  containers) versterkt op de short-
sea-stromen en ‘geografi sche niche-
markten’ die ‘complementair zijn 
aan de grote Europese zeehavens’ 
zoals  Rotterdam en Antwerpen.
Afh ankelijk van de groeiscenario’s 
levert dat maximaal jaarlijks 24 mil-
joen ton op, waarvan 1,5 miljoen teu 
in het onderdeel containers. In een 
meer bescheiden raming komt Am-
sterdam in hetzelfde segment uit op 
een jaarlijkse overslag van twaalf 
miljoen ton inclusief 1 miljoen teu 
aan containers. Dat levert het haven-
bedrijf aan het Noordzeekanaal een 
marktaandeel van respectievelijk 
2% of 1 % op in de Hamburg-Le Ha-
vre range, is de verwachting.
Volgens operationeel directeur 
Koen Overtoom van havenbedrijf 
Amsterdam zijn er vooral goede 
groeikansen in het segment Europe-
se kustvaart.  Het marktaandeel van 
Amsterdam in de shortsea in de 
Hamburg-Le Havre range ligt nu 
nog op een magere 0,5%, schat hij. 
‘Indien wij daar hetzelfde markt-
aandeel van 8% halen dat wij met 95 
miljoen ton hebben bij de totale 
overslag in dit vaargebied, betekent 
dat omgerekend 800.000 tot 1 mil-
joen teu.’
Het grote voordeel bij de verdere 
ontwikkeling van shortsea is ook dat 
Amsterdam niet hoeft  te wachten op 
de komst van de grote zeesluis, 

waarover een defi nitief besluit dit 
najaar wordt verwacht. Indien die 
beslissing positief uitvalt, kan de 
sluis in 2019 worden opgeleverd. 
Hoe de Amsterdamse haven sterk 
kan groeien in de shortsea-markt 
wordt in de havenvisie niet expliciet 

duidelijk. Volgens Overtoom kan 
meer binnenvaart voor Amsterdam 
uit bijvoorbeeld Rotterdam en Ant-
werpen worden gebundeld en wor-
den verplaatst naar de kustvaart. 
Daarnaast ziet hij groeimarkten in 
de Oostzee en de Middellandse Zee. 
‘Het transport van bijvoorbeeld spij-

kerbroeken uit Turkije gebeurt nu 
nog grotendeels over de weg, maar 
zou ook over zee kunnen gebeuren. 
Dat versterkt tevens de sterk groei-
ende fashionsector in de Amster-
damse haven’, zegt hij. Haven Am-
sterdam zal vanaf begin volgend jaar 

ook beginnen met het innen van de 
binnenhavengelden, aldus Over-
toom. ‘Wij krijgen daardoor een be-
ter beeld hoe deze stromen verlopen 
en kunnen er dan ook beter sturing 
aan geven. 
Aan de havenvisie is ruim een jaar 
gesleuteld. Het beleidsstuk laat zien 

dat Haven Amsterdam de komende 
vijft ien jaar niet voorbij 125 miljoen 
ton per jaar verwacht te groeien. ‘Het 
havenbedrijf  houdt daarbij een stra-
tegische terreinvoorraad aan van 
15% van de totale uitgeefb are ruim-
te. Wanneer deze ondergrens is be-
reikt gaan we met onze omgeving in 
gesprek.’ Dat gesprek is door een in-
tensiever gebruik van het  bestaande 
havenareaal niet voor 2030 te ver-
wachten, aldus het havenbedrijf.

Landlord
De Amsterdamse haven is in de re-
gio goed voor bijna 60.000 directe en 
indirecte banen, terwijl de toege-
voegde waarde (2012) op ruim zes 
miljard euro wordt geschat. Grote 
verrassingen kent de nieuwe haven-
visie niet. Er zijn alleen enkele ac-
centverschuivingen. Zo wil de direc-
tie zich meer profi leren als een 
‘regionaal georganiseerde’ speler en 
kijkt ze ook naar een verdere
invulling van de traditionele rol als 
landlord. Naast de oude bestaande 
inkomsten van erfpacht- en zeeha-
vengelden wil het havenbedrijf daar-
bij via participaties ‘eventueel met 
geld’ nieuwe innovatieve bedrijven 
naar de zeehaven halen. ‘Onderne-
mingen die van biologisch afval tri-
plex maken of van plastic weer olie 
produceren’, geeft  Overtoom als  
voorbeeld. Deze activiteiten sluiten 
mooi aan op het recyclingcluster van 
papier, glas, schroot en bioafval dat 
het havenbedrijf aan het opbouwen 
is. ‘Met afvalverwerking valt geld te 
verdienen en het is goed voor het mi-
lieu’, aldus Overtoom. 
Het havenbedrijf gaat uit van zes 
clusters, waarbij de oude kernsecto-
ren benzine- en steenkolenopslag 
(energie), agribulk en cacao (food) 
voor het gros van de inkomsten blij-
ven zorgen. ‘Daaromheen bouwen 
we een milieuvriendelijke schil zoals 
het toevoegen van biofuel aan ben-
zine. Dat versterkt onze positie als 
energiehaven’, zegt Overtoom.

‘Het transport van spijkerbroeken uit 
Turkije zou ook over zee kunnen.’

JOHN VERSLEIJEN

Shortsea heeft geen last van de oude en te kleine zeesluis van Amsterdam. 
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Vrachtprijzen nu ook 
 HERSTEL   Volumegroei in het transport, tarieven kunnen weer wat omhoog

Het gaat op de meeste 
fronten beter met het 
wegvervoer, was onlangs de 
boodschap van Transport 
en Logistiek Nederland 
(TLN). Alleen de tarieven 
blijven ondermaats. Maar 
daarin lijkt nu toch ook 
verandering te komen.

Met de ontwikkeling van de wereld-
handel zit het, ondanks het confl ict 
over Oekraïne en de lichte groeiver-
traging in opkomende landen, nog 
steeds wel goed. Een gezaghebbende 
indicator is de RWI/ISL-index, van 
twee Duitse onderzoeksinstituten, 
die een beeld geeft  van de ontwikke-
ling van de containeroverslag in zee-
havens wereldwijd. Deze index is ge-
baseerd op cijfers van 75 grote 
havens, die samen goed zijn voor on-
geveer 60% van de totale overslag 
van containers.
Hij stond in 2008, het jaar van de cri-
sis, op ongeveer 100 punten. Het jaar 
erop daalde dat sterk naar 85 pun-
ten, maar in 2011 was er een herstel 
naar 110 en de laatste editie van deze 
index, over april, komt uit op 122,5. 
In de mondiale zeecontainerover-
slag is er dus een almaar aanhouden-
de groei. Voor wie van gunstig eco-
nomisch nieuws houdt, biedt de 
RWI/ISL-index al jarenlang een 
prachtig plaatje.
Op het land gaat het de laatste tijd 
ook steeds beter. De binnenvaart – 
beter: grote delen daarvan – begon 
in de tweede helft  van vorig jaar aan 
een groeispurt, die de Transportin-
dex van deze krant (zie hieronder) 
aan een fl inke stijging hielp. De deel-
index binnenvaart heeft  nog nooit in 
de nog recente geschiedenis van de 
Transportindex zo lang zo hoog ge-
staan en toont ook geen tekenen van 
verzwakking.
Zuur is het wel voor de toch al met 
grote overcapaciteit kampende 

tankvaart. Het is namelijk vooral 
ook de droge bulkvaart van bijvoor-
beeld steenkool die, geholpen door 
de snel groeiende winning van scha-
liegas in de Verenigde Staten, de 
wind in de zeilen heeft . Omdat de 
States veel minder kolen verstoken, 
gaat die, ook sterk in prijs gedaalde, 
steenkool naar onder meer Europese 
energiecentrales.
Voor het wegvervoer had het Duitse 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 
onlangs een leuke verrassing in pet-
to. In april is het aantal tolkilome-
ters, gereden op het ‘Maut’-plichtige 
Duitse wegennet, 4,6% gestegen in 

vergelijking met dezelfde maand een 
jaar eerder. In het eerste kwartaal 
werden alweer 6,9 miljard tolkilo-
meters afgelegd. Dat was na jaren 
van daling, met 2009 als trieste bo-
dem, precies evenveel als in het eer-
ste kwartaal van 2008, toen de crisis 
eigenlijk nog ten volle moest uitbre-
ken. We zijn dus in het wegvervoer, 
in Monopoly-termen, ‘terug bij af ’, 
we zijn al bijna in de Dorpsstraat.
Maar we ontvangen niet de daarbij 
behorende startpremie, klagen veel 
ondernemers in het wegvervoer. Dat 
is waar. Het jongste conjunctuurbe-
richt van TLN wees uit dat de volu-

VAN LIJNVAART
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Ruzie onder de grote  
aandeelhouders DPD

PAKKETDIENSTEN

het merendeel van de aandeelhou-
ders uit te kopen zoals Denkhaus, 
Hellmann, Rhenania, Cordes & Si-
mon. Alleen het belang van het 
Duitse Zeitfracht (6, 2%) en dat van 
Royal Mail, dat via dochter German 
Parcel (later GLS) de aandelen van 
Dachser (10,47%) in DPD had ge-
kocht, bleven buiten bereik van de 
Franse grootaandeelhouder. 

Misbruik
Over dit laatste belang wordt nu al 
bijna twee jaar een juridische strijd 
uitgevochten waarbij Royal Mail via 
dochter GLS claimt zich keurig te 
houden aan de eerder afgegeven ga-
ranties om geen misbruik te maken 
van haar aandeelhouderspositie 
binnen DPD. | JV

Het Franse La Poste, via dochter 
Geopost voor ruim 83% eigenaar 
van DPD, vecht al bijna twee jaar 
een juridische strijd uit met Royal 
Mail.

Inzet is het minderheidsbelang van 
bijna 10,5% dat de Britten nog steeds 
houden in DPD. La Poste wil con-
current Royal Mail uit de Europese 
pakketdienst werken en beweert 
voor de Duitse rechter dat de Britten 
het aandeelhouderschap misbrui-
ken en bedrijfsgevoelige informatie 
hebben doorgespeeld naar de pak-
ketdienst GLS, een volledige dochter 
van Royal Mail.
DPD werd ooit opgericht door veer-
tien  Duitse expediteurs, maar ruim 
vijft ien jaar geleden wist Geopost 

Volle klachtenbus door 
klantonvriendelijkheid

LUCHTVRACHT

Een Amerikaanse logistieke consul-
tant ergert zich aan de gebrekkige 
communicatielijnen in de lucht-
vracht. ‘Ik wil met de gehele keten 
praten en niet alleen met de expedi-
teurs. Dat kan vreemd genoeg niet in 
de luchtvrachtsector waar al het 
contact met de luchtvaartmaat-
schappij via de expediteur moet lo-
pen. Dat maakt het moeilijk om ke-
tenoplossingen te vinden.’ De 
meeste Amerikaanse ladingaanbie-
ders waren ook niet geïnformeerd 
over nieuwe emissie-regels in de 
luchtvaartsector, terwijl  de plannen 
voor een betere vooraanmelding van 
ladinggegevens slechts summier wa-
ren gedeeld met de klanten. 

Pijnlijk
De groentehandel in de VS klaagt 
verder  over de gebrekkige kwaliteit 
van de koelketen in het luchtvracht-
transport. ‘Elk uur dat een zending 
asperges boven de 60 graden Fah-
renheit uitkomt, vermindert dat de 
houdbaarheid met een dag, aldus di-
recteur Brian Miller van Gourmet 
Trading. Meer snelheid maar ook 
een aangepaste keten is volgens hem 
een noodzaak om klanten tevreden 
te behouden. Volgens Miller wordt 
de druk steeds groter van opdracht-
gevers om luchtvracht maar geheel 
te omzeilen en te kiezen voor andere 
modaliteiten. Een andere grief on-
der de verladers blijft  de lange afh an-
delingstijd die luchtvrachtzendin-
gen aan de grond moeten doorgaan. 
Onbegrijpelijk en soms ‘killing’ 
voor ons, aldus Caterpillar, terwijl 
een collega afh andelingstijden van 
zes tot acht uur hekelt. ‘Frusterend 
lang en als het nog langer duurt, is er 
geen enkele feedback naar de klant.’  
Scheidend IATA-vrachtbaas Des 
Vertannes noemt deze klachtenlijst 
van de verladers ‘pijnlijk’ voor de 
luchtvrachtsector en zeker geen re-
clame. ‘De modaliteit waar de verla-
ders het meest voor betalen is vaak 
het minst betrouwbaar. Dat kan na-
tuurlijk niet.’ | JOHN VERSLEIJEN

Amerikaanse luchtvrachtverladers 
hebben een beetje hun buik vol van 
de slechte dienstverlening waarop 
de luchtvaartmaatschappijen hun 
klanten trakteren. Vooral het ge-
brek aan transparantie wordt gehe-
keld. 

De Amerikaanse verladers waren  op 
een recent congres van CNS, de te-
genhanger van de IATA in de VS, 
uitgenodigd om hun visie te geven 
als ladingaanbieders op de trends in 
de luchtvrachtmarkt zoals hogere 
toeslagen, een krimpende mondiale 
freightervloot en meer regelgeving. 
Zo maakte het Amerikaanse Cater-
pillar, producent van onder meer 
graafmachines, van de gelegenheid 
gebruik om brandhout te maken van 
de plannen van diverse luchtvaart-
maatschappijen om de vrachtvlieg-
tuigen af te schaff en en de vracht al-
leen nog in de vrachtruimte van de 
passagiersvliegtuigen te vervoeren. 
‘Geen alternatief voor ons’, zei Blake 
Bowlin, hoofd transportinkoop van 
Caterpillar. ‘Voor de afmetingen 
van onze zendingen zijn wij aange-
wezen op vrachtvliegtuigen. Wij 
maken ons dan ook ernstig zorgen 
wat er hier gebeurt bij de luchtvaart-
maatschappijen.’  
Groente- en fruitexpediteur ALFA 
Logistics moest zijn plannen om 
bosbessen te importeren uit Chili la-
ten varen omdat er gewoon niet vol-
doende luchtvrachtcapaciteit be-
schikbaar was.  
Danny DuBose, logistiek manager 
bij Continental Automotive Sys-
tems, klaagt niet over een gebrek aan 
capaciteit, maar mist transparantie 
bij de luchtvaartmaatschappijen. 
‘Een betere informatie zou de eerste 
zorg moeten zijn bij de airlines om 
de logistieke keten te verbeteren, 
maar zodra een product van ons in 
transit is bij een luchtvaartmaat-
schappij is, verdwijnt het in een diep 
zwart gat. We moeten dan steeds alle 
zeilen bij zetten om te zien wat er 
met onze zending is gebeurd.’ 
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Chartermarkt panamax 
herstelt zich razendsnel

LIJNVAART

schepen van zo’n 5.000 teu nu toch 
weer geliefd. Braemer verwacht ook 
dat de tarieven nog wel even door-
stijgen. Die verwachting wordt be-
vestigd door de Franse data-analist 
Alphaliner. Die had het in een eerder 
rapport al over een ‘duurzaam’ her-
stel van panamax-tarieven. 
De bedragen die betaald worden 
voor het charteren van een middel-
groot containerschip, liegen er niet 
om. De Zwitserse rederij MSC is een 
charterovereenkomst van twaalf 
maanden aangegaan voor 9000 dol-
lar per dag voor een 4.992 teu groot 
containerschip.
ZIM Panama en PIL betalen gedu-
rende tien tot twaalf maanden 8.350 
euro per dag voor de Nagoya Tower 
van 4.252 teu. | GERT VAN HARSKAMP

De chartertarieven voor panamax-
schepen stijgen, na een dip begin 
dit jaar, razendsnel. Ondanks be-
richten over een sombere toe-
komst. 

Een middelgroot containerschip 
kost nu soms meer dan 10.000 dollar 
per dag, aldus een rapport van 
scheepsmakelaar Braemar Seasco-
pe. De chartermarkt voor panamax-
schepen klimt daarmee uit een fl ink 
dal. Door voorspellingen dat mid-
delgrote containerschepen door 
verbreding van het Panamakanaal 
geen toekomst meer hebben, daalde 
het chartertarief voor panamax-
schepen eerst tot onder de 7.000 
dollar per dag. 
Volgens Braemer zijn de container-

Samskip reorganiseert 
om omzet te verhogen 

INTEGRATIEPROCES

van Logistics. Die divisie heeft  vesti-
gingen in Rotterdam, Noorwegen, 
en IJsland alsmede op de Faeröer-ei-
landen.  
Het topmanagement van de groep 
blijft  ongewijzigd en bestaat uit Ásb-
jörn Gíslason, Kristinn Albertsson 
and Jens Holger Nielsen. De eerste 
wordt als CEO verantwoordelijk 
voor Samskip Logistics en daarmee 
voor alle expeditie- en opslagactivi-
teiten buiten IJsland. Ook heeft  hij 
de participaties in Silver Sea (50%) 
en Silver Green (25%) in zijn porte-
feuille. 

Noord-Atlantisch
Nielsen wordt CEO van de overige 
activiteiten onder de naam Samskip, 
waaronder dus de Noord-Atlanti-
sche activiteiten. De woordvoerster 
kon niet zeggen of de reorganisatie 
ook personele gevolgen krijgt. Dat 
moet volgens haar uit het verloop 
van het integratieproces blijken. 
Hoe lang dat in beslag gaat nemen, is 
ook nog onduidelijk. 
Voorzitter Ólafur Ólafsson zegt 
in een persbericht te verwachten dat 
de omzet van de groep dit jaar 
stijgt van 560 tot 600 miljoen euro. 
Hij verwacht verder dat de winst 
(vorig jaar 12,5 miljoen euro) 
de komende jaren verder zal toene-
men. | ROB MACKOR

De in Nederland gevestigde rederij 
en gecombineerd vervoerder Sam-
skip neemt de organisatie op de 
schop. De omzet en de winstge-
vendheid moeten omhoog.

De groep gaat de activiteiten bunde-
len onder twee merknamen: Sams-
kip en Samskip Logistics.
De Noord-Atlantische activiteiten, 
onder meer lijndiensten tussen IJs-
land, Noordwest-Europa en Noord-
Amerika, worden geïntegreerd in 
Samskip Multimodal. De IJslandse 
rechtspersoon (Samskip HF) blijft  
wel bestaan, maar valt voortaan on-
der Multimodal, zegt een woord-
voerster in een toelichting. 
Alle expeditie-activiteiten, zoals die 
van Samskip Benelux in Rotterdam 
en van Samskip GmbH in Duits-
land, komen onder Samskip Logis-
tics te vallen. Dat geldt ook voor 
Samskip Icepak Logistics, dat buiten 
het Rotterdamse hoofdkantoor on-
der meer vestigingen heeft  in Enge-
land, de VS, Korea, Brazilië en Au-
stralië.
De merknaam Icepack verdwijnt 
daarmee. Volgens de woordvoerster 
wil de groep zich ook meer gaan 
richten op andere lading dan de 
koel- en vrieslading waarin ze nu 
vooral sterk is. Ook de koelhuizen 
van Frigocare gaan deel uitmaken 

HEMELVAART ZET TRANSPORTINDEX TIJDELIJK FLINK LAGER

Trouwe volgers zullen bleek rond de neus zijn geworden toen ze zagen dat de deelindex wegvervoer daalde van 
116,34, op zondag 25 mei, naar 76,74, op de zondag daarna. Nergens voor nodig. Dat was het ‘Hemelvaart-effect’. 
Donderdag stond een fl ink deel van het normale wegvervoer stil, maar daarna zette een krachtig herstel in. De 
hele Transportindex daalde uiteindelijk naar 87,02 en zal binnenkort wel weer boven de 100 uitkomen. 

