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Frankrijk wil een ‘light’-versie 
van de kilometerheffi  ng voor 
vrachtverkeer invoeren. Op veel 
minder wegen moet straks tol 
worden betaald, vooral door het 
lange-afstandsverkeer.

De Franse regering heeft  de kilometerhef-
fi ng voor vrachtverkeer opnieuw op de 
schop genomen. De heffi  ng wordt begin 
volgend jaar alleen ingevoerd op een be-
perkt aantal grote doorgaande wegen, 
waarvan veel vrachtauto’s in ‘transitover-
voer’ gebruikmaken. Het gaat om 3.800 ki-
lometer weg, geselecteerd met het criteri-
um dat er per dag meer dan 2.500 
vrachtauto’s overheen rijden.
Daartoe heeft  het kabinet van premier Ma-
nuel Valls besloten. De vorige versie van de 
‘écotaxe poids lourds’ omvatte een veel 
groter net van staatssnelwegen en departe-
mentale wegen, met een totale lengte van 
15.000 kilometer. Bij de snelwegen betreft  
het wegen die nog niet door de overheid in 
concessie bij particuliere tolheff ers, de ‘pé-
ages’, zijn ondergebracht.
Dit tolwegennet is nu dus teruggebracht 

mee de Bretonse ‘bonnets rouges’ niet het 
idee geven dat ze met hun verzet een totale 
overwinning op de regering hebben be-
haald.
Valls levert een groot deel van de aanvan-
kelijk geraamde opbrengst van de écotaxe 
in. Hij zegt niet anders te kunnen omdat hij 