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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mes die in het wegtransport voor 
vervoer worden aangeboden, wel 
stijgen, maar dat het daarbij betaalde 
tarief voor de meeste vervoerders op 
zijn best gelijk is gebleven. In ‘nor-
male’ jaren – wat noem je nog nor-
maal in deze zeer bewogen tijden – 
weet een vervoerder in het eerste 
kwartaal zijn tarieven in overleg met 
de klanten wel te verbeteren.

Panache
Gewoonlijk slaagt 80% daar in, dit 
jaar slechts 30%. Dat komt doordat 
veel vervoerders nog altijd in een fi -
nancieel moeilijke positie verkeren 

en de concurrentie zwaar blijft . Wel-
iswaar wordt het eigen oordeel over 
de fi nanciële stand van zaken bij on-
dernemers iets positiever, ze hebben 
dikwijls nog niet de ‘panache’ om 
voor toenemende transportvolumes 
ook betere prijzen te vragen.
Maar ook daarin zou verandering 
kunnen komen. Het frequente 
marktonderzoek van Danske Bank, 
op basis van een panelenquête onder 
Europese expediteurs en logistieke 
beslissers, laat zien dat de meesten 
van hen voor de komende maanden 
aanhoudende volumestijgingen 
voorzien, zeker ook in het wegver-

voer. Op zeker ogenblik moet daar 
een ander prijskaartje uit rollen.
Die verwachting wordt ondersteund 
door de ‘Transport Market Moni-
tor’, die Transporeon en consultant 
Capgemini geregeld het licht laten 
zien. Transporeon is aanbieder van 
een platform waarop verladers hun 
lading en vervoerders hun capaciteit 
in de aanbieding kunnen zetten. Het 
jongste TMM-onderzoek wijst uit 
dat de vrachtprijsindex in het eerste 
kwartaal van dit jaar 1,4% steeg in 
vergelijking met vorig jaar. De on-
derzoekers voorzien voor het tweede 
kwartaal zelfs een ‘sterke stijging’.

Spotprijzen
Een nuancerende opmerking is wel 
op haar plaats. Wat Transporeon en 
Capgemini meten, zijn de ‘spotprij-
zen’ in het wegvervoer. Dat zegt niet 
onmiddellijk iets over de ontwikke-
ling van de tarieven in regulier over-
leg tussen vervoerder en vaste klan-
ten. Toch hebben die spotprijzen 
invloed op de algemene vrachtprijs-
ontwikkeling, omdat steeds meer 
vervoerders het feitelijke transport 
‘spot’ inkopen.
Op wat langere termijn is de Univer-
siteit van Antwerpen redelijk opti-
mistisch over het Belgische wegver-
voer. Twee keer per jaar stelt zij 
prognoses op, op basis van voorspel-
lingen van het IMF en het Federaal 
Planbureau. Voor dit jaar mag het 
wegvervoer rekenen op een groei 
van 1,8% in tonnen en 2,7% in ton-
kilometers. Het vervoer over langere 
afstanden zal dus het meest groeien.
Voor volgend jaar bedraagt de ton-
nagegroei 1,5% en die van de ver-
voersprestatie zowat 2,8%. Op mid-
dellange termijn zal de groei in 
tonnen wel iets verminderen – dat 
komt onder meer doordat producten 
minder gaan wegen – maar blijft  de 
vervoersprestatie met ongeveer 2,7% 
toenemen. Voorlopig zijn we dus op 
de goede weg.

IL
LU

ST
RA

TI
E 

ED
W

A
RD

 O
U

W
ER

KE
RK

FOLKERT NICOLAI

FO
TO

 S
A

M
SK

IP



NIEUWSBLAD TRANSPORT 4-10 JUNI 2014

DOSSIER6

FO
TO

 E
CT

 D
EL

TA

Niet twee, maar  

N
T

 D
A

G
E

N

Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Hoe staat de transportwereld ervoor? 
Op die vraag kunt u een antwoord ver-
wachten op de NT Dagen die op 11 en 
12 juni in de Maassilo te Rotterdam ge-
houden worden, in twee keer acht ses-
sies, van lijnvaart tot wegvervoer tot 
social media. Informatie die u als be-
slisser in de sector beslist niet mag mis-
sen. In dit dossier alvast een voorproef-
je van een aantal onderwerpen. 

Zoals de ontwikkelingen rond de Tweede Maasvlakte (zie het 
artikel hiernaast van Rob Mackor), waar de nieuwe contai-
nerterminals dit najaar écht gaan draaien. En dat wordt ze-
ker een spannende tijd, want hoe zal het gaan met de overslag: 
is er wel voldoende aanbod van lading of krijgen de doem-
denkers gelijk met hun voorspelling van overcapaciteit? 
Voorspellen is lastig, zeker als het de toekomst betreft , maar 
de concurrentiestrijd zal hoe dan ook heft iger worden, met 
op de achtergrond ook nog de sociale onrust.

De vakbond FNV heeft  al per brief gemopperd bij minister 
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) over het sectorplan voor 
‘Mainport Rotterdam’. Het plan zou wel gaan over de proces-
industrie en onderhoud, maar zou geen enkele maatregel be-
vatten op het gebied van werkgelegenheid in de overslag, ter-
wijl dat juist voor de bond de reden was om vorig jaar het 
initiatief te nemen voor een sectoraanpak. 

Naast de wereldwijde crisis die gehakt maakte van de oor-
spronkelijke groeiramingen zijn er ook marktontwikkelin-
gen als de alliantievorming in de lijnvaart, die in het geval 
van P3 niet gunstig uit lijkt te pakken voor Rotterdam. 

Als carrier red je het namelijk niet meer in je eentje, conclu-
deert Gert van Harskamp op pagina 24-25. Eigenlijk zou een 
consolidatieslag noodzakelijk zijn, maar er zijn allerlei facto-
ren die dat nu nog verhinderen. De vraag is hoe lang het nog 
duurt voor sommige spelers de kamer verlaten. 

Overigens lijkt de transportsector in zijn geheel de crisis nu 
juist langzaam, bijna worstelend te boven te komen. De markt 
trekt aan, getuige ook de betere cijfers die de Transportindex 
dit jaar laat zien. Ondanks de hevige concurrentiestrijd met 
Oost-Europese ondernemingen die in staat zijn om, dankzij 
de lagere loonkosten, veel goedkoper te rijden. 

In die strijd is cabotage, een thema dat nogal wat emotie kan 
oproepen, eigenlijk maar een relatief klein onderdeel van de 
verdergaande liberalisering van de Europese markt, analy-
seert Folkert Nicolai op de van hem bekende voortreff elijke 
wijze (zie pagina 21). Een achterhoedegevecht, waarin tegen-
standers zich als een Don Quichot verzetten tegen de logische 
consequenties van de eenwording. 

Een andere spannende strijd die in Brussel wordt uitgevoch-
ten is het debat over staatssteun aan havens (zie pagina 8). Mi-
nister Schultz (I&M) zwaait met het rapport Level Playing 
Field van de Erasmus Universiteit, dat stelt dat Hamburg en 
Antwerpen mede dankzij steun van de overheid lagere ha-
vengelden rekenen en zo voor oneerlijke concurrentie zorgen. 
Het debat lijkt nu een beetje stilgevallen: de Duitsers slikken 
hun kritiek vooralsnog in, meldt Tobias Pieff ers. En Neder-
land zelf gebruikt het als wisselgeld: zolang hier geen oplos-
sing voor is, peinst het kabinet er niet over om vennoot-
schapsbelasting te heff en bij de havens. 

Maar ook die strijd zal vast weer ontvlammen, daar kunt u 
zeker van zijn. Never a dull moment. 

Spannende tijden
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stellen, zolang er geen afspraken zijn 
gemaakt om de sociale gevolgen op 
te vangen. Volgens hem staat in de 
contracten uitdrukkelijk dat er geen 
ladingpakketten van de huidige ter-
minals naar de nieuwe terminals 
mogen verschuiven. ‘De openstel-
ling van de nieuwe terminals kan 
niet worden geaccordeerd, zolang er 
geen volumegroei heeft  plaatsgevon-
den’, meent hij.
Havenbedrijf Rotterdam ontkent 
dat er zulke spijkerharde afspraken 
zijn gemaakt. ‘Er is niet afgesproken 
dat er uitsluitend additionele lading 
op de nieuwe terminals mag worden 
overgeslagen. Zo staat het niet in de 
contracten en zo werkt de markt 
niet’, liet de havenbeheerder weten. 
Volgens het Havenbedrijf is de con-
taineroverslag in Rotterdam sinds 
het sluiten van de contracten met 
RWG en APMT wel degelijk ge-
groeid. De havenbeheerder is met 
andere woorden niet van plan de fei-
telijke ingebruikneming van Maas-
vlakte 2 uit te stellen. Er is tenslotte 
lang genoeg aan gewerkt en je inves-
teert niet naar schatting drie miljard 
euro in een nieuw havengebied om 
dat leeg te laten staan. Maar duide-
lijk is dat Maasvlakte 2 de gemoede-
ren ook de komende jaren nog wel 
zal bezighouden.

ROB MACKOR

D
e aanleg van de 2000 
hectare grote Maas-
vlakte 2 is met heel 
wat mijlpalen gepaard 
gegaan, zoals ‘de eer-

ste plons’ in 2008, het sluiten van de 
zeewering door niemand minder 
dan koningin Beatrix in 2012 en de 
opening van de toegangsgeul door 
minister Melanie Schultz een jaar 
geleden. Maar pas vanaf november 
zal pas echt duidelijk worden waar 
dat allemaal toe leidt. Dan worden 
Rotterdam World Gateway (RWG), 
het samenwerkingsverband van DP 
World, APL, MOL, Hyundai en 
CMA-CGM, en APM Terminals 
Rotterdam 2 van Møller - Mærsk 
operationeel en heeft  de Rotterdam-
se haven er ongeveer vijf miljoen teu 
aan overslagcapaciteit bij.
De vraag die de gemoederen in en 
buiten Rotterdam al geruime tijd be-
zighoudt, is of de markt zoveel nieu-
we capaciteit wel kan absorberen. De 
nieuwe terminals zijn beide min of 
meer verzekerd van forse basispak-
ketten. APM’s zusterbedrijf Maersk 
Line zal vanaf eind dit jaar gefaseerd 
diensten van zijn huidige terminal 
op het Delta-schiereiland overbren-
gen naar de nieuwe ‘overslagfabriek’. 
Hetzelfde geldt voor de vier rederij-
en die aandeelhouder zijn in RWG. 
Maar die operatie legt meteen ook 
het probleem bloot. Zoals het er nu 
naar uit ziet, zullen de twee nieuwe 
bedrijven het vooral moeten hebben 
van ‘bestaande lading’, dat wil zeg-
gen van lading die nu ook al in Rot-
terdam wordt afgehandeld. En dat 
betekent dat die verschuiving ten 
koste gaat van de bezetting van de 
bestaande terminal van APM en van 
Rotterdams traditionele marktlei-
der ECT.
Daar komt nog bij dat het nieuwe 
duo naar verwachting nieuwe nor-
men gaat stellen op het gebied van 
effi  ciency en productiviteit. Beide 
gaan vrijwel volledig automatisch 
draaien en zijn ontworpen om mini-
maal een kwart meer containers per 
uur ter verwerken dan de huidige 
terminals. Dat is een belangrijk con-
currentievoordeel omdat dat leidt 
tot lagere kosten per container en het 
de rederijen met hun steeds grotere 
schepen een forse tijdsbesparing op-
levert. En dat argument telt zwaar 
omdat de vaarschema’s van de rede-
rijen door ‘slow steaming’ onder 
druk staan. Elk uur tijdswinst is dan 
meegenomen.

Investeringsplan
ECT, dat zich van meet af aan tegen 
het overhevelen van lading heeft  ver-
zet, onderkent dat gevaar en heeft  
een omvangrijk investeringsplan in 
gang gezet om zijn Delta Terminal te 
moderniseren en zo de concurrentie 
bij te kunnen blijven benen. Presi-
dent Jan Westerhoud stelt dat het in 
feite ‘een compleet nieuwe terminal’ 
is voor de afh andeling van ultra lar-
ge containers ships (ulcs), de nieuw-
ste generatie 18.000 teu-schepen, ge-
bouwd is. ‘Misschien heeft  niet 
iedereen het in de gaten gehad, maar 

als greenfi eld (compleet nieuwe be-
bouwing, red.) investering zou dit de 
grootste in zijn soort geweest zijn’, 
zegt Westerhoud.
Hij heeft  recent zijn handtekening 
gezet onder het contract voor nog 
eens drie ulcs-kranen, die volgend 
jaar moeten worden afgeleverd. Zo 
komt het totaal op acht stuks. De 
eerste vijf staan al op de kade aan de 
zuidkant van de Delta Terminal, aan 
de inmiddels verbrede Amazoneha-
ven. Ze kunnen naar verwachting 
binnen enkele weken in gebruik 
worden genomen. Het modernise-
ringsprogramma omvat verder 84 

automated guided vehicles (agv’s) 
van een nieuw, hybride, type voor 
het transport van de containers over 
de terminal en elf ‘één over vijf ’ au-
tomated stacking cranes (asc’s) voor 
het betere stapelwerk. Ook de afl eve-
ring daarvan is inmiddels in volle 
gang. ‘Laat die ulcs-schepen dus 
maar komen, hoe groot ze ook wor-
den’, zegt Westerhoud strijdlustig.
Met het aantal van acht super-post 
Panamax-kranen, zoals deze over-
slaggiganten ook wel genoemd wor-
den, evenaart ECT inderdaad dat 
van de 84 hectare grote nieuwe 
APM-terminal. Die wordt verder 
uitgerust met twee kleinere kade-
kranen voor de afh andeling van 
shortsea- en binnenschepen en 37 
agv’s, die de containers zelf kunnen 
neerzetten en oppakken. Het aantal 
stapelkranen, die bij APM dan weer 
automated railmounted gantry cra-
nes (amrg’s) heten, is met 26 een stuk 
hoger, maar dat komt doordat alles 
dertien ‘stacking areas’ (opslagter-
reinen) met twee van dat soort kra-
nen worden uitgerust.
Bij RWG liggen al die aantallen nog 
iets hoger. Met een oppervlakte van 
108 hectare is het terrein een maatje 
groter dan dat van APM en er komt 
ook meer materieel op. De diepzee-
kade wordt uitgerust met elf kranen 
en de binnenvaart/shortseakade met 
drie kranen. Voor het vervoer tussen 
de kade en de opslagterreinen zijn 59 
agv’s besteld en het stapelen zal wor-
den uitgevoerd met vijft ig kranen 
van twee verschillende types. Des-
ondanks geeft  RWG een lagere capa-
citeit op dan APMT, namelijk 2,35 
miljoen teu tegen 2,7 miljoen teu per 
jaar. Overigens geldt voor beide ter-
minals dat het om een eerste fase 
gaat en dat ze in de toekomst nog 
eens ruwweg verdubbeld kunnen 
worden.
Ook bij RWG is de afl evering en de 
installatie van alle overslagappara-
tuur in volle gang. Deze maand arri-
veren op twee verschillende zware 
ladingschepen de vier laatste diep-
zee kadekranen alsmede de twee 
railkranen voor het beladen van de 
treinen. Daarmee is het kranenpark 
compleet en heeft  het bedrijf nog een 

thers zou omvallen, waarmee de we-
reldwijde kredietcrisis een feit was, 
kon op dat moment niemand voor-
zien. Evenmin viel te verwachten dat 
de tot op dat moment dubbelcijferige 
groei van de containeroverslag gro-
tendeels tot stilstand zou komen.

Sectorplan
Hoe dan ook, de bond denkt dat de 
komst van de twee nieuwe, geauto-
matiseerde containerterminals op 
de Tweede Maasvlakte geen extra 
werkgelegenheid gaat opleveren, 
maar juist zo’n duizend banen gaat 
kosten. Niek Stam: ‘Er is daarom een 
grote noodzaak om ook voor de ha-
venlogistiek op sectorniveau maat-
regelen af te spreken op het gebied 
van werkgelegenheid. Die maatrege-
len ontbreken nu.’ De bond probeert 
al geruime tijd een ‘sectorplan’ op te 
stellen om de sociale problemen op 
te kunnen lossen en de werkzeker-
heid voor havenwerkers te vergro-
ten. Stam: ‘Maar voor het indienen 
van een sectorplan is overeenstem-
ming nodig tussen vakbonden en 
werkgevers. De werkgevers in de 
overslagsector gaan elke vorm van 
sectoroverleg juist uit de weg.’
Stam heeft  de gemeente Rotterdam, 
als grootste aandeelhouder van het 
Havenbedrijf, eerder al gevraagd de 
opening van de nieuwe container-
terminals op Maasvlakte 2 uit te 

maand of vier om alle onderdelen 
samen te voegen tot een geoliede 
overslagmachine, want het houdt 
oktober aan als offi  ciële startdatum. 
Experts achten die termijn voor een 
verregaand geautomatiseerde termi-
nal overigens aan de korte kant en 
ook ervaringen uit het verleden (met 
de Delta Sea-Land terminal en met 
Euromax) hebben laten zien dat het 
vaak geruime tijd kan duren voordat 
alle kinderziektes overwonnen zijn.
Iemand voor wie de uitbreidings-
plannen van meet af aan te ver gin-
gen, is vakbondsbestuurder Niek 
Stam van FNV Havens. Toen konin-

gin Beatrix in 2009 offi  cieel het 
startschot gaf voor de aanleg van de 
Maasvlakte waarschuwde hij al dat 
het project overcapaciteit op de 
Noordwest-Europese markt zou ver-
oorzaken. Daarbij moet overigens 
wel worden aangetekend dat de con-
tracten voor de bouw van RWG en 
APMTR2 al in september 2007 wa-
ren getekend, in een periode dat de 
bomen nog tot in de hemel leken te 
groeien. Dat een jaar later de Ameri-
kaanse zakenbank Lehman Bro-

 drie nieuwe terminals

Nog een half jaar, dan is het eindelijk zover: dan gaan de containerkranen op Maasvlakte 2 

draaien. De komst van de twee nieuwe terminals werpt zijn schaduw vooruit.

Om de concurrentie bij te benen doet 
ook Delta Terminal forse investeringen.
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Uitgekiende 
diensten, onts-
pannen zaken.
Sinds 80 jaar is DKV Euro Service de innovatieve partner voor 
de transportbranche. Ongeveer 100.000 tevreden klanten 
bouwen hun succes op onze belofte „You drive, we care“. 
Van individuele oplossingen voor cash-free voorzieningen 
onderweg en de meest progressief mogelijke tolafwikkeling tot 
innovatieve tools voor uw wagenparkmanagement. Neem een 
vliegende start met ons – en ontspan met een goed gevoel. 

Bijkomende informatie op:
www.dkv-euroservice.com

*De keuze van de lezers van trans aktuell, Fernfahrer, lastauto omnibus

Beste merk
tankkaarten*

Staatssteunregels
laten op zich wachten

D
e staatssteun aan zee-
havens is een hot 
item. Veel havens wil-
len weten wanneer de 
geplande richtlijnen 

worden opgesteld, want in de hui-
dige situatie is het speelveld tussen 
havens ongelijk. Uit het Nederland-
se onderzoek Level Playing Field, in 
opdracht van het ministerie van in-
frastructuur en milieu opgesteld 
door Ecorys en de Erasmus Univer-
siteit, bleken al grote verschillen tus-
sen de staatsteun die geboden wordt 
in Duitsland, Nederland en België. 
In Nederland beperkt fi nanciële 
steun zich tot het vrijhouden van de 
toegangsweg, terwijl in België ook 
de andere haveninfrastructuur door 
overheden wordt betaald. Duitsland 
gaat nog verder door elk jaar de ver-
liezen van de havenbedrijven af te 
dekken. Die laatste lijken het dan 
ook niet erg te vinden dat de opstel-
ling van een richtsnoer voor derge-
lijke steun op zich laat wachten. 
In een brief van 22 april 2014 beant-
woordt eurocommissaris van trans-
port Siim Kallas het verzoek van
Brian Simpson, voorzitter van het 
Comité van Transport en Toerisme, 
om meer helderheid over de intentie 
van de Commissie om de regels voor 
staatssteun aan havens te moderni-
seren. In de brief schrijft  Kallas dat 
richtlijnen over staatssteun kunnen 
helpen om het vertrouwen van ha-
veninvesteerders te vergroten, maar 
dat ‘de adoptie van zulke richtlijnen 
nog in overweging is’. Wel meldt 
Kallas dat sinds mei 2013 elf indivi-
duele gevallen van lidstaten zijn be-
handeld waaruit een raamwerk is 
voortgekomen om te besluiten of de 
geboden staatssteun toegestaan is. 
De Duitse transportkrant DVZ weet 
dat raamwerk te melden. 
‘Bij die beslissingen werd eerst on-
derzocht of de investeringen uit pu-
bliek geld ook een publiek doel die-
nen. Ten tweede is er gekeken of 
voor die investeringen ook particu-
lier geld beschikbaar was. Bij gedeel-
de fi nanciering is gekeken of het pu-
blieke geld alleen gebruikt is om het 
fi nancieringstekort te dichten. De 
Commissie-deskundigen zijn nog in 
dubio of zij bij het bestuderen van de 
investering rekening zullen houden 
met het aantal havens in de regio. In 
de luchtvaart wordt dit criterium al 
gebruikt.’ 
Niet duidelijk is of de hoogte van de 
havengelden invloed heeft  op de toe-
gestane publieke investeringen.  
Voor Duitsland zijn dit belangrijke 

vragen. De Duitse havens liggen 
vanwege chronische verliezen aan 
een constant cashinfuus dat direct 
op de schatkist in Berlijn is aangeslo-
ten. Alleen naar de haven van Ham-
burg stroomt jaarlijks al zo’n hon-
derd miljoen euro door dat infuus. 
Opvallend is echter dat uit het ‘Level 
Playing Field’-onderzoek is gebleken 
dat van alle Noordwest-Europese 
havens Hamburg de laagste haven-
gelden heeft . Per overgeslagen ton 
wordt daar 36 eurocent betaald, ter-
wijl dat in Antwerpen 50 eurocent is 
en in Rotterdam zelfs 66 eurocent. 
Volgens de onderzoekers van Ecorys 
en de Erasmus Universiteit Rotter-
dam wordt door de fi nanciële steun 
aan de havens in de buurlanden de 
concurrentie tussen deze havens 
verstoord. Bij een gelijk speelveld 
kan Rotterdam 7 procent meer con-
tainers overslaan, stellen zij. Op ba-
sis van cijfers uit 2013 zijn dat 
236.017 stuks. Om die reden be-
schuldigt minister Melanie Schultz 
van Haegen (Infrastructuur en Mi-
lieu) België en Duitsland van oneer-
lijke concurrentie, en dat schiet 
vooral de oosterburen in het ver-
keerde keelgat.

Geen antwoord
Waar de Antwerpse havendirecteur 
Eddy Bruyninckx direct bereid was 
tot een interview, blijft  de deur bij de 
oosterburen potdicht gespijkerd. E-
mails worden beantwoord met een 
kort ‘nee, we geven geen antwoord’, 
en telefonisch wordt alleen gemeld 
dat de havens binnenkort zelf met 
een verklaring komen. Maar die ver-
klaring blijft  uit. Herhaalde verzoe-
ken om een reactie bij zowel de Ha-
venautoriteit van Hamburg als die 
van Bremerhaven zijn tot dusver op 
niets uitgelopen. Bekend is inmid-
dels dat de oosterburen het Neder-
landse onderzoek ongegrond en niet 
steekhoudend vinden. In Duitsland 
is de opvatting niet dat zij fout han-
delen, maar dat Nederland een veel 
te strikte interpretatie van de Euro-
pese staatssteunregelgeving han-
teert. Nederland krijgt het verwijt 
van stemmingmakerij.

len, maar de regering heeft  dat ver-
zoek naast zich neergelegd aange-
zien eenduidige voorschrift en over 
steun aan zeehavens uitblijven. 

Doorgeschoven
Volgens secretaris-generaal Isabelle 
Ryckborst van de European Sea 
Ports Organisation (ESPO), die tij-
dens haar jaarlijkse conferentie in 
mei veel aandacht aan het onder-
werp schonk, zullen de echte beslis-
singen over staatssteun aan zeeha-
vens worden doorgeschoven naar 
het volgende Europees Parlement. 
Met zekerheid kan daarom worden 
gesteld dat een daadwerkelijke richt-
lijn voor fi nanciële staatssteun aan 
zeehavens nog even op zich laat 
wachten. Dat zullen de havenautori-
teiten in Duitsland niet erg vinden. 

Vanuit Antwerpen is de kritiek veel 
milder. Bruyninckx vindt dat Ne-
derland een merkwaardig verband 
legt tussen de fi nanciering van in-
frastructuur en overslagvolumes. 
‘Verder worden er nogal wat zaken 
in het rijtje voordelen voor Vlaande-
ren weggezet en blijven sommige za-
ken in het voordeel van Rotterdam 
weer buiten beeld, zoals de voorfi -
nanciering van Maasvlakte 2 door 
Den Haag’, zei Bruyninckx in een 
eerder interview in deze krant. Ook 

zegt hij dat Nederland en Vlaande-
ren een gemeenschappelijk belang 
hebben in het dossier vennoot-
schapsbelasting. ‘Het kan niet zo 
zijn dat er verschillen zijn in fi scale 
wetgeving voor havens als dat tegen 
het Europese kader ingaat. Ik zou er 
daarom voor willen pleiten om het 
huidige statuut (dat haven-NV’s zijn 
vrijgesteld van vennootschapsbelas-
ting, red.) te verdedigen.’ Nederland 
werd eerder door Brussel onder 
druk gezet om die belasting te beta- TOBIAS PIEFFERS

De roep om duidelijkheid wordt steeds groter, maar in Brussel blijft het stil. 

De beslissing over staatssteun aan havens wordt doorgeschoven naar

 het nieuwe Europese Parlement. Veel betrokkenen willen snel richtlijnen, 

maar sommigen ook niet.

Behalve het water van de Elbe (foto) stroomt jaarlijks ook honderd miljoen euro van de Duitse overheid naar de haven van Hamburg.
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ONTWIKKELINGEN CONTAINERLIJNVAART (1)
10.00 - 11.00 UUR 
De schaalvergroting in de lijnvaart heeft de afgelopen jaren een 

enorme vlucht genomen. Waar een kleine tien jaar geleden nog 

werd gesproken over capaciteiten van meer dan 10.000 teu als 

zeer uitzonderlijk, is afgelopen najaar het eerste schip van ruim 

18.000 teu de Rotterdamse en Antwerpse haven aangelopen.

Daarnaast is steeds verder gaande consolidatie van de markt 

zichtbaar. Allianties en overnames zijn aan de orde van de dag, 

het aantal spelers neemt daarmee af. 

Tijdens deze sessie zetten we de ontwikkelingen op een rij, 

bespre ken we wat de gevolgen zijn en werpen een blik op de 

toekomst. 

OVERSLAGONTWIKKELING NOORD-EUROPESE 
HAVENS. EEN LEVEL PLAYING FIELD? (3)
11.30 UUR - 12.30 UUR
Begin maart heeft de Erasmus Universiteit een rapport gepresen-

teerd over het level playing field van de Noord Europese havens.

Tijdens deze sessie presenteert Michiel Nijdam van de Erasmus 

U niversiteit de resultaten van het onderzoek. Daarbij gaat hij in 

op de verschillen tussen de havens, oorzaken en gevolg. 

Aansluitend aan deze presentatie vindt een debat plaats met 

verschillende politici. Punten die daarbij aan de orde komen: meer 

of minder staatssteun, Europees of juist nationaal regelen, etc. 

DE DUITSE TRANSPORTSECTOR, EEN GROTE EN
KANSRIJKE MARKT (5)
13.30 UUR - 14.30 UUR
Met een logistieke omzet van respectievelijk 223 miljard euro per 

jaar, is Duitsland met afstand het grootste transportland van 

E uropa. Een grote markt met veel mogelijkheden. Tijdens deze 

s essie krijgt u inzicht in de Duitse logistiek, alle modaliteiten 

p asseren de revue.

Deze sessie wordt in samenwerking met DVZ, het Duitse 

zuster blad van Nieuwsblad Transport, ingevuld.

MODAL SHIFT BEST PRACTICES EN HINTERLAND 
LOGISTIEK (7)
15.00 - 16.00 UUR
Een belangrijk onderwerp in de havenvisie 2030 is het verbe teren 

van de bereikbaarheid. Modal Shift is hierin key. Om Nederland 

op de langere termijn bereikbaar te houden is het van grote 

waarde om de verschillende transportmodaliteiten optimaal te 

b enutten; spoor, binnenvaart en wegvervoer. Maar hoe, in toe-

nemende mate is er aandacht voor het onderwerp.  

In deze sessie komen de volgende punten aan de orde:

- Waarom modal shift? 

- Wel of niet intermodaal: kosten en keuzes

- Praktijkvoorbeelden

MAASVLAKTE 2 EN DE TOEKOMST VAN DE
HAVEN (2)
10.00 UUR - 11.00 UUR
In 1990 verscheen het eerste plan over een nieuwe Maasvlakte 

in zee. Dit jaar, 24 jaar verder, wordt MV2 operationeel. De e erste 

twee containerterminals verwachten in oktober de eerste 

s chepen te kunnen afhandelen. Een feestelijk moment.

Tijdens deze sessie is er aandacht voor de totstandkoming 

van Maasvlakte 2. Wat zijn de kansen voor Rotterdam? Hoe ziet 

de toekomst er uit? 

ICT EN LOGISTIEK (4)
11.30 - 12.30 UUR
De afgelopen decennia heeft logistiek een enorme e fficiencyslag 

gemaakt. Voor een belangrijk deel is deze ontwikkeling toe te 

kennen aan ICT. De grootste winst valt te behalen met ver dere 

integratie van ICT-systemen in de supply chain. 

Nextlogic is daar een voorbeeld van in de binnenvaart: een 

p lanning wordt centraal gemaakt, met als gevolg dat kranen, 

kades en binnenvaartschepen beter worden benut.

In deze sessie geeft projectleider Teunis Steenbeek inzicht in 

Nextlogic. Een aantal deelnemende bedrijven neemt deel aan 

de sessie en licht het één en ander vanuit eigen perspectief toe.

EMERGING MARKETS DUBAI/MENASA HUB (6)
13.30 UUR - 14.30 UUR
Tijdens deze sessie hoort u uit eerste hand wat de mogelijkheden 

zijn voor Nederlandse bedrijven in Dubai:

- Veranderend EMEA / Welkom tot de MENASA

- Praktische case, Dubai

- Hoe kunnen Nederlandse bedrijven hier voordeel uit halen?

Aansluitend is ruimte voor discussie en worden uw vragen 

over ondernemen in emerging markets beantwoord.

INNOVATIE IN DE HAVEN (8)
15.00 UUR - 16.00 UUR
De Rotterdamse roeiers maken internationaal indruk met hun 

i nnovatie Shoretension. Zeeschepen worden als gevolg van de 

schaalvergroting groter en groter. De spanning op de trossen als 

gevolg van de deining wordt daarmee ook groter. Met mogelijk 

gevaarlijke situaties tot gevolg. De innovatie Shoretension moet 

worden gezien als demper van deze spanning. Een innovatie uit 

Rotterdam, die inmiddels internationaal wordt uitgerold.

Tijdens de NT Dagen komen onze roeiers dit systeem uitleg-

gen en demonstreren. Een levendige bijeenkomst waarbij u van 

dichtbij kunt aanschouwen hoe dit werkt.

BEIDE DAGEN WORDEN AFGESLOTEN
MET EEN NETWERKBORREL

ZIJ-ARM LINKS

WOENSDAG 11 JUNI

▼ LEIDING
Peter Wierenga Hoofd-
redacteur Nieuwsblad 

Transport

▼ SPREKER
Alan R. Murphy Co-founder 
SeaIntel Maritime Analysis

LET OP:
De voertaal tijdens deze 

sessie is Engels.

▼ LEIDING
Peter Wierenga Hoofd-
redacteur Nieuwsblad 

Transport 

▼ SPREKERS
Michiel Nijdam Business 

Director / Senior Researcher, 
RHV-Erasmus University

Betty de Boer Tweede 
Kamer-lid, VVD fractie

Albert de Vries Tweede 
Kamer-lid, PvdA  fractie

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKER
Roy van den Berg Business 

manager logistics, Port of 
Rotterdam

EEN EVENT VAN

ZIJ-ARM RECHTS

▼ LEIDING
Peter Wierenga Hoofd-
redacteur Nieuwsblad 

Transport

▼ SPREKERS
Sebastian Reimann Hoofd-

redacteur DVZ

Aldo Lodder Nederlands-
Duitse Handelskamer

LET OP:
De voertaal tijdens deze 

sessie is Engels.

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKERS
Gérard Brockhoff Adstrat 
Consulting

Dirk Visser Senior shipping 
consultant, Dynamar

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKERS
Teunis Steenbeek Projectleider 
Nextlogic

Ellen Naaykens Senior 
business manager logistics, 
Havenbedrijf Rotterdam

Maira van Helvoirt LINC 

Vince Tunzi HCRA 

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKER
Eelco Dijkstra Senior 
consultant, Buck Consultants 
International

▼ LEIDING
Gert van der Burg
KRVE

WOENSDAG 11 EN DONDERDAG 12 JUNI 2O14, 
MAASSILO ROTTERDAM



SPECIAL
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L
ogistiek dienstverleners 
moeten heel snel keuzes 
maken of en hoe zij aan 
de eisen van opdrachtge-
vers uit de e-commerce 

sector kunnen en willen voldoen. 
Het werk verandert namelijk ingrij-
pend. Wie niet in staat is zijn nieu-
we positie in de keten te bepalen, en 
effi  ciënt tot op huisadres te leveren, 
kan beter op zoek naar andere 
markten. Bart Banning is heel dui-
delijk. De sectorbankier Transport 
& Logistiek bij ABN Amro raadt 
zowel de logistieke bedrijven als de 
online retailers aan samen intensief 
naar oplossingen te zoeken, omdat 
de complexiteit nu eenmaal enorm 
is. ‘En, vergeet de IT-aanbieders 
van e-fulfi lment niet; zij nemen een 
cruciale positie in in deze ‘nieuwe’ 
keten. De bits en bytes zijn tenslotte 
steeds meer bepalend.’
Bovendien dringt de tijd om iets te 
doen aan de duurzaamheidsproble-
men die met het nog jonge fenomeen 
verbonden zijn. Ook die kunnen af-
zonderlijke bedrijven niet alleen op-
lossen.
De sector heeft  de afgelopen vijf jaar 
juist grote vooruitgang geboekt als 
het gaat om duurzaamheid, aldus 
Banning. ‘Het economisch tij heeft  
daartoe bijgedragen: er ontstond een 

noodzaak anders om te gaan met be-
staande ladingvolumes. Onder meer 
door het bundelen van goederen-
stromen is effi  ciency gerealiseerd en 
dat verlaagde ook de CO2-uitstoot. 
De e-commerce goederenstromen 
bieden echter weer nieuwe vraag-
stukken.’ 

Macht
‘Een deel van die milieuwinst wordt 
tenietgedaan als gevolg van de op-
komst van de online retailing busi-
ness. De consument heeft  in grote 
mate de macht in handen genomen. 
Internet zorgt voor transparantie, 
maakt het mogelijk prijzen te verge-
lijken, en biedt eenvoudige bestel-
procedures.’ De logistiek hierachter 
is echter zeer complex, al merkt de 
consument daar weinig tot niets 
van. 
Het koopgedrag is bepalend voor de 
manier waarop producenten hun 
klanten bedienen en dat heeft  ingrij-
pende consequenties voor bedrijven 
in de retailsector, én in transport en 
logistiek. ‘Het zet de markt op zijn 
kop’, signaleert Banning.
Weg zijn de mogelijkheden voor een 
logistiek dienstverlener om dikke 
(pallet)stromen te bundelen bij de 
belevering van winkels. Er moeten 
opeens een heleboel pakketten op 

individuele huisadressen worden 
bezorgd. Banning: ‘Je kunt dus je 
vraagtekens zetten bij de impact van 
het huidige online koopgedrag op 
duurzame logistiek. Zeker als we de 
forse percentages retourstromen 
hierin betrekken.’ De burger maakt 
zich wel zorgen over de trucks in de 
winkelstraat, maar heeft  geen benul 
van zijn online koopgedrag op de 
transportbewegingen.  

Prijskaartje
‘We zijn gewend aan de luxe van 
vanavond bestellen, morgen in huis. 
Maar consumenten zijn zich geheel 
niet bewust van de consequenties 
van dat gemak. In de meeste geval-
len hoef je nog steeds niets te betalen 
voor die snelle levering. En dan zijn 
die goederen ook nog eens heel ge-
makkelijk, en vaak óók gratis, te re-
tourneren. Met name in de mode-
branche hebben ze daar erg veel last 
van, met een gemiddeld retourper-
centage van 35 procent. Bij consu-
mentenelektronica ligt dat overigens 
veel lager, op zo’n 10 procent.’
Het moment breekt volgens de sec-
torspecialist van ABN Amro aan dat 
alle betrokken partijen in de e-com-
merce keten moeten beslissen of aan 
dat gemak voor de consument een 
prijskaartje wordt gehangen. ‘Neem 
daarin dan ook de duurzaamheids-
kosten mee. Als je de logistiek effi  -
ciënter maakt en het percentage ar-
tikelen dat retour gaat drastisch 
kunt verminderen, scheelt dat in wat 
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2012 €10,6 miljoen

Omzetverwachting 2014

+12%
Online producten

+5%
Online diensten

THUISWINKEL MARKT MONITOR 2013
Omzet
Online consumentenbestedingen zijn in 2013 met 8,5% gestegen naar 
een omzet van €10,6 miljard. Hiermee blijft de omzet van de online 
shopping markt doorgroeien. De toename van het aantal bestellingen 
zorgt vooral voor groei van de online markt.

In miljarden, 
over heel het jaar 

‘07

€5,0
€6,3

€7,4
€8,2

€9,0
€9,8

€10,6

+8,5%

‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

Sterkst stijgende segmenten

+27%
Speelgoed

+19%
Muziek

Aantal kopers
In 2013 hebben bijna
11 miljoen Nederlanders 
een aankoop gedaan 
via internet. 

€11,6 
miljard

2013
€109

Gemiddeld besteed bedrag
per bestelling
Online kopers doen steeds vaker 
kleine bestellingen, daardoor daalt 
het gemiddeld besteed bedrag per 
bestelling. 

2012
€111 -2%

De Thuiswinkel Markt Monitor is exclusief voor leden en business partners van Thuiswinkel.org, gratis beschikbaar op het ledennet van de vereniging.

Voor meer informatie zie het persbericht op: www.thuiswinkel.org/nieuws-publicaties  |   www.blauw.com/nl/nieuws

2013 

€10,8 

miljo
en

+2
%

In 2014 zal de groei van de 
online consumentenbestedingen 
naar verwachting liggen tussen 
9% en 10%.  

Specialiseren en 
Het succes van e-commerce stelt logistieke 

bedrijven voor grote duurzame uitdagingen.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Duurzaamheid. De dagen dat dit een 
geur van bruin brood en geitenwollen 
sokken opriep liggen lang achter ons. 
Dat blijkt ook maar weer eens uit deze 
gesponsorde uitneembare bijlage die 
speciaal met het oog op de NT Dagen 
is gemaakt. Want duurzaamheid staat 
tegenwoordig net zo goed voor innova-
tie, voor alternatieve energie en voor 
slimme oplossingen om de uitstoot van 

CO2 te verminderen en daarmee (mogelijk) de impact van de 
klimaatverandering te verzachten.

Ik schrijf mogelijk, niet omdat ik een diehard klimaatscepti-
cus ben (nog even afgezien van het feit dat scepsis - afgeleid 
van het Griekse woord voor onderzoeken - in het algemeen 
een zeer gezonde levenshouding is). Nee, noem het liever kli-
maatrealisme: we mogen dan nooit helemaal zeker weten hoe 
een complex systeem als het klimaat precies werkt, toch is het 
verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen en op 
basis van waarschijnlijkheden maatregelen te treff en.

Zonder die maatregelen als een evangelie te verkondigen, 
maar gewoon, nuchter. Bovendien zijn er ook andere, geopo-
litieke redenen (die te zeer voor de hand liggen om nu uitge-
breid te analysren, een woord volstaat: Poetin) te noemen om 
over te schakelen op andere energiebronnen. Nogmaals, op 
broodnuchtere wijze. 

En dan gebeurt er natuurlijk al van alles in de sector trans-
port en logistiek. Bijvoorbeeld de modal shift  die ervoor moet 
zorgen dat er meer via binnenvaart en spoor wordt vervoerd, 
om de wegen te ontlasten plus de uitstoot te verminderen. En 
ook de schonere motoren die met Europese regelgeving zijn 
voorgeschreven.

Duurzaamheid is kortom ook een kwestie van innovatie. Te-
gelijk zorgt de enorme opmars van e-commerce, wat als een 
schoolvoorbeeld van innovatie met enorme consequenties 
kan worden gezien, voor nieuwe uitdagingen op het vlak van 
duurzaamheid. Al die pakketjes die worden teruggestuurd 
leiden tot toename van de gereden kilometers, en tot irritatie 
over al die bestelbusjes door de straten.

Gelukkig is de mens innovatief genoeg om dan ook daar weer 
iets op te verzinnen, en precies over dat onderwerp gaat ook 
deze bijlage. U vindt hier experts aan het woord van ABN 
Amro, UPS, Twinkle, Deloitte en Wehkamp, allen geïnter-
viewd door journalist Martin Dekker, die ook voor de inhou-
delijke samenvatting heeft  gezorgd. 

Van elektrische auto’s en slimme ICT tot het gebruik van dro-
nes, dat wel eens dichterbij zou kunnen zijn dan u denkt. De 
kunst is en blijft  om de eigen organisatie te vernieuwen - het 
is immers ongeveer zoals het in de Bijbel staat: de winnaars 
van nu kunnen zomaar de verliezers van morgen zijn. 
En de winnaars van morgen zijn in sommige gevallen nog 
niet eens geboren. Misschien bent u er zelf wel één. 

Ik wens u veel leesplezier!

Winnen
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de duurste en in veel gevallen ook 
onnodige kilometers zijn (last mile). 
Dat zorgt dan ook voor een verla-
ging van de schadelijke emissies.’
Een ander instrument is op de web-
site betere productinformatie te ver-
schaff en aan de consument. Voorko-
men is nog altijd beter dan genezen. 
‘Ook de informatie die over een in-
dividuele klant beschikbaar is, kan 
veel slimmer worden benut. Als ie-
mand inlogt en steeds weer dezelfde 
drie maten bestelt van een kleding-
stuk, kun je een melding geven dat 
ze alle voorgaande keren maat 38 
heeft  gehouden en de andere twee te-
rugstuurde. ‘Het is hetzelfde merk, 
zou u niet gewoon weer maat 38 be-
stellen?’ Op basis van data uit de IT-
omgeving kun je het optimale klant-
profi el samenstellen, en met heldere 
klant- en productspecifi eke infor-
matie daarop sturen.’ 
De online retailers zijn hier ook al 
serieus mee bezig. Uiteindelijk heb-
ben ook zij een fi nancieel belang bij 
een beperking van de retourstro-
men. 

Netwerk
Om de distributie goed en effi  ciënt 
uit te kunnen voeren, hebben de 
pakketbezorgers schaalgrootte no-
dig. ‘Het belangrijkste is dat je een 
netwerk moet hebben. Met de over-
gang van B2B naar B2C ga je niet 
meer van een hub naar een distribu-
tiecentrum of winkel – nee, je moet 
echt op adres leveren. Degenen die 

dat kunnen, zijn de partijen met een 
netwerk. Het zijn vooral de bekende, 
grote namen: Post NL, DHL, DPD, 
GLS, UPS. Maar denk ook aan be-
drijven zoals Bas Logistics, de Rooy 
Logistics en CB, het voormalige 
Centraal Boekhuis, die het aankun-
nen.’
Maar lang niet alle aanbieders zijn er 
klaar voor, waarschuwt Banning. ‘Je 
kunt je afvragen of de gemiddelde 
logistieke dienstverlener zijn zaken 
wel op orde heeft  om de verschui-
ving van B2B naar B2C aan te kun-
nen. Bespreken ze dat onderwerp 
met hun bestaande opdrachtgevers? 
Weten ze eigenlijk wel wat de e-com-
merce-strategie is van hun op-
drachtgever? Als die producent of 
winkelketen binnen een paar jaar 10 
of 20 procent via internet verkoopt... 

ga jij dat vervoer dan ook doen of 
gaat dat werk naar een ander die er 
wel in gespecialiseerd is? Wellicht 
zijn nieuwe vormen van samenwer-
king noodzakelijk om het netwerk te 
kunnen aanbieden. Kijk dan ook 
eens naar de ervaringen bij binnen-
stedelijke distributie. Mogelijk zijn 
concepten die daar succesvol blijken 
te zijn, in aangepaste vorm ook hier 
toepasbaar.’

Kiezen
‘Een uitdaging voor pakketbezor-
gers is dat de afstanden groter wor-
den: van distributiecentrum naar 
huisadres. Iemand uit Maastricht 
kan zomaar iets kopen bij een online 
winkel in Groningen. Maar de time-
to-market is juist korter: we bestel-
len vanavond en willen de aankoop 

wel graag morgen al in huis hebben. 
Willen we dat ook nog als we daar 
een prijs voor moeten betalen?’
Om die confl icterende belangen af te 
stemmen wordt het belangrijk om 
het koopgedrag te kunnen voorspel-
len en te sturen. Op basis daarvan 
kunnen voorraden worden geopti-
maliseerd. En daarmee samenhan-
gend de optimalisatie van het ware-
house-concept. Bijvoorbeeld met 
regionale bestelprofi elen. ‘Ook daar-
voor is het nodig om de data, de in-
formatie die in de systemen zit op 
een slimme manier te gebruiken. E-
fulfi lment gaat hierop inspelen.’
Het aantal mensen dat via internet 
koopt, neemt steeds verder toe. Vo-
rig jaar steeg de omzet van online-
aankopen met 8,5 procent. In 2020 
koopt de Nederlandse consument 
naar verwachting voor 27 miljard 
euro aan producten via internet. Een 
grote markt ontstaat. Maar onder-
zoek toont ook dat het gemiddelde 
bedrag per aankoop afneemt. Daar-
door gaat het aandeel van de logis-
tieke kosten per bestelling steeds 
zwaarder wegen. Dat is nadelig voor 
de marge. 
De webwinkels lijken dat nu nog te 
accepteren, maar ze ontkomen er 
niet aan daar iets aan te doen, zo re-
deneert Banning. ‘Daar zul je nieu-
we modellen zien ontstaan. Met als 
doel om af te leveren op een moment 
en plaats waar de consument zelf 
voor kiest. Al in het bestelproces 
krijgt de klant meerdere keuzemo-

gelijkheden voorgelegd. Dit is het 
geval bij de pick-up points van Al-
bert Heijn. Het is telkens weer zoe-
ken naar wat de consument wil. Ik 
verwacht dat bedrijven veel intensie-
ver gaan communiceren met hun 
klant over wat hij prettig vindt. Ten-
slotte: wie betaalt, bepaalt!’
Banning voorziet dat de klant straks 
kan kiezen, maar dat hij wel moet 
betalen voor de bezorging. Vergelijk 
dit met de online nieuwsberichten. 
Was voorheen alles gratis, nu krijg je 
steeds meer betaalde nieuwsitems. 
Zo gaat het ook in online retailing. 
‘Met gediff erentieerde tarieven. Wil 
je het pakketje thuis laten bezorgen, 
dan betaal je waarschijnlijk meer 
dan wanneer je het zelf bij een pick-
up point ophaalt. De prijs kan ook 
nog afh ankelijk zijn van de snelheid 
en van het tijdstip waarop je het pro-
duct laat bezorgen of zelf afh aalt.’
Uit onderzoek blijkt dat consumen-
ten bij aankopen via internet drie 
onderwerpen cruciaal vinden: de 
prijs van het product, heldere pro-
ductinformatie op de site en fl exibe-
le logistiek. Betrouwbare en snelle 
levering wegen nu zwaar. In de na-
bije toekomst zal blijken of en wat de 
consument daarvoor over heeft . 
Duurzame logistiek heeft  nu een-
maal een prijs, in dit geval kunt u 
zelf als consument het verschil gaan 
maken. 

MARTIN DEKKER

2013
97,5 miljoen

Totaal aantal bestellingen
In 2013 zijn bijna 100 miljoen online 
bestellingen geplaatst, 11% meer dan  
in 2012.Deze groei is de belangrijkste 
drijfveer van de online markt.   

2012
88 miljoen

+11%

Copyright © Blauw Research | Thuiswinkel Markt Monitor 2013

Groei binnen grootste segmenten
Met name Kleding en Telecom groeien sterk.  

Reizen totaal

Pakketreizen & 
appartementen

Telecom

Kleding

+1%

+16%

+16%

+3%

+2%

Overig

€2380 
miljoen

€1500 
miljoen

€1455 
miljoen

€850 
miljoen

Gemiddeld besteed bedrag

+9%

Gemiddeld aantal bestellingen
Consumenten bestellen steeds 
vaker iets via internet.  

2013
9,0

2012
8,3

2012
€922

2013
€982

+6%

Gemiddeld heeft een online koper 
€982 aan internetaankopen besteed. 
Dat is 6% meer dan in 2012.  

Dit is mogelijk gemaakt door PostNL.

samenwerken met oog voor IT 

Bart Banning, sectorbankier Transport & Logistiek bij ABN Amro.
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Nederland is verslaafd 
aan kopen via internet

Aandeel online bestedingen groeit naar 25 procent, vertelt Marieke Verdonk, hoofdredacteur van Twinkle.

N
ederland is verslaafd 
aan kopen via inter-
net. In 2013 was de 
groei 8,5 procent en 
kochten we met z’n 

allen voor 10,6 miljard euro. ‘Nu is 
het nog 5 procent van de totale be-
stedingen. De verwachting is dat 
het aandeel naar 25 procent gaat.’ 
Dat zegt Marieke Verdonk. Zij is 
hoofdredacteur van Twinkle, het 
grootste onafh ankelijke kennis- en 
informatieplatform over e-com-
merce in Nederland. Zij is een van 
de sprekers tijdens de sessie E-
commerce, pakketbezorging in re-
latie tot duurzaamheid op de NT 
Dagen.
Het gaat niet alleen om producten, 
ook diensten worden meegeteld. 
Reizen is verreweg het grootste seg-
ment van de online shopping-markt 
met een omzet van 3,9 miljard euro. 
Maar daar lijkt de rek wel uit. De 
groei was vorig jaar in elk geval veel 
kleiner (2 procent) dan in bijvoor-
beeld telecom (plus 16 procent naar 
1,5 miljard euro) en kleding (plus 16 
procent naar 850 miljoen euro).
Voeding en andere verse producten 
blijven – in Nederland in elk geval – 
nog achter. Toch zijn er wel bedrij-
ven die succesvol zijn in dit segment: 
Ahold bezorgt al meer dan twaalf 
jaar bij particulieren thuis (zie ka-
der). Eerst onder de naam Albert; 
sinds vorig jaar als AH.nl. Het con-
cern heeft  toen ook afh aalpunten ge-
introduceerd. Post NL is eind mei 
samen met online verssupermarkt 
Vershuys.com begonnen met een 
thuisbezorgservice in Limburg. 
‘Het is lastig om het goed voor elkaar 
te krijgen’, weet Verdonk. ‘Dat zit 
vooral in het logistieke gedeelte: bij 
bezorging aan huis zorgen dat de 
verswaren vers blijven, of dat bevro-
ren producten bevroren blijven, is 
toch een hele klus. De distributie-
centra zijn ingericht om supermark-
ten te beleveren, niet de consument 
thuis.’ Ook het kooppatroon voor 
boodschappen is anders. Dat zou 
wel eens te maken kunnen hebben 
met de hoge supermarktdichtheid in 
Nederland. 

50.000
Het aantal aanbieders blijft  maar 
toenemen. Volgens schattingen zijn 
er 50.000 webwinkels in Nederland. 
Verdonk nuanceert dat aantal: ‘Er 
zitten heel veel kleine webwinkeltjes 
tussen. Mensen die vanuit huis be-
ginnen en na een jaar erachter ko-
men dat het toch niet zo gemakkelijk 
geld verdienen is als ze dachten.’ 
Er zijn verschillende concepten. ‘Je 
hebt de echte webwinkels, de pure 
players, die alleen online actief zijn. 

Dan zijn er winkelketens met daar-
naast een webwinkel, zoals V&D en 
de Bijenkorf. En dan komen er steeds 
meer merken die zelf online gaan 
verkopen: de Nikes en de Philipsen. 
Binnen die groepen heb je ook weer 
verschillende concepten.’
Zo zijn er online retailers die meer-
dere, gespecialiseerde webshops af-
zonderlijk van elkaar presenteren. 
Coolblue (een grote speler in onder 
andere consumentenelektronica en 
huishoudelijke producten) heeft  bij-
na voor elke productsoort een aparte 
webshop. ‘Eigenlijk zijn het allemaal 
nichewinkeltjes. Daar tegenover 
staat dan weer Bol.com, dat ertoe 
over is gegaan zo veel mogelijk pro-
ducten via één warenhuis aan te bie-
den. Voor beide keuzes is wel iets te 
zeggen.’ 
Welk concept ze ook hanteren, over 

de gehele breedte wint de omnichan-
nel-gedachte snel aan terrein. De re-
tailers bieden meerdere kanalen aan 
zodat hun klant kan kiezen en ze 
kan combineren. Verdonk: ‘Zo zie je 
dat pure players een afh aalpunt of 
een fysieke winkel beginnen. In elk 
geval een bakstenen locatie om klan-
ten te ontvangen. Andersom zie je 
dat alle fysieke winkels online actief 
zijn of worden en dat ze via pc of ta-
blet in de winkel online de voorraad 
kunnen zien. Alle vormen vermen-
gen zich.’ 

Mobiel
Dat werkt. De consument pakt wat 
hem op het moment uitkomt en kan 
gerust eerst op zijn mobiel zoeken 
naar een product, dan naar een win-
kel gaan om het in het echt te zien en 
later thuis op de laptop zijn bestel-

ling doen. Als retailer moet je overal 
zijn waar de consument is. 
Daarom verwacht Verdonk ook niet 
dat winkels uit het straatbeeld ver-
dwijnen. ’Die zullen blijven bestaan, 
al zullen ze er wel anders uit gaan 
zien.’
De verkopers passen ook hun logis-
tiek voortdurend aan met het oog op 
de wensen en koopmomenten van 
hun klanten. ’s Avonds pakt het on-
line winkelend publiek op de bank 
voor de tv massaal de iPad of laptop 
op schoot. Bestellingen steeds later 
op de avond – bij de koplopers al tot 
middernacht – worden stipt de vol-
gende dag bezorgd. ‘Zondag is ook 
een favoriete besteldag. Vandaar dat 
sommige webwinkels al zijn begon-
nen om ook op maandag te bezor-
gen. Consumenten willen niet tot 
dinsdag hoeven wachten.’

Kostenpost
Er wordt in een aantal gevallen zelfs 
al same day delivery geboden. ‘Daar 
zit wel een forse kostenpost aan vast 
en bedrijven vragen er ook een ver-
goeding voor. Ik vraag me af hoe 
groot de behoeft e is.’ 
Levering de volgende dag is inmid-
dels bijna standaard gratis. Dat kost 
de online retailers geld. ‘Het hakt in 
op hun marge. Maar door de con-
currentie moeten ze wel. Als de één 
het doet, kan de ander niet achter-
blijven. Zalando neemt daar het 
voortouw in en zet de standaard 
neer: gratis bezorgen en gratis re-
tourneren…het maakt kennelijk al-
lemaal niet uit. Het lijkt een kwestie 
van lange adem’, aldus Verdonk.
‘Miss Etam is vorig jaar ook overge-
stapt op gratis verzending en daar 
zagen ze de conversie duidelijk stij-
gen. Ze verkopen nu gewoon meer 
via internet. Dan gaat het om het to-
taal en maakt een bedrijf gewoon 
een kosten/baten-afweging. Ik heb 
het nog nooit de andere richting op 
zien gebeuren: dat het eerst gratis 
was en op een gegeven moment wel 
een vergoeding werd ingevoerd.’ 
Nederland behoort tot de koplopers 
als het om internetaankopen gaat. 
‘Maar in Engeland zijn ze al verder. 
Daar doen de webwinkels het ook 
beter. Bijvoorbeeld warenhuizen die 
het omnichannel-concept heel goed 
in de vingers hebben. Hier zie je dat 
het toch een fl inke worsteling is voor 
winkelketens. De Bijenkorf is al drie 
keer opnieuw begonnen.’
‘Wat het ook lastig maakt is dat de 
technologie heel snel gaat’, zegt Ver-
donk. ‘Als je denkt dat je alles op 
orde hebt, loop je alweer bijna achter. 
Online retail is een snelle business.’

 
TOP 10 RETAILERS

 

 

 

 

 

Ahold 660 miljoen

RFS Holland Hold. 474 miljoen

Zalando 200 miljoen

BAS Group 135 miljoen

Coolblue 130 miljoen

KPN 130 miljoen

H&M 125 miljoen

Hema 120 miljoen

Ticketmaster Ned. 117 miljoen

Thuisbezorgd 110 miljoen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Twinkle stelt elk jaar de Twinkle 
100 samen: een lijst met de 
honderd grootste online retailers 
van Nederland (gemeten naar 
omzet). De top 10 zag er in 2013 
zo uit:

Marieke Verdonk: ‘Het is een fl inke worsteling voor winkelketens.’
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Wehkamp.nl houdt bij logistiek 
rekening met duurzaamheid

H
et nieuwe distributie-
centrum meet zo’n 
35.000 m2 en de to-
tale oppervlakte van 
het terrein voor weh-

kamp.nl is circa 100.000 m2. Met de 
bouw van dit grootste geautomati-
seerde distributiecentrum voor on-
line retail is een investering gemoeid 
van 100 miljoen euro. Wehkamp.nl 
investeert 70 tot 80 miljoen in het 
hightech ‘automated storage and 
retrieval system’ en de inrichting 
van het gebouw. RFS Holding heeft  
gekozen voor OSR Shuttle van 
KNAPP. Er kunnen straks 196.000 
orders per dag en 61 miljoen orders 
per jaar worden verwerkt. 

Fonq
‘We hebben ervoor gekozen om het 
nieuwe distributiecentrum te reali-
seren middels prefab betonplaten. 
Dat is geen goedkope oplossing, 
maar wel veel duurzamer’, zegt An-
dries van Daalen. ‘Het houdt de 
warmte ’s winters langer binnen en
’s zomers langer buiten. Daarnaast 
gaan we met ondergrondse warmte- 
en koudeopslag werken.’ Met de 
maatregelen die we nemen krijgt het 
gebouw een BREEAM-certifi cering 
‘very good’.
Van Daalen is programmadirecteur 
bij moederbedrijf RFS Holland Hol-
ding en eindverantwoordelijk voor 
de realisatie van het distributiecen-
trum. RFS Holland Holding, na 
Ahold de grootste online retailer 
van het land, is nog met andere web-
winkels succesvol. Deze zijn ver-
deeld over twee dochterbedrijven: 

Create2Fit exploiteert zes gespecia-
liseerde online winkels, onder-
steund door een showroom en af-
haalpunt in Naarden; Fonq telt meer 
dan honderd webwinkels met onder 
meer geschenken en woonaccessoi-
res en heeft  een showroom en afh aal-
punt in Utrecht. 
Wehkamp.nl geldt als voorbeeld van 
een bedrijf dat zichzelf tijdig en op 
een slimme manier opnieuw heeft  
uitgevonden. Van Daalen: ‘Het was 
een - afgewogen - risico om na vijft ig 
jaar te stoppen met de catalogus en 
onze klanten te vertellen dat ze alles 
via internet konden bestellen. Een 
grote stap, maar dat ging goed. We 
hebben daarmee op tijd de overstap 
gemaakt van postorderbedrijf naar 
een volledig online bedrijf.’

Allianties
Een strategische keuze die eveneens 
goed uitpakte, was het aangaan van 
allianties. ‘Met partijen die actief 
zijn in de fysieke retail en die ook za-
gen dat de online verkoop ging 
groeien. Eén van de eerste met wie 
we gingen samenwerken was C&A. 
Daarna zijn veel andere ketens ge-
volgd.’ 

Inmiddels hebben de meeste daar-
van ook een eigen webwinkel. Maar 
ze willen het kanaal van wehkamp.
nl niet meer kwijt; de traffi  c van die 
site levert hun veel omzet. ‘Iedereen 
heeft  wel een neefj e dat een website 
kan bouwen; iedereen kan ook wel 
goederen inkopen – maar dan moet 
je nog klanten in de winkel zien te 

krijgen. Wij hebben die bezoekers al 
én daarbij komt dat we het  logistieke 
proces ook nog eens uitstekend voor 
elkaar hebben.’

Emotie
Waarin wehkamp.nl zich voor con-
sumenten meer onderscheidt, is 
emotie, vertelt Van Daalen. ‘Bij de 
meeste websites zie je honderd broe-
ken op een rij. Wij proberen voor de 
klant combinaties te maken, zoals je 
die ook in een winkel ziet. We laten 
bij een broek een passende blouse 
zien en ook nog schoenen als je dat 
wilt. Zo proberen we emotie en in-
spiratie toe te voegen aan het kopen 
op internet.’
Consumenten willen hun producten 
snel geleverd krijgen, vertelt Van 
Daalen. ‘Wat vóór 22.00 uur besteld 
wordt, bezorgen we de volgende dag. 
Dat geldt voor kleine producten, 
maar ook voor grote producten, 
waar een vrachtwagen met twee be-
zorgers voor nodig is. Kleine pak-
ketjes kun je laten afl everen bij een 
van de duizend afh aalpunten van 
DHL.’ Klanten kunnen ook kiezen 
voor avondbezorging of bezorging 
op zaterdag.

De grote, tweemansleveringen wor-
den sinds drie jaar uitgevoerd door 
Post NL. Tot die tijd regelde weh-
kamp.nl die distributie zelf; dat ge-
beurde met inhuur van vervoerders. 
Om niet afh ankelijk te zijn van één 
partij heeft  wehkamp.nl bewust ge-
kozen voor twee logistieke dienst-
verleners. Voor de kleine producten 
werkte wehkamp.nl namelijk al ja-
ren met Selektvracht van DHL. Vo-
rige maand werd bekend dat het 
Duitse bedrijf deze naam vervangt 
en net als in eigen land verder gaat 
als DHL Parcel. Voor wehkamp.nl 
heeft  dat geen consequenties. 

Vlizotrap
Als een van de weinige online verko-
pers brengt wehkamp.nl een bezorg-
vergoeding in rekening. Het bedrag 
is afh ankelijk van de grootte of het 
gewicht van de bestelling. 
‘De consument begrijpt dat die be-
zorgkosten altijd wel ergens in de 
prijs verwerkt zijn. Als de service 
goed is, heeft  hij die vergoeding er 
wel voor over. Als je het zelf komt af-
halen is het goedkoper, maar ieder-
een vindt het acceptabel om te beta-
len als er een vrachtwagen voor de 
deur komt met twee kerels erin, die 
in ons geval ook nog de wasmachine 
op zijn plaats zetten. We gaan zelfs 
de vlizotrap op, sluiten het apparaat 
aan en nemen de oude ook nog mee’, 
aldus Van Daalen. ‘Ik zou er niet aan 
moeten denken dat ik ’s avonds thuis 
kom en er staat een Miele op de stoep 
die ik zelf naar boven moet sjouwen.’ 

Aandacht voor duurzaamheid is geen wassen neus bij wehkamp.nl. 

Het grootste online warenhuis van Nederland, met 1,7 miljoen vaste klanten 

en 122 miljoen bezoekers per jaar, heeft al twee jaar een Lean & Green Award. 

Ook het nieuwe distributiecentrum dat wehkamp.nl momenteel in Zwolle 

laat bouwen wordt uitgerust met tal van milieuvriendelijke voorzieningen.

Het nieuwe distributiecentrum, met een hoofdrol voor de automatisering.

Andries van Daalen.

FO
TO

’S
 W

EH
KA

M
P



NIEUWSBLAD TRANSPORT 4-10 JUNI 2014

DUURZAAMHEID16

‘Bij professionalisering 
van e-commerce hoort 

duurzame logistiek’

MARTIN DEKKER

hoesje van een webwinkel hier in 
Nederland, is het vervoer ervan ook 
vervuilender.’ 
En dat zou die consument moeten 
meewegen, vindt Kammeraat. ‘Geef 
hem de keuze, hang daar een eerlijke 
en duidelijke prijs aan en bied hem 
het gemak dat hij wenst. Als je niet 
uniek bent in je product, moet je 
uniek zijn in je service.’ 
Als online retailer kun je je daarmee 
onderscheiden, aldus Kammeraat. 
‘Als alles rond bezorging gratis is, 
kom je op een pagina van een verge-
lijkingssite voor consumenten tus-
sen zeven andere aanbieders te staan 
en kijkt de consument alleen naar de 
prijs van het product. Zodra je laat 
zien dat je door prijsdiff erentiatie 
over duurzaamheid nadenkt, trek je 
een nieuwe doelgroep.’ Ook met de 
inzet van elektrische voertuigen, zo-
als UPS doet in Amsterdam en Rot-
terdam, kan een bedrijf zich onder-
scheiden.

Retourzendingen
Een specifi ek probleem voor online 
retailers is het hoge percentage re-
tourzendingen. Met name in de mo-
debranche kan dat fl ink oplopen: 
percentages van 30 tot 50 procent 
zijn heel normaal. Daarmee rijzen 
ook de kosten van de retourlogistiek 
de pan uit. Een retourzending kost 
gemiddeld tweeënhalf keer zo veel 
als een toezending. Dat komt mede 
door de controle bij inname, het op-
nieuw inpakken en soms moeten 
kledingstukken zelfs gestreken en 
gereinigd worden.
UPS staat bekend om zijn slimme 
oplossingen voor retourlogistiek. 
Het bedrijf weet ook hoe retourzen-
dingen beperkt kunnen worden. 
Kammeraat: ‘Zeg niet meteen: ‘te-
rugzenden moet gratis zijn; anders 
schrikken we de klant af.’ Het begint 
met de vraag: wáárom zijn er retou-
ren? Wat is er dan mis gegaan? Als 
een vrouw een jurkje wil kopen en 
dat in twee kleuren en elk drie maten 
bestelt om er één te houden en er vijf 
terug te sturen, kun je dat ondervan-
gen door op je website meer infor-
matie te geven. Dat het in dit geval 
bijvoorbeeld om een Duitse maat 
gaat, die wat groter valt. En door be-
tere foto’s te plaatsen, zodat me-
vrouw meteen ziet dat geel de kleur 
is die ze wil en ze niet voor de zeker-
heid toch ook maar oranje laat thuis 
bezorgen. Zo zijn er nog veel meer 
oplossingen. Een virtueel pashokje 
bijvoorbeeld. Of biedt bij een volgen-
de bestelling 5 procent korting als de 
klant deze keer niets terugstuurt.’

D
e logistiek dienstver-
lener van Ameri-
kaanse oorsprong is 
wereldwijd actief en 
een van de grote spe-

lers in express- en pakketdiensten, 
vracht en warehousing & distribu-
tie. ‘In Europa voorspelt men dat 
e-commerce-logistiek 13 tot 15 
procent groeit in de komende twee 
jaar, waar je voor business-to-busi-
ness op 6 of 7 procent kunt uitko-
men als je het heel goed doet’, aldus 
Kammeraat. 
Hij merkt regelmatig dat uitbaters 
van online shops te weinig inzicht 
hebben in de logistieke consequen-
ties van hun handel. Terwijl dat een 
essentieel onderdeel is; het kan het 
verschil bepalen tussen succes en 
mislukken. ‘E-commerce vraagt om 
een professionele aanpak, en de lo-
gistiek hoort daar bij.’

Gemak, keuze en kanalen
Uit onderzoek dat UPS vorig jaar 
heeft  laten uitvoeren door het bu-
reau comScore, is gebleken dat con-
sumenten bij online winkelen drie 
C’s bovenaan hun wensenlijst heb-
ben: Convenience, Choice en Chan-
nels. Kammeraat: ‘Gemak, keuze en 
kanalen. Flexibiliteit door een be-
stelling te laten bezorgen op een dag 
en tijdstip dat het hem uitkomt of 
om zijn pakket bijvoorbeeld te kun-
nen ophalen bij een van onze Kiala-
punten: waar en wanneer hij dat wil.’ 
Aan de deur bezorgen is duurder. De 
logistieke kosten liggen hoger want 
de dichtheid is met gemiddeld 1,2 
pakketje per adres lager dan de meer 
dan tien pakketten die in één keer 
naar een afh aalpunt bij een tabaks-
zaak of Halfords gaan. Die kosten 
zouden op de een of andere manier 
doorberekend moeten worden aan 
de consument - of op zijn minst in-
zichtelijk voor hem zijn.
‘Wij adviseren onze klanten daarom 
ook dat zij het hun klanten duidelijk 
maken. Het is niet goed voor de 
markt dat het lijkt alsof alles gratis 
is. Met prijsdiff erentiatie kun je keu-
zes sturen. Als er tien pakketten 
naar een Kiala-punt gaan en die wa-
gen van ons hoeft  dus niet tien huis-
adressen langs, dan rijdt hij minder 
kilometers en is de uitstoot lager. 
Door die sturing kun je je logistieke 
kosten verlagen en het vervoer scho-
ner maken.’

Onderscheiden
‘Uiteindelijk is het de eindklant die 
bepaalt – niet de logistieke dienst-
verlener en ook niet de webwinkel. 
Als een hoesje voor een smartphone 
bij een webshop uit China goedko-
per is en daardoor een veel langere 
weg afl egt dan een bijna identiek 

UPS  ging in zee met comScore om er 
achter te komen wat consumenten
willen tijdens hun koopervaring. 
Hiervoor werden in Nederland 537 
online kopers ondervraagd. 

®

GEMAKKOOPGEMAK BEVORDERT
TEVREDENHEID

94%
van de consumenten zegt 
dat tracering "essentieel" 
is of "fijn om te hebben"

70%
van de klanten is geneigd 
om een aankoop te doen 

als ze een item gratis 
kunnen retourneren, 

hetzij persoonlijk of online

van de consumenten 
zal meer kopen bij 

een retailer als deze 
een zorgeloos 

retourbeleid aanbiedt 

56%
66%

wil pakketten traceren 
via e-mailberichten

48%
wil de mogelijkheid 

om zendingen rechtstreeks 
op de site van de 
retailer te tracerenvan de kopers bekijkt 

het retourbeleid alvorens 
een aankoop te doen

”

71%

binnen
de EU

4tot5 DAGEN

x x x x x

 van de kopers die een 
winkelwagen achterlieten 

deed dit omdat de afleverkosten 
hoger lagen dan verwacht

CONSUMENTEN WILLEN MEER 
OPTIES EN MEER CONTROLE

voor 
binnenland

2tot3 DAGEN
x x x

BIJNA 
DE HELFT

51%

34%

wil meer flexibiliteit in 
het kiezen van een 
afleverdatum

gelooft dat "de mogelijkheid om op te 
halen op een retaillocatie die gemakkelijk 
is voor mij" verbeterd dient te worden 

Online kopers willen meer 
flexibiliteit na aankoop:

zei dat ze al een 

winkelwagen 

achtergelaten 

hebben

88%

x x x x x x x

x5-10 DAGEN

 buiten de EU

GEMIDDELDE TIJD DAT KLANTEN 
BEREID ZIJN TE WACHTEN 

OM ZENDINGEN TE ONTVANGEN

terwijl een derde bereid was minstens 8 dagen te wachten, een ander derde verwacht levering binnen 5 dagen.

*

KANALEN

7 op de 10
kopers winkelt 

bij voorkeur online bij 
hun favoriete retailer

69%
van de online kopers 

heeft artikelen aan zijn 
winkelwagen toegevoegd 

om in aanmerking te 
komen voor 

gratis verzending

Online kopers 

verwachten 

aflevermogelijkheden 

en totale kosten 

vroeg in het 

aankoopproces te zien

80%
van de online 
kopers die een
 smart phone 

gebruiken 
doet er een 

aankoop mee

van de online shoppers 
die een retailer op Facebook 

"leuk" vinden, besteedt 
aandacht aan updates 

van de retailer

82%

31%
"liket" een merk 

op Facebook

 online kopers noemt het 
gemak om te retourneren/om 

te ruilen als een 
belangrijk punt 
voor verbetering

van de kopers die 
een tablet 

gebruiken koopt 
middels een tablet

86%

43%
zegt minder geneigd te 
zijn prijzen te vergelijken
als ze de mobiele app 
van een retailer gebruiken

1 op de 2

CLICK & COLLECT

wil 
online 
kopen

en retourneren 
in de winkel

48%

33%
zou waarschijnlijk bij een retailer 

kopen als ze online konden 
kopen en afhalen in de winkel

DE INVLOED VAN ONLINE, MOBIEL, 
SOCIALE MEDIA EN OMNI-CHANNEL RETAILING

VOLG DE WEG NAAR HET GELUK 
VAN DE ONLINE KOPER

KEUZES
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Henk Kammeraat.

E-commerce logistiek staat nog in de kinderschoenen. Met vallen en opstaan 

verbetert de kwaliteit. Aandacht daarbij verdient ook de duurzaamheid, vindt 

Henk Kammeraat. De managing director van UPS Nederland heeft een 

missie: iedereen - de retailer, de vervoerder en de consument - bewust maken 

van het belang om de bezorging van online aankopen duurzamer te maken. 
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‘Pakketlogistiek ziet er over 
tien jaar compleet anders uit’

De komende jaren gaan technologische ontwikkelingen hele bedrijfstakken 

ingrijpend veranderen. Nu verkeren uitvindingen als 3D-printers, robots en 

drones nog in een fase dat ondernemers hun schouders erover ophalen. 

Maar innovatiespecialist Alexandre Janssen voorspelt een heuse revolutie. 

‘En veel sneller dan iedereen denkt. Het is zaak je daar nu al op voor te 

bereiden. Ook in de sector transport en logistiek.’

zijn… een autoproducent in Duits-
land kan straks misschien wel 50 
procent meer van zijn onderdelen 
zelf lokaal produceren; die hoeft  hij 
dan niet meer te importeren. Dat 
heeft  enorme gevolgen voor de 
transportsector.’ 
De gebruikelijke reactie die Janssen 
van ondernemers krijgt als hij dit 
verhaal heeft  verteld, is: we zien over 
een paar jaar wel welke kant het op-
gaat en wat het voor onze business 
betekent. ‘Zo’n houding kun je je 
niet veroorloven. Laat wat met No-
kia is gebeurd een waarschuwing 
zijn. Dat was marktleider in de mo-
biele telefonie en binnen achttien 
maanden tijd waren ze totaal dis-
rupted door een partij die nog nooit 
een mobiele telefoon had gemaakt: 
Apple.’
Bedrijven moeten buiten de geijkte 
kaders en grenzen durven kijken en 
denken, is Janssens advies. Komt het 
gevaar voor UPS, DHL, FedEx en 
TNT van elkaar of komt de concur-
rentie straks uit onverwachte hoek: 
een drone-fabrikant bijvoorbeeld. 
Zelfsturende auto’s leken ook altijd 
sciencefi ction. Maar de introductie 
is nog slechts een kwestie van jaren. 
‘In Amerika wordt geëxperimen-
teerd met Google Car en begin mei 
maakte Volvo bekend dat ze in Zwe-
den al honderd auto’s autonoom 
hebben rijden op de openbare weg. 
Het werkt gewoon. Dat is nog een 
test, maar nu komt het wel heel 
dichtbij.’
Als het voor personenauto’s kan, 
dan zijn bestelbussen en trucks ook 
snel aan de beurt. ‘Hoe lang duurt 
het nog voordat de transportsector 
autonoom rijden invoert’, vraagt 
Janssen zich hardop af. ‘Niet heel 
lang meer, denk ik. Zo’n vrachtwa-
gen rijdt van a naar b, veel ingewik-
kelder is het niet. Waarom zou je 
hem nog door een chauff eur laten 
sturen als een computer het beter en 
veiliger kan?’

A
lexandre Janssen 
werkt bij Deloitte In-
novation. Hij is ver-
antwoordelijk voor 
het innovatieteam in 

Nederland. Daarnaast leidt hij het 
innovatieprogramma voor de fi r-
ma’s binnen de EMEA-regio (Eu-
ropa, Midden-Oosten en Afrika).
Het fi lmpje waarmee Amazon eind 
vorig jaar op internet het idee lan-
ceerde om met drones pakketjes te 
gaan bezorgen, had voor velen een 
eyeopener moeten zijn. Maar de 
boodschap is nog niet echt aangeko-
men bij de meeste bedrijven. ‘Het 
fi lmpje was echt, de plannen waren 
dat niet want Amazon heeft  er de ca-
paciteit niet voor en er zijn nog wel 
wat praktische bezwaren’, zegt Jans-
sen. ‘Maar de technologie maakt 
zo’n ingrijpende vernieuwing moge-
lijk. Drones kosten bijna niets meer; 
voor 500 dollar heb je een ding dat 
heel goed vliegt. Wat betekent deze 
mogelijkheid voor de pakketlogis-
tiek en hoe ga je er als bedrijf mee 
om? Over tien jaar ziet deze sector er 
heel anders uit.’

Exponentieel
Daarover vertelt Janssen op de NT 
Dagen in de sessie over de invloed 
van snel groeiende technologieën 
binnen transport en logistiek. Hij 
hoopt de deelnemers op 12 juni wak-
ker te schudden. 
‘Voorheen konden bedrijven af-
wachten welke invloed een nieuwe 
technologie ging hebben op hun 
business model en daar vervolgens 
op inspelen. Dat was, achteraf ge-
zien, een luxe. Die luxe kan niemand 
zich meer veroorloven. Op allerlei 
terreinen evolueert technologie nu 
zo snel dat de groei exponentieel 
wordt.’ 
Dat is niet eerder opgevallen toen de 
innovaties nog in hun beginfase ver-
keerden. ‘Neem bijvoorbeeld zonne-
panelen: als de effi  ciency ieder jaar 
verdubbelt, dan is van 1 procent 
naar 2 procent nog niet echt boei-

end. Maar voor je het weet gaat het 
wel heel hard: vijf jaar later zit je dan 
op 64 procent. Dan wordt het opeens 
relevant.’  
Zeker als verschillende nieuwe tech-
nologieën elkaar versterken. ‘De me-
dia berichten over 3D-printing, ro-
bots en drones en de meeste mensen 
denken: we zien het wel. Maar ze we-
ten niet wat nu al allemaal mogelijk 
is en wat de implicaties daarvan zijn.’

Rekenkracht
Consultants van Deloitte adviseren 
en begeleiden bedrijven bij het op-
zetten van innovatiebeleid om er-
voor te zorgen dat goede ideeën ook 
een kans tot onderzoek en ontwik-
keling krijgen. Ook in de vakgebie-
den waarop Deloitte zelf actief is, 
staan grote veranderingen aan te ko-
men. Bijvoorbeeld bij de tak accoun-
tancy. Dan draait het met name om 
computing power. 
Janssen: ‘Die rekenkracht wordt 
steeds sterker en ook nog eens 
goedkoper. Daardoor ontstaan er 
allerlei toepassingen die we een 
paar jaar geleden nog niet voor mo-
gelijk hielden. Wat betekent dat 
voor ons accountancywerk? Een 
accountant structureert met de 
jaarrekening fi nanciële data. Waar-
om zou een computer dat niet snel-
ler, beter, accurater en goedkoper 
kunnen? Technisch kan het al, zo 
zijn we met ons CTRL-platform al 
stappen aan het zetten om syste-
men meer te laten doen tegen lagere 
kosten. Als wij daar niet continu op 

blijven inspelen en nieuwe vormen 
van dienstverlening vinden, zijn we 
over een paar jaar out of business. 
Niet voor niets zie je de hele ac-
countancy-sector wereldwijd bezig 
met deze veranderingen.’

Innovatieteam
Hoe gaat Deloitte met dergelijke be-
dreigingen om? Het innovatieteam 
van Janssen is een bewijs dat de or-
ganisatie open staat voor verande-
ring. Door de oprichting van een 
aparte BV werd in 2008 veiliggesteld 
dat de activiteiten niet langs de tra-
ditionele lat gelegd zouden worden. 
‘Als je die zou afrekenen met de be-
staande business-modellen en KPI’s 
binnen de accountancy, sterven ze 

een voortijdige dood.’
Janssen en zijn collega’s van de Inno-
vatie-BV brengen de ideeën van De-
loitte-collega’s tot leven. ‘We zijn een 
soort kraamkamer voor interessante 
en kansrijke vernieuwingen. Bijvoor-
beeld als iemand naar aanleiding van 
een vraag of een ontwikkeling bij een 
klant denkt dat we daar met een nieu-
we vorm van dienstverlening op in 
kunnen spelen. Als wij erin geloven, 
geven we een klein startkapitaal en 
halen we die persoon of personen uit 
hun dagelijkse werk, zetten hen bij 
ons op de payroll zodat ze de handen 
vrij hebben om het concept te ont-
wikkelen. Binnen achttien maanden 
tijd proberen we het traject van idee 
tot marktintroductie af te ronden. 
Vaak gaat die collega daarna weer 
naar zijn vroegere afdeling en vanaf 
dat moment kunnen anderen binnen 
Deloitte die dienst ook aanbieden.’ 
Meerdere van die innovaties zijn in-
middels succesvol in de markt gezet. 
Eén ervan is bijvoorbeeld een IT-op-
lossing die voor multinationals mo-
nitort welke start-ups voor hen aan-
trekkelijk zijn om mee samen te 
werken of in te investeren. 

Zelfsturende vrachtwagens
Het hele transport gaat veranderen. 
‘Van het verplaatsen van goederen 
naar het verplaatsen van grondstof-
fen. De 3D-print-industrie gaat voor 
een revolutie zorgen. Voor 10.000 
dollar koop je al een printer die staal 
kan printen, driedimensionaal. Be-
denk wat de implicaties daarvan 

‘Drones kosten bijna niets meer, voor 500 dollar heb je een ding dat heel goed vliegt.’
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E
r zijn echter ook keerzij-
des. Leegstand in win-
kelcentra en winkelstra-
ten door de 
faillissementen van fy-

sieke winkels bijvoorbeeld. Als het 
gaat om de sector logistiek klinken 
inmiddels de eerste bezwaren tegen 
de toename van de emissie van 
schadelijke stoff en en de overlast 
door bestelbussen die in woonwij-
ken fi etspaden en trottoirs blokke-
ren. 
In kringen van verladers klinkt 
daarover bezorgdheid: wat als de 
overheid straks paal en perk gaat 
stellen aan de bezorging zoals ze eer-
der heeft  gedaan bij de winkelbe-
voorrading in binnensteden? De 
vervoerders zouden misschien beter 
initiatief kunnen tonen om samen 
aan een oplossing te werken. Maar 
hoe? Iedereen is druk bezig zijn deel 
van de taart te veroveren. Pakketten 
uitwisselen en bezorgroutes combi-
neren lijkt voorlopig nog een brug te 
ver.
De branche is overigens niet blind 
voor de nadelige gevolgen voor de 
duurzaamheid. Men kijkt naar op-
lossingen die ook voor stadsdistri-

butie soelaas bieden. Er wordt bij-
voorbeeld inmiddels volop 
geëxperimenteerd met elektrische 
voortuigen. In Nederland doet UPS 
dat in Amsterdam en Rotterdam. 

Concurreren
Voor veel producten wordt op inter-
net de concurrentie op prijs uitge-
vochten. Het gaat immers om exact 
hetzelfde boek of dezelfde cartridge. 
En dus zijn de bezorging en het terug 
sturen van aankopen in veel geval-
len gratis (soms boven een bepaald 
orderbedrag). 
Vanuit verschillende hoeken wordt 
geopperd dat dit houdbaar noch 
wenselijk is. Er gaat voor consumen-
ten geen prikkel van uit. Dus bestelt 
men van het beoogde shirt in twee 
kleuren drie maten om er uiteinde-
lijk één te kopen en de andere vijf ar-
tikelen retour te sturen. Enorm kost-
baar voor de online retailer en slecht 
voor het milieu.
Zeker in de modebranche is retour-
logistiek een hot issue. Voor menig 
startende webwinkel ligt het percen-
tage teruggestuurde artikelen het 
eerste jaar rond de 50 procent. Ge-
middeld is het circa 30 procent. Bij 

elektronica worden lagere percenta-
ges genoemd: 10 tot 15 procent. 
De logistiek en verwerking van arti-
kelen die terugkomen, kosten online 
retailers tot tweeënhalf keer zo veel 
als de bezorging. Dat komt doordat 
ze moeten worden gecontroleerd, 
opnieuw ingepakt, en in het geval 
van kleding soms ook nog gestreken 
en gereinigd. Naar verluidt zijn er 
zelfs bedrijven die terug ontvangen 
kleding onder een bepaalde prijs 
vernietigen omdat de verlieskosten 
dan lager zijn.

Pashokje
Er wordt inmiddels van alles gepro-
beerd om klanten bewuster te ma-
ken van de logistieke kosten en hen 
door prijsmechanismen te sturen in 
keuzes die goedkoper en duurzamer 
zijn. Bij sommige winkels is terug-
sturen via een eigen pick-up point 
bijvoorbeeld gratis terwijl voor ver-
zending per post betaald moet wor-
den. Er worden ook experimenten 
gedaan met korting op een volgende 
bestelling als de koper deze keer 
niets retour zendt.
Wat ook werkt is de productinfor-
matie op de website verbeteren. Over 

maten en hoe ze vallen bijvoorbeeld. 
Met goede foto’s, waarop de kleuren 
waarheidsgetrouw zijn. En ook erva-
ringen van eerdere kopers zijn nut-
tig. Voor kleding duiken inmiddels 
ook virtuele pashokjes op. Dan kun 
je je maten invoeren of zelfs eerst een 
bodyscan laten maken (als de web-
shop tenminste ook fysieke winkels 
heeft ). Vervolgens zie je jezelf in de 
jurk of broek die je wilt kopen.

Service 
Met dat soort extra informatie doet 
de online retailer de klant en zichzelf 
een plezier. De service gaat omhoog 
en het aantal retouren omlaag. Het is 
ook een hulpmiddel om je te onder-
scheiden. Daarmee wordt de druk 
om de goedkoopste te zijn minder.
Onderscheiden kunnen webwinkels 
zich ook door een vlekkeloze bezor-
ging. Uit onderzoek van comScore 
in opdracht van UPS bleek dat con-
sumenten meer keuze willen hebben 
in waar en wanneer de bestelling 
wordt afgeleverd. Ook stellen ze een 
gemakkelijk retourproces op prijs. 
Ze verwachten meer verzendopties 
van online winkeliers. 
Betrouwbaarheid is opvallend ge-

noeg belangrijker dan snelheid. 
Hoewel veel webwinkels reclame 
maken met bezorging de volgende 
dag – inmiddels wordt soms ook al 
same day delivery aangeboden – 
komt uit het comScore-onderzoek 
naar voren dat consumenten het he-
lemaal niet erg vinden als ze hun be-
stelling pas twee of drie dagen later 
ontvangen. Voorwaarde is wel dat ze 
dat van tevoren weten en ze – bij-
voorbeeld via track & trace – geïn-
formeerd worden over de voortgang 
van het logistieke proces.
Op dat vlak kunnen de online retai-
lers klanten aan zich binden. Voor 
logistiek dienstverleners betekent 
het dat zij zich op hun beurt kunnen 
onderscheiden bij de webwinkels. 
Hun dienstverleningsniveau en le-
veringsbetrouwbaarheid kan van 
doorslaggevende invloed zijn op het 
succes van de online verkoop. Geza-
menlijk kunnen de verladers, de lo-
gistiek dienstverleners én de IT-aan-
bieders van e-fulfi lment de keten 
effi  ciënter maken. Daar wordt de ke-
ten ook duurzamer van: economisch 
en ecologisch.
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Hoe duurzaam is 
e-commerce logistiek? 
Online shoppen blijft booming. Na jaren van 20 tot 30 procent groei 

schommelt de omzettoename nu nog steeds rond de 10 procent per jaar. 

Logistiek dienstverleners profi teren van de groei: waar hun traditionele 

afzetmarkten stagneerden, explodeerde de hoeveelheid werk in de 

pakketbezorging. Het vraagt wel om nieuwe denk- en werkwijzen.  
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ONTBIJTSESSIE: GRENZEN VERLEGGEN MET 
ERBEN WENNEMARS
09.00 - 10.00 UUR 
Erben Wennemars is enthousiast, gedreven en ambitieus.

T ijdens dit ontbijt vertelt hij over zijn carrière, letterlijk van 

v allen tot opstaan. Centraal hierin staan thema’s als persoon-

lijke ontwikkeling, intrinsieke motivatie en grenzen verleggen.

TRENDS IN HET WEGVERVOER (9)
10.00 - 11.00 UUR 
Na een aantal moeilijke jaren lijkt de economie uit de crisis 

te komen. De eerste signalen van herstel in het wegvervoer 

w orden daarmee ook zichtbaar.  

Panteia presenteert de laatste cijfers, hoe staat de sector en 

de verschillende bedrijven ervoor. Welke segmenten doen het 

goed, en waar vallen de hardste klappen? 

CONTROLLING DE LOGISTIEK, VERBETEREN VAN 
DE WINSTGEVENDHEID (11)
11.30 UUR - 12.30 UUR
Het zijn uitdagende tijden voor veel bedrijven in transport en 

logis tiek. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de leveranciers, 

kosten nemen toe, marges staan onder druk. Daarmee neemt het 

belang van gezonde corporate finance toe. Maar hoe doet u dat? 

In deze sessie krijgt u een aantal praktijkcases, tips en tricks uit 

eerste hand zodat u ook de winstgevendheid van uw bedrijf nog 

verder kunt verbeteren. 

E-COMMERCE, PAKKETBEZORGING IN RELATIE TOT 
DUURZAAMHEID (13)
13.30 UUR - 14.30 UUR
Al een aantal jaar is e-commerce één van de groeisegmenten van 

de transport en logistiek. Het thuiswinkelen is in opkomst, in toe-

nemende mate bestellen consumenten producten online. Deze 

goederenstroom groeit sterk, maar de thematiek van ‘Reverse 

l ogistics’ staat nog in de kinderschoenen.

In deze sessie worden de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. 

Hoe is dit segment gegroeid en wat zijn de verwachtingen? Een 

aantal keyspelers met elkaar in gesprek over deze thematiek.

SNEL GROEIENDE TECHNOLOGIEËN BINNEN
TRANSPORT EN LOGISTIEK (15)
15.00 UUR - 16.00 UUR
Er wordt veel over gesproken: 3d-printing, google glasses, nano-

technologie, robotica. Maar wat zijn de gevolgen van deze snel 

groeiende technologieën voor de transport en logistiek?

In deze sessie krijgt u deze ontwikkelingen in heldere taal uit-

eengezet. Aan het eind van de bijeenkomst heeft u concreet voor 

ogen wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

WAT VERVOERDERS MOETEN WETEN VAN 
INCOTERMS (10)
10.00 UUR - 11.00 UUR
Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over 

waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die 

van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms.

Na afloop weet u welke Incoterms er zijn, wat ze inhouden en 

hoe ze worden toegepast, en bovenal: wat u er als v ervoerder 

mee kunt en moet.

UITBESTEDING DOUANE, WAAR BETAAL IK VOOR (12)
11.30 - 12.30 UUR
Een belangrijk onderdeel van het import- of exportproces is de 

Douane. In toenemende mate besteden mensen de douane-

zaken uit. Maar wat kost dat en wat krijgt u er voor terug?

In deze sessie worden de kansen en valkuilen inzichtelijk ge-

maakt.

DE VEILIGHEIDSCULTUUR IN DE LOGISTIEK (14)
13.30 UUR - 14.30 UUR
Vraagt u zich ook wel eens af waarom uw medewerkers tijdens 

het autorijden allerlei activiteiten uitvoeren waarvan toch dui-

delijk is dat deze gevaarlijk zijn? Herkent u die situaties waarin 

u denkt: “Ben ik nou zo slim, of ben jij nou zo dom?"

In de workshop “Waarom slimme mensen soms domme 

dingen doen” gaan we op zoek naar wat mensen beweegt. Wat 

e rvoor zorgt dat ons (verkeers)gedrag niet altijd even handig is. 

Na afloop begrijpt u beter hoe ongevallen ontstaan en kunt u 

e ffectiever de veiligheid binnen uw organisatie vergroten.

ONLINE MARKETING EXPERT IN EEN UUR (16)
15.00 - 16.00 UUR
Online marketing heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht 

g enomen. Verreweg de meeste ‘new-business’ wordt online 

verkregen. Maar hoe doet u dat? Wat zijn de geheimen van een 

goede online marketing strategie en uitvoering?  

De presentaties van Jeroen Bertrams staan bekend om het 

i nteractieve karakter. Jeroen is één van de meest vooraanstaande 

online marketeers in Nederland. In een uur neemt hij u in hoog 

tempo mee door de theorie en de praktijk daarbij houdt hij de 

focus op het vakgebied transport en logistiek. 

Na afloop kunt u direct zelf aan de slag om uw marketing naar 

een hoger niveau te brengen.

ZIJ-ARM LINKS

DONDERDAG 12 JUNI

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKER
Menno Menist Managing 

director Panteia

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKERS
Hans van Delft Managing 

partner, CIRM

Bart Banning Sector Banker 
Transport and Logistics

ABN AMRO

ZIJ-ARM RECHTS

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKERS
Marieke Verdonk Content 

Director E-commerce / Hoofd-
redacteur Twinkle Magazine

Henk Kammeraat Managing 
director UPS Belgium, Nether-

lands & Luxemburg

▼ LEIDING
Leendert van Walsum 
Specialist Incoterms

▼ LEIDING
KGH Douaneopleidingen 
Nederland 

Meer informatie volgt

▼ LEIDING
Peter Wierenga Hoofd-
redacteur Nieuwsblad 
Transport

▼ SPREKER
Adriaan Heino Verkeers-
psycholoog

▼ LEIDING
Jeroen Bertrams Online 
marketing manager 
en auteur van het boek 
''Online Marketing Expert in 
een Week''

Met zijn campagnes won 
hij tot twee keer toe een
gouden ECHO™ Award, de
internationale prijs die jaarlijks 
in de Verenigde Staten wordt 
uitgereikt aan de meest 
succesvolle wereldwijde online 
marketing campagne.

WEES ERBIJ!

Toegankelijk voor 

alle bezoekers van de 

NT Dagen 2014 .

▼ LEIDING
Hans Etman Dagvoorzitter

▼ SPREKER
Alexandre Janssen Innovation 

team leader
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Antwerpen

Rotterdam

Born

CUSTOMS IN CONTROL !

WDS, your independent partner 
for all Customs Affairs, such as:
Customs services

Import, export and transit declarations;
Fiscal representation;
Temporary import/export;
Documents of origin;
Veterinary Inspection Process;
Phytosanitory Inspection Process.

Customs consultancy
Application for licenses;
Custom warehouses;
Intrastat;
Objection and appeal procedures;
Procedures and internal controls;
Any other issue related to customs.

ANTWERPEN 
Noorderlaan 117
Tel. +32 (0)3 541 52 45
wdsantwerpen@waalhaven-group.be

BORN
Holtum Noordweg 9
Tel. +31 (0)88 944 05 00
wdsborn@waalhaven-group.nl

ROTTERDAM 
Waalhaven Westzijde 62
Tel. +31 (0)88 944 05 50
wds@waalhaven-group.nl

For more information visit: 
www.wds-customs.nl
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Don Quichot 
blijft met 
zijn laatste 
molen bezig
Terwijl de structuur van het Europese wegvervoer 

sterk verandert, houden we ons vooral bezig met 

cabotage. Een achterhoedegevecht.

V
reemd. Terwijl het Europe-
se wegvervoer een grote 
structurele verandering 

doormaakt, wordt de discussie 
daarover tegenwoordig voortdu-
rend verengd tot het onderwerp 
cabotage. Het is waar dat de nog 
geldende beperkingen aan cabotage 
- met name de eis dat binnen een 
week na een internationale rit 
slechts drie cabotageritten mogen 
worden uitgevoerd - als een laatste 
nog weg te nemen horde op de weg 
naar volledige liberalisering van het 
wegvervoer kan worden gezien.
Die cabotagebeperkingen worden 
tegelijk gekoesterd door marktpar-
tijen die de stap naar deze algehele 
vrijmaking liever nog niet zetten. 
Worden ze opgeheven, dan vallen de 
grenzen in de EU pas echt weg en 
kunnen vervoerders uit elke lidstaat 
om het even waar hun diensten on-
gebreideld aanbieden. Dit zou een 
enorme impuls geven aan de - door 
iedereen gewenste - effi  ciëntieverho-
ging in het wegvervoer.
Maar het zou ook tot nog veel grote-
re ontwrichting van de huidige con-
currentieverhoudingen leiden en 
volgens sommigen honderdduizen-
den West-Europese beroepschauf-
feurs voor lange tijd brodeloos ma-
ken. Daarom schrikt de Europese 
politiek er vooralsnog voor terug ca-
botage geheel vrij te laten. Liever 
wordt een strikt genomen protectio-
nistische bepaling, waarvan de nale-
ving moeilijk te controleren is en die 
een groot beslag legt op de capaciteit 
bij de inspectiediensten, nog een 
aantal jaren in stand gehouden om, 
simpel gezegd, te wachten tot de 
loonniveaus in de Unie voldoende 
naar elkaar zijn toegegroeid.
Daardoor blijft  het cabotagevervoer, 
voorzover dit wordt waargenomen, 
slechts een ondergeschikt percenta-
ge van het totale vervoer. In de mees-
te West-Europese landen gaat het 
om één tot enkele procenten van alle 
tonkilometers. Misschien moeten 
we daarbij het vervoer optellen dat 
door gebruikmaking van kunstige, 
al dan niet juridisch betwiste, con-
structies moet doorgaan voor wat 
het niet is, namelijk ‘gewoon’ bin-
nenlands vervoer, dat zich aan de ca-
botageregels niet te houden heeft .
Hoe groot de ijsberg is waarvan wij 
alleen het topje min of meer zien, is 
onbekend. Wel is duidelijk dat de 
speurtocht van vakbonden, justitie 
en controlediensten hiernaar on-
evenredig veel inspanningen kost. 

Alweer zeggen voorstanders van al-
gehele cabotagevrijheid daarom: hef 
die schijnwereld op, stel die schim-
mige bedrijven in staat met open vi-
zier te strijden. En opnieuw zeggen 
de tegenstanders: dat zou ‘sociale 
dumping’ alleen maar verder in de 
hand werken, zolang in het wegver-
voer vooral op loonkosten wordt ge-
concurreerd.
Dat laatste is waar, althans voor het 
generieke vervoer, waarbij het er al-
leen op aankomt dat de chauff eur 
zijn lading van A naar B brengt. Net 
zoals in aspergekwekerijen nu bij 
voorkeur Oost-Europeanen worden 
ingezet in het oogstseizoen melden 
zich massaal goedkope Oost-Euro-
pese chauff eurs in het bilaterale 
wegvervoer, in het derdelandenver-
voer en ook, al dan niet legaal, in het 
binnenlands vervoer.

Langzaam
Het loonkostenverschil neemt maar 
langzaam af. Een Poolse chauff eur 
kost nog steeds maar ongeveer 60% 
van wat zijn westerse collega ver-
dient. Door de snelle uitbreiding van 
de Unie naar het oosten zijn er lan-
den als Bulgarije en Roemenië bij ge-
komen, wier loon op 30 tot 40% van 
dat van een westerling uitkomt. Veel 
westerse transportbedrijven maken 
daar zelf in het grensoverschrijdend 
vervoer ook gretig gebruik van. Te-
gelijk kunnen concurrenten uit 
Oost-Europa op grond van hun gun-
stige kostenstructuur investeren in 
modern materieel, zonder veel van 
hun prijsvoordeel in te leveren.
Het eff ect daarvan zien we al jaren 
op de Duitse Autobahn. Vrachtau-
to’s met Oost-Europees kenteken 
rukken maand in maand uit op in 
het landenklassement van afgelegde 
tolkilometers. Ooit prijkte Neder-
land in dat klassement na Duitsland 
op de tweede plaats. Inmiddels ma-
ken Poolse vrachtauto’s al zo’n 12% 
van alle tolkilometers, drie keer zo-
veel als Nederlandse. Ook de Tsje-
chen zijn de Nederlanders nu voor-
bijgestreefd en het laat zich raden dat 
nog heel wat andere landen datzelf-
de gaan doen.
Let op, dit heeft  weinig tot niets met 
cabotagevervoer te maken. Het is 
ook beslist niet zo dat de positie van 
Duitsland, als veruit grootste tolki-
lometerproducent op het eigen we-
gennet, ernstig onder druk zou 
staan. De Duitsers komen nog steeds 
aan een aandeel van 60%. Dat heeft  
te maken met het vele puur binnen-

landse vervoer dat beroepsvervoer-
ders en verladers - de laatsten met 
hun ‘Werksverkehr’, eigen vervoer - 
over korte afstanden op hun wegen 
verrichten. Het Duitse aandeel kalft  
wel jaarlijks iets af, omdat Duitse 
vervoerders de lange ritten aan der-
den moeten overlaten.
Het gaat dus zuiver om het interna-
tionale vervoer, waarin Oost-Euro-
pese transporteurs oprukken. Vrij-
wel alle bilaterale vervoer tussen 
bijvoorbeeld de Benelux en landen 
in Oost-Europa wordt tegenwoordig 
dan ook verzorgd door vervoerders 
uit die laatste regio, met goedkopere 
chauff eurs. Dat is de consequentie 
van de Europese keuze voor ‘gren-
zenloos’ verkeer van personen en 
diensten.
Overigens zijn hiervoor nog heel wat 

meer barricades dan alleen de cabo-
tagebeperking nog steeds niet opge-
ruimd. Zo is het Europese stelsel van 
vergunningen en toelatingen voor 
dienstverleners in de verschillende 
landen nog altijd niet volledig ge-
harmoniseerd. Dat is vaak evenzeer 
in het nadeel van westerse dienstver-
leners als in dat van Oost-Europese.
We komen nu bij de grote structure-
le verandering die zich in het Euro-
pese wegvervoer al decennia voor-
doet en waarop het zicht door de 
aanhoudende debatten over rand-
verschijnselen wordt vertroebeld. 
Die verandering laat zich in enkele 
sleutelwoorden vatten: consolidatie, 
professionalisering, horizontale en 
verticale integratie. In alle gevallen 
is deze verandering mede mogelijk 
gemaakt door de vorming en uit-
breiding van dat ene ‘Europa’.

Schaalvergroting 
De consolidatie vloeide rechtstreeks 
voort uit de Europese eenwording. 
Op een markt die voortaan als één 
geheel moest worden gezien, ont-
stond de behoeft e aan schaalvergro-
ting. Het kwam in het internationale 
wegvervoer tot grote fusies en over-
names met schaalgrootte en grotere 
effi  ciëntie als doel. Geïntegreerde 
concerns, die de klant niet alleen 
wegvervoer konden aanbieden, 
maar ook douaneafh andeling, zee- 
en luchtvrachtexpeditie, groupage 
en pakketvervoer, wisten zich bij die 
diversifi catie door gerichte acquisi-
ties te versterken. Dit zijn nu domi-
nante spelers geworden, die niet zel-
den het zuivere wegvervoer de deur 
uit doen en inkopen bij kleinere 
branchegenoten.
Bij de laatsten staan de marges onder 
voortdurende druk, omdat dat zui-
vere wegvervoer meer en meer als 
‘commodity’ wordt beschouwd, 
mede doordat goedkopere aanbie-
ders zich, met de EU-uitbreiding, in 
grote aantallen kwamen aanbieden. 

Er ontwikkelde zich een nieuwe 
middenklasse, die zich ging toeleg-
gen op nichemarkten, zoals die voor 
‘ toegevoegde-waardediensten’ 
(eindassemblage en dergelijke), het 
koel- en vriesvervoer, beveiligd ver-
voer van ‘hightech’-producten of  
een geografi sch specialisme.
De branche professionaliseerde de 
bedrijfsvoering. De planning van 
transportstromen werd geoptimali-
seerd, waarbij meer en meer ook ge-
bruik werd gemaakt van de diensten 
van collega’s, zowel in het wegtrans-
port als in het spoorvervoer, de bin-
nenvaart en de shortsea. Dit kwam 
tegemoet aan de wens van een toene-
mend aantal verladers om trans-
portstromen duurzamer en goedko-
per te maken. Inmiddels werd de 
vrachtauto zelf vele keren schoner, 
wat te danken is aan de telkens weer 
strengere Euro-eisen aan materieel.
De horizontale en verticale integra-
tie is nog in volle gang. Verladende 
bedrijven werken tegenwoordig zelf 
samen bij de afvoer van hun produc-
ten, waarbij ze een voor alle partijen 
zo goed mogelijke transportoplos-
sing kiezen. Soms nemen ze de regie 
daarover voor eigen rekening, in an-
dere gevallen besteden ze die uit aan 
een professionele derde. Dat kan een 
vervoerder zijn - H. Essers en Na-
buurs zijn er, om er maar een paar te 
noemen, sterk in -, maar ook een ke-
tenregisseur ‘van buiten’.
Denk niet dat deze meer ‘sophistica-
ted’ geachte activiteiten zouden zijn 
voorbehouden aan ‘westerse’ onder-
nemingen. Bedrijven uit Midden- en 
Oost-Europa zijn er, ook al dank zij 
hun huidige loonkostenvoordeel, 
evengoed toe in staat zich hierin een 
sterke positie te verwerven. Dat is 
het spel dat momenteel in Europa 
wordt gespeeld. De strijd om de ca-
botagevrijheid is daarbij hooguit een 
achterhoedegevecht.

FOLKERT NICOLAI
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De carrier redt 
het niet alleen

Overcapaciteit, lage tarieven en een groot verschil in handelsstromen dwingen 

de containervaart tot samenwerking. Hoewel eigendomsstructuren innige 

vrijages vaak in de weg staan, is de markt voor individuele rederijen een 

doodlopende weg. Eigenaren staan voor een uitdaging die de hele sector 

op zijn kop kan zetten.

‘I
k zoek een partner die 
groot is, fi nancieel onaf-
hankelijk en vrij is te 
gaan en staan waar hij 
wilt. Hij moet bereid zijn 

met mij de wereldzeeën te bevaren. 
Zelf ben ik te klein van stuk, heb 
wat fi nanciële vlekjes weg te wer-
ken en mijn ouders kunnen me 
moeilijk loslaten.’
Dit is geen romantische contactad-
vertentie op een of andere datingsite, 
maar zou zomaar van, pak hem beet, 
de rederijen Zim of Hanjin kunnen 
zijn. Als ze érgens fl ink op zoek moe-
ten naar partners, dan is het wel in 
de containervaart. Lage vrachttarie-
ven en overcapaciteit nopen de 
scheepvaartbedrijven tot samenwer-
king. De handel op de grootste diep-
zeeroutes laat ofwel een overcapaci-
teit zien of de balans tussen 
inkomende en uitgaande goederen-
stromen tussen de continenten is 
volledig zoek. 
Zo was er medio vorig jaar 16,8 mil-
joen teu aan capaciteit beschikbaar 
op de route tussen het Verre Oosten 
en de Verenigde Staten, terwijl in 
2013 12,4 miljoen teu werd ver-
scheept van het Verre Oosten naar 
de Verenigde Staten. Van Amerika 
naar het Verre Oosten ging 6,4 mil-
joen teu aan goederen. De overcapa-
citeit tussen Azië en de Verenigde 
Staten is dus bijna 36% en op de te-
rugweg zelfs ruim 160%. 
Het is als individuele rederij bijna 
onmogelijk om te opereren op een 
route met zo’n overcapaciteit en zo-
veel onbalans tussen de vervoers-
stromen. De overcapaciteit drukt de 
vrachttarieven en door het gebrek 
aan balans in de goederenstromen 
worden er relatief veel lege contai-
ners vervoerd. ‘Het is samenwerken 
of afh aken’, stelt researcher en ana-
list Darron Wadey van dataverza-
melaar en scheepvaartconsultant 
Dynamar. ‘In zo’n markt is het on-
mogelijk om gelijktijdig groot en 
zelfstandig te zijn.’

Samenklontering
Er is dan ook al veel gebeurd aan sa-
menklontering binnen de contai-
nervaart. Cosco, “K” Line, Yang 
Ming Line en Hanjin Shipping, 
Evergreen vormen de CKYH ‘Green 
Alliance’. APL, Hapag-Lloyd, Hyun-
dai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. 
Lines (MOL), Nippon Yusen Kaisha 
(NYK) en Orient Overseas Contai-
ner Line (OOCL) werken samen in 
de G6-alliantie en als de Chinese au-
toriteiten meewerken moet vanaf de 
herfst het ‘ship sharing agreement’ 
tussen Maersk Line, MSC en CMA 
CGM (P3) operationeel zijn.
Op Hapag-Lloyd en het Chileense 
CSAV na, komt het niet tot echte fu-
sies. Juist dat zou de lijnvaart nodig 
hebben, stelt een vorige week ver-
schenen rapport van de Franse data-

verzamelaar Alphaliner. 
De laatste consolidatieslag vond 
echter plaats in de periode tussen 
1997 en 2005, met een fusie tussen 
P&O en Nedlloyd en de overname 
van DSR-Senator door Hanjin Ship-
ping in 1997. In 1999 nam Maersk 
Sea-Land over en zes jaar later lijf-
den de Denen P&O Nedlloyd in. 
Deze acquisities vonden allemaal 
plaats zonder een controlerende 
aandeelhouder, aldus Alphaliner. 

Fusiegolf
Voor de levensvatbaarheid van de 
lijnvaart zou nu ook een fusiegolf 
moeten plaatsvinden, stelt Alphali-
ner. Maar nu wordt zo’n consolida-
tieslag juist tegengehouden door 
controlerende aandeelhouders, over 
het algemeen rijke families en over-
heden. Zo is er voor het noodlijden-
de ZIM wel een herstructurerings-
programma opgesteld. Vraag echter 
is wat voor toekomst de rederij als 
individuele carrier heeft . Zolang de 
Israëlische staat geen afscheid wenst 
te nemen van zijn gouden aandeel, 
lijkt een fusie onmogelijk.
Dynamar-onderzoeker Wadey be-
nadrukt ook de noodzaak van een 

consolidatieslag in de sector, omdat 
de grotere rederijen en grote allian-
ties als P3 steeds meer afstand ne-
men van de rest. ‘De huidige eigen-
domsstructuren houden een 
consolidatieslag tegen. Dus ik ver-
wacht op korte termijn ook geen 
grote fusies. Maar in 2015 komt er 
misschien wel iets op gang. Het zou 
mij niet verbazen als we dan een fu-

sie of overname krijgen met een zelf-
de impact als Hapag-Lloyd en CSAV.’
Zoals de capaciteit en de tarieven 
zich op grote routes ontwikkelen, is 
er eigenlijk geen alternatief voor al-
liantievorming en fusies. Zo lijkt P3 
de strijd op de routes tussen Europa 
en het Verre Oosten nu al glansrijk 
te winnen, zegt Wadey. ‘Zowel qua 

capaciteit als qua frequentie. Op 
deze routes weet P3 winst te maken 
bij tariefniveaus die voor andere re-
derijen verliesgevend zijn. De strijd 
zal per route worden gestreden.’
De ‘Green Alliance’ gaat formeel al-
leen samenwerken tussen Europa en 
het Verre Oosten, maar Dynamar 
ziet dat zij ook op de andere oost-
westroutes diensten dichter bij el-
kaar brengen. Toch verwacht Dyna-
mar niet veel van de ‘Green Alliance’ 
en G6. Zij zijn met te veel partijen 
om effi  ciënt te werken. 
Wie de winnaars worden durft  Wa-
dey niet te voorspellen. Wel zijn de 
kleine carriers erg kwetsbaar en 
kunnen zij het geweld van de allian-
ties en de samenwerking niet aan. 
‘Zo zijn de Singaporese rederij PIL 
en Chinese carrier Wan Hai al weg 
van de route Noord-Europa richting 
het Verre Oosten. Hanjin heeft  zich 
teruggetrokken als vessel operater 
van de trans-Atlantische routes en is 
bezig met een heroriëntatie van de 
wereldwijde diensten. Hyundai zit 
in zware fi nanciële problemen en 
ZIM zit in een herstructurering. Het 
is heel moeilijk te voorspellen wat er 
gaat gebeuren. China Shipping en 

het Arabische UASC zijn nu een on-
offi  ciële mini-alliantie. Wat als zij 
hun samenwerking gaan intensive-
ren? Dat kan nog wel eens iets heel 
moois worden en wat zou United 
China dan een mooie naam zijn.’
Spannend wordt het op de route
tussen het Verre Oosten en West-
Afrika. Tot vorig jaar was daar geen 
overcapaciteit, maar carriers hebben 
zich er massaal op gestort. De capa-
citeit is met 54,6% gegroeid tot 1,4 
miljoen teu. Vorig jaar werd er ruim 
een miljoen teu van het Verre Oos-
ten naar West-Afrika verscheept, 
maar ging slechts 200.000 teu aan 
volle containers terug. Wadey: ‘Hier 
is de balans helemaal zoek en ik ben 
benieuwd hoe al die carriers daar 
mee omgaan nu ze zoveel capaciteit 
aan de route hebben toegevoegd.’
De enige route die mooi in balans is 
en een stabiele groei kent, is Europa-
Noord-Amerika. Maar ook hier 
staan de tarieven dermate onder 
druk, dat individuele reders ge-
noodzaakt zijn op zoek te gaan naar 
een geschikte levenspartner.
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‘China Shipping en 
het Arabische UASC 
zijn een offi cieuze 
mini-alliantie.’

GERT VAN HARSKAMP
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ROUTE VERRE OOSTEN - NOORD-AMERIKA

 capaciteit VS import VS export         
2011 16,0 mln teu 11,9 mln teu 6,3 mln teu  
2012 15,6 mln teu 12,0 mln teu 6,2 mln teu            
2013 16,8 mln teu 12,4 mln teu 6,4 mln teu             

ROUTE VERRE OOSTEN - EUROPA (INCL. MIDDELLANDSE ZEE)

 capaciteit  Eur import Eur export                
2011 15,6 mln teu 14,2 mln teu 6,3 mln teu                 
2012 14,5 mln teu 13,5 mln teu 6,4 mln teu
2013 14,2 mln teu 14,0 mln teu 6,8 mln teu

ROUTE  EUROPA - NOORD-AMERIKA
 capaciteit Eur import Eur export
2011 1,9 mln teu 1,4 mln teu 1,7 mln teu
2012 2,1 mln teu 1,3 mln teu 1,8 mln teu
2013 2,2 mln teu 1,4 mln teu 1,8 mln teu

ROUTE VERRE OOSTEN - WEST-AFRIKA
 capaciteit Afr import Afr export
2012 820.000 teu 1,0 mln teu 213.600 teu
2013 887.000 teu 1,1 mln teu 206.800 teu
2014 1,4 mln teu ? ?              

(Bron: Dynamar)

Ook voor al uw transport en logistiek risico’s

Even Apeldoorn bellen.

Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 83 59
of ga naar www.centraalbeheer.nl/
zakelijk/goederentransportverzekering
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AGENDA

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 

Eemsdelta Expo 
18 juni 

Een combinatie van een gevarieerde 

vakbeurs, een seminar en inloople-

zingen. De Eemshaven profi leert zich 

steeds sterker als centrum voor wind-

molenparken op zee. 

• www.eemsdeltaexpo.nl

Havendebat Zeeland 
27 juni 

Zeeland kent een groot aantal fami-

liebedrijven. Wat is de rol van familie-

bedrijven voor de haven? Dat is het 

thema van het debat. Prima gelegen-

heid om te netwerken.

•www.havendebatzeeland.nl

Maritiem Technische 
Banenbeurs Harlingen 
5 en 6 juli 

De maritieme sector, de scheeps-

bouw en de sector transport en logis-

tiek zoeken voortdurend nieuwe 

werknemers. 

• www.heobeursharlingen.nl

Hogere dieselaccijns 
 SCHATKIST   Staatsinkomsten uit accijns ‘niet gedaald, maar toegenomen’

De accijnsverhoging op 
diesel heeft  de dieseltanker 
niet massaal naar buiten-
landse pompen gejaagd. Dat 
blijkt uit een ‘evaluatie’ van 
de eff ecten van die verho-
ging door het kabinet. De 
hogere accijns wordt ge-
handhaafd.  

De Nederlandse staat heeft  in de eer-
ste drie maanden van dit jaar 51 mil-
joen euro meer aan accijns op diesel 
en lpg geïncasseerd dan in dezelfde 
periode van vorig jaar. Dat voldoet 
in behoorlijke mate aan het doel om, 
door de verhoging van de accijns op 
deze producten begin dit jaar, in heel 
2014 de dieselaccijnsinkomsten voor 
een bedrag van 280 miljoen euro te 
vergroten, teneinde de rijksbegro-
ting te saneren.
Dat schrijft  staatssecretaris Eric 
Wiebes van Financiën in zijn evalu-
atie van de eff ecten van de dieselac-
cijnsverhoging met drie eurocent. 
De meeropbrengst daarvan sugge-
reert weliswaar dat de staat de ge-
wenste 280 miljoen euro aan extra 
inkomsten niet gaat halen, want 
daar is op kwartaalbasis puur reken-
kundig geredeneerd een bedrag van 
70 miljoen euro voor nodig. Daar zit 
de berekende opbrengst dus bijna 
twintig miljoen euro onder.
Maar dat de hogere accijns de schat-
kist op minder accijnsinkomsten is 
komen te staan, zoals een aantal or-
ganisaties beweert, is dus volgens de 
staatssecretaris allerminst het geval. 
Hij draait de accijnsverhoging dan 
ook niet terug, zoals hem door de or-
ganisaties was gevraagd. Wiebes is 
wel begaan met de pomphouders in 
de grensstreken. Maar die zien het 
aantal bij hen getankte liters diesel al 
veel langer teruglopen en daar zegt 
de bewindsman weinig aan te kun-
nen doen.
Wiebes’ evaluatie is gebaseerd op ge-
gevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) en de Belasting-
dienst voor het landelijke beeld en 
op cijfers van de oliemaatschappijen, 
die ook kunnen berekenen hoe 
pomphouders in de grensstreken het 
er in het eerste kwartaal van hebben 
afgebracht. De eerste drie maanden 
leverden een daling van de dieselaf-
zet met 3% op. Hier is volgens Wie-
bes, in zijn brief aan de Tweede Ka-
mer, sprake van een ‘afnemende 
trend van de laatste jaren’.

Grensstreken
In de directe grensstreken daalde de 
dieselverkoop met ongeveer 7% ver-
geleken met dezelfde periode vorig 

jaar, maar die daling zette in de loop 
van vorig jaar al in, zo wordt in de 
brief gesteld. Er was dit jaar inder-
daad sprake van een ‘weglekken’ van 
dieselverkopen naar het buitenland. 
Voor het wegvervoer komt Wiebes 
voor dat weglekken uit op een per-
centage van 4 tot 10.
Eerder kwam bijvoorbeeld Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
uit op een veel hoger weglekkings-
percentage: 29%. Vervoerders zou-
den, als ze er maar even de gelegen-
heid toe hebben, massaal voor hun 
tankbeurten naar Duitsland en 
vooral België uitwijken. Dat er meer 
in België diesel wordt getankt, waar 
diesel ruim vier eurocent goedkoper 
is, is ook volgens Wiebes een gege-
ven. Vervoerders zouden daar trou-
wens vooral toe worden uitgenodigd 
door een speciale Belgische terugga-
veregeling. Dat ook meer in Duits-

land wordt getankt, waar diesel nu 
maar een fractie goedkoper is dan in 
Nederland, bestrijdt hij.

Motoren
De staatssecretaris stelt in zijn Ka-
merbrief vast dat de dieselafzet in 
Nederland al jaren onder druk staat. 
Dat heeft  te maken met de matige 
economische ontwikkeling, maar 
ook met de steeds zuiniger motoren. 
Die trends zijn ten minste ook ge-
deeltelijk de oorzaak van de afzetda-
ling van 3% in de eerste drie maan-
den van dit jaar. Natuurlijk moet 
ook rekening worden gehouden met 
‘gedragseff ecten’, bijvoorbeeld dat 
sommige automobilisten bij een ver-
hoging van de afzetprijs van diesel 
minder gaan rijden. Bij de evaluatie 
is ook de ontwikkeling van de ben-
zineafzet onderzocht, waarbij bleek 
dat ook deze daalde, hoewel de ben-
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Op 29 april jl. heeft  het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden in kort geding 
geoordeeld of sprake was van zogehe-
ten ‘overgang van onderneming’ in de 
koeriersbranche.

Een werknemer was in dienst bij koe-
riersbedrijf A. Dit bedrijf verrichtte 
vooral voor één vaste klant werkzaam-
heden in twee regio’s. Het koeriersbe-

drijf raakte in fi nanciële problemen, waarna de klant aankon-
digde de opdracht te beëindigen. Voor de regio waar de 
werknemer vooral actief was, gunde de opdrachtgever haar 
routes aan koeriersbedrijf B. Een aantal personeelsleden van 
koeriersbedrijf A trad in dienst bij koeriersbedrijf B, terwijl 
ook een aantal bussen en andere vervoermiddelen werd over-
genomen. De werknemer kreeg geen arbeidscontract aange-
boden en bleef werkzaam bij koeriersbedrijf A. Eén van de 
vennoten van koeriersbedrijf A richtte vervolgens koeriers-
bedrijf C op en ging vervoersdiensten voor onder meer de 
vaste klant in de andere regio uitvoeren. Ook koeriersbedrijf 
C bood de werknemer geen arbeidsovereenkomst aan. 

Koeriersdienst A ging failliet. De werknemer stelt dat sprake 
is van overgang van onderneming en vordert van koeriersbe-
drijf C onder andere doorbetaling van loon. Het Gerechtshof 
oordeelt echter dat het koerierswerk ‘kapitaalintensief ’ is en 
dat niet is gebleken dat koeriersbedrijf C materiële activa van 
enig belang van koeriersbedrijf A heeft  overgenomen. Ook 
behoort de werknemer feitelijk niet tot de regio waar koe-
riersbedrijf C de opdrachten is gaan uitvoeren en is niet vrij-
wel al het nog in dienst zijnde personeel overgenomen. Er is 
dus geen overgang van onderneming en de vorderingen van 
werknemer worden afgewezen.

Wanneer sprake is van ‘overgang van onderneming’ wordt de 
nieuwe eigenaar automatisch de werkgever van alle werkne-
mers die in de aangekochte onderneming werkzaam zijn. De 
rechten en plichten van deze werknemers blijven behouden 
en gaan over op de nieuwe werkgever.

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een overgang 
van onderneming, is bepalend of de identiteit van de overge-
dragen onderneming bewaard is gebleven. Daarvan zal in het 
algemeen sprake zijn als het klantenbestand, de vaste activa, 
het personeel, etc. worden overgenomen en de exploitatie in 
feite wordt voorgezet. Het maakt verschil of sprake is van een 
kapitaalintensieve of een arbeidsintensieve onderneming. 
Wat is nodig om de activiteit uit te oefenen: de activa (bijvoor-
beeld machines of voertuigen) of de mensen? In het eerste ge-
val zal sprake van overgang van onderneming zijn indien ma-
teriële activa van betekenis worden overgenomen. In het 
tweede geval is van belang of qua aantal en deskundigheid 
een wezenlijk deel van het personeel wordt overgenomen, zij 
vormen immers de onderneming. Het onderscheid tussen 
een kapitaalintensieve en arbeidsintensieve sector is niet al-
tijd even goed te maken. Voor ondernemers die van plan zijn 
een (gedeelte van een) bedrijf over te nemen, is het verstandig 
hier goed naar te kijken.

Kapitaal of arbeid?
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Transportbedrijf G. de Kruijf 
heeft zijn wagenpark recent 

uitgebreid met een Volvo FH 

420 Euro VI-trekker. De nieuwe 

truck heeft een Globetrotter-

cabine en biedt de chauffeur 

veel comfort. Het bedrijf uit 

Houten, gerund door twee 

zussen, is gespecialiseerd in het 

vervoer van dranken. Het 

wagenpark bestaat uit 31 

trekkende eenheden.

Holland Container Innovati-
ons heeft een internationale 

innovatieprijs ontvangen 

tijdens het Wereldverkeersfo-

rum 2014 in Leipzig. Het bedrijf 

ontving de prestigieuze 

Promising Innovation in 

Transport Award voor zijn 

opvouwbare container. Volgens 

de jury heeft het product grote 

potentie om de effi ciëntie van 

zeetransporten te verbeteren. 

Toscon Trailer Service heeft 

zijn landelijk dekkend service-

netwerk uitgebreid met een 

nieuwe vestiging in Tiel: 

Garagebedrijf Van Mourik. Dit 

nieuwe service center gaat zich 

vooral richten op de logistieke 

hotspots in de Betuwe, in het 

bijzonder de distributiecentra 

in Tiel en Geldermalsen. Naast 

onderhoud en reparatie kan 

men tegelijkertijd ook de 

truckservice laten uitvoeren. 

European Gateway Services 

heeft de status Authorised 

Economic Operator (AEO) 

bereikt. Hierdoor profi teert de 

dochteronderneming van ECT 

van belangrijke douanevereen-

voudigingen. Meerdere 

achterlandroutes van European 

Gateway Services zijn nu van 

begin tot eind volledig AEO-

gecertifi ceerd. Als onderdeel 

van European Gateway Services 

is ook Maasvlakte Transport 
AEO-gecertifi ceerd. Deze 

wegvervoerder is  gespeciali-

seerd in het transport over 

korte afstanden. 

Handelshuis Schuttert uit 

Ommen heeft een nieuwe 

Actros 1842 LS met BigSpace-

cabine aangeschaft. De 

komende tijd zal het handels-

huis nog zes trucks aanschaf-

fen. Het bedrijf verhandelt 

biggen en varkens en heeft een 

deel van de productieketen in 

eigen handen. De nieuwe 

Actros wordt dan ook ingezet 

met een speciale trailer voor 

het transport van varkens naar 

slachterijen in Nederland en 

Duitsland.  

De Rijssense logistieke dienst-

verlener TTS Quality Logistics 
mag na het verkrijgen van het 

Skal Bio-certifi caat ook biologi-

sche producten opslaan, zonder 

dat deze hun status verliezen. 

Normaal gesproken verliezen 

producten hun status als 

‘biologisch’ als ze in een 

niet-gecertifi ceerde opslag-

ruimte worden bewaard. 

Met de recente aanschaf van 

vijftien nieuwe Opel Combo’s 

heeft DHL Express het wagen-

park van zijn Same Day service 

uitgebreid, verjongd en 

vergroend. De bestelwagens 

zijn bestemd voor de Sprintline 

service waarmee Same Day 

spoedritten binnen Nederland 

en Europa onderneemt. De 

verste afstanden zijn Oekraïne 

en Spanje, waarbij altijd twee 

chauffeurs rijden. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

 niet teruggedraaid

zineaccijns begin dit jaar behoudens 
de indexatie ongewijzig bleef.
Meteen kwam Wiebes met zijn be-
vindingen weer in aanvaring met 
ondernemersorganisaties uit onder 
meer de transportsector. TLN stelde 
dat Wiebes ‘alle overweldigende be-
wijzen’ van de negatieve eff ecten van 

de dieselaccijnsverhoging naast zich 
neer zou leggen. TLN zelf kwam bij 
eerder onderzoek onder de leden uit 
op een bedrag van meer dan 300 
miljoen euro dat de staat door de ac-
cijnsverhoging dit jaar zou derven.
Ook Bovag en Nove, die eerder eigen 

onderzoek deden en onder meer 
concludeerden dat pomphouders in 
de grensstreken sinds begin dit jaar 
tot tientallen procenten minder die-
sel zouden verkopen, hebben grote 
twijfels over de waarde van de door 
Wiebes uitgevoerde evaluatie. Vol-
gens Bovag zou de staatssecretaris 

sjoemelen met cijfers en zich te veel 
op gegevens van het CBS verlaten. 
Het CBS zou de accijnsinkomsten 
uit diesel stelselmatig overschatten 
en daar later ook steeds met neer-
waartse correcties op terugkomen.
Opmerkelijk is wel dat ook Bovag nu 

een stijging waarneemt van de ac-
cijnsinkomsten sinds de tariefsver-
hoging. Als alleen naar het eff ect van 
die accijnsverhoging wordt gekeken, 
en niet ook nog naar de normale ‘in-
dexatie’ van de accijns voor de infl a-
tieontwikkeling, heeft  de staat zijn 
inkomsten uit dieselaccijns met 31 
miljoen verhoogd. Eerder meende 
Bovag dat de staat per saldo door de 
accijnsverhoging niet meer maar 
minder inkomsten zou boeken.
Een reeks andere organisaties uit 
onder meer het midden- en kleinbe-
drijf en van pomphouders sluit zich 
bij het protest tegen het niet-terug-
draaien van de accijnsverhoging 
aan. Ze voorzien het faillissement 
van veel pomphouders in grensstre-
ken en stellen boos vast dat Wiebes 
daaraan niets wil doen.

FOLKERT NICOLAI

De daling van de dieselafzet komt ook
door de steeds zuiniger motoren.
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Gezocht: reder die in het kielzog van 
Napoleon centen wil verdienen 
Buitenkansje voor een reder met 
gevoel voor geschiedenis, die nog 
een vrachtdienst wil scoren mid-
den in de oceaan, een paar duizend 
kilometer ten westen van Afrika. 

Incroyable! Sint Helena, het afgele-
gen eiland waar Napoleon onder 
Britse dwang zijn laatste zes levens-
jaren sleet, zoekt een reder die een 
vrachtdienst wil openen. 
Wat is het geval? Het eiland krijgt in 
2016 een vliegveld en daarom heeft  
de regering besloten om te stoppen 
met het eigen, zwaar gesubsidieerde 
vrachtschip RMS St Helena. Dus 
plaatste het een oproep in Lloyd’s 
List voor ‘suitably qualifi ed & expe-
rienced organisations who are inte-
rested in providing an Ocean Freight 
solution to the island’. Meer infor-
matie verkrijgbaar bij David Woo-
sey, die bereikbaar is op het fi lmi-
sche adres ‘Th e Castle, Jamestown.’ 

SINT HELENA

Die hoofdplaats telt pak hem beet 
duizend inwoners, en de 122 vier-
kante kilometer vulcanische grond 
liggen zo’n 2000 kilometer ten wes-
ten van Afrika. Het behoort tot de 
Britse overzeese gebieden. 
Op het eiland is nog steeds het ver-
blijf Longwood House (zie foto) te 
vinden, waar Napoleon tussen de 

ratten wegkwijnde na zijn defi nitie-
ve (helaas...) nederlaag bij Waterloo. 
De doodsoorzaak zal altijd omstre-
den blijven; later werd zijn stoff elijk 
overschot overgebracht naar Frank-
rijk, waar het nu rust in het Dôme 
des Invalides. En Longwood House 
is zelfs offi  cieel Frans grondgebied 
geworden. | PETER WIERENGA
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Jacks schuit zinkt

Er komt geen vijfde deel in 
de fi lmreeks Pirates of the 
Caribbean. Tenminste, niet 
als het aan het schip Brig 
Unicorn ligt. Want dat is 
gezonken. 

Voor Captain Jack Sparrow zal de 
schok moeilijk te verwerken zijn. 
Het schip waarop hij in drie van de 
vier Pirates of the Caribbeans fi lms  
zijn piraten toeschreeuwde en epi-
sche gevechtscènes doorstond is ge-
zonken. De Brig Unicorn, zoals zij in 
het echt heet, verscheen als Th e Hen-
rietta in Th e Curse of the Black Pearl 
en als Th e Terrasaw in Dead Man’s 
Chest en At World’s End. Ook was ze 
in de seventies-serie Roots als sla-
venschip te zien op televisie. Maar 

dat is nu voorbij. De Brig Unicorn 
zonk terwijl ze en route was vanaf St. 
Lucia om gerepareerd te worden. 
De oorzaak is nog niet bekend maar 
nabij de kust van St. Vincent begon 
het schip te kantelen en zonk. De ne-
gen bemanningsleden en de kapitein 
konden vlak na het ongeval worden 
gered door de kustwacht. Of het 
vaartuig geborgen kan en gaat wor-
den, is nog niet duidelijk.
Misschien is het maar beter zo. Het 
in 1948 gebouwde schip, dat ooit be-
gon als rondvaart- en vrachtschip in 
de Cariben, lag de laatste jaren als 
bar en restaurant in St. Lucia. Er 
wordt gezegd dat een kapitein met 
zijn schip ten onder hoort te gaan - 
hoewel het nieuws de laatste jaren 
anders suggereert. Misschien kan 
een majestueus zeilschip het beste 

met zijn glorie het diepe in zinken, 
voor eeuwig gevangen in Davy 
Jones’ locker. 
De grote vraag is wat er nu met het 
vijfde deel in de fi lmreeks gaat ge-
beuren. In deze nieuwste fi lm,  die de 
titel Dead Men Tell No Tales draagt,  
wordt naar verluidt Jack Sparrow 
achternagezeten door een spook dat 
wraak wil nemen omdat zijn broer 
door Jacks toedoen een piraat werd 
en stierf. De fi lm moet in 2016 in de 
bioscopen verschijnen. Maar kan 
dat wel nu het strijdtoneel op de bo-
dem van de zee ligt?
Natuurlijk kan dat. We hebben het 
hier wel over Captain Jack Sparrow.
Savvy?
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 GEZONKEN   Piratenschip Brig Unicorn gevangen in Davy Jones’ locker

QUOTE VAN DE WEEK

Rotterdam 
wordt nooit 
meer de grootste, 
maar we moeten 
wel de beste 
haven van de 
wereld zijn.
Allard Castelein, topman 
van Havenbedrijf 
Rotterdam in Elsevier
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Het was al mooi dat de Amerikanen 
van luchtvrachtexpediteur IJS Global 
die kapitale Nederlandse lange IJ zo 
correct konden spellen. Mijn eigen 
computer wil bijvoorbeeld niets van de 
lange ij weten. Begin ik een zin met ‘IJs-
land’, dan schiet het Winword-pro-
gramma meteen in de stress. De I als 
hoofdletter wordt geaccepteerd, maar 
die j, die u, gebruiker, als J typt, moet 

echt een klein lettertje worden. Je mag een volzin niet begin-
nen met twee kapitalen aaneen. Nou ja, tenzij het GE, IBM, 
NYSE of, vooruit, KLM betreft .

Nu lees ik dat IJS Global Nederlands wordt! Decennialang 
heeft  Nederland zijn oeroude specimina van ondernemer-
schap in handen zien vallen van buitenlandse grootmachten. 
Van Gend & Loos werd DHL, Frans Maas DSV, Nedlloyd via 
P&O Maersk en menig ander bedrijf van Dietschen stam 
werd opgeveegd door meestal Angelsaksische investeerders, 
die de zaak oppoetsten, er nog wat kralen voor gingen zoeken 
en het geheel vervolgens voor een aardige prijs weer in de eta-
lage zetten.

Maar we slaan terug, want de Nederlandse investeerder Nim-
bus, uit Zeist (korte ei), heeft  IJS Global ingelijfd en gaat er nu 
wereldwijd, ook door verdere overnames, mee aan de weg 
timmeren. Dat wordt nog wat, want IJS Global, waarop naar 
verluidt ook een Amerikaans equityfonds loerde, heeft  al 
veertig kantoren op deze planeet en uitgewerkte plannen 
voor een vestiging op Mars, vanwaaruit ook Alpha Centauri 
en Eta Carinae kunnen worden bediend. Reguliere aanbie-
ders voor deze bestemmingen zijn er helaas nog niet.

Nimbus, naar eigen zeggen een ‘hands-on investor’, laat de 
topman van IJS Global gewoon in functie. Dat is niet zo ver-
wonderlijk, want het gaat hier om Sjoerd van Loon, die al 
sinds de tijden van Avercamp (1585-1634) is doorgewinterd 
op het gladde luchtvracht-ijs. Sjoerd gaat, met steun van Nim-
bus, zorgen voor een nieuwe kleine IJS-tijd in de luchtvracht-
branche. Zo gaan er soms ook dingen goed. De luchtvracht-
branche maakt moeilijke tijden door. Zo lees ik ook dat 
Aviapartner op Schiphol in moeilijkheden verkeert. Klus 
voor Van Loon? Nee, zal hij ijzig zeggen. Wij gaan over het 
vervoer van de koek en zopie. Niet over het in- en uitladen 
daarvan.

IJs Global, ben ik voor

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl


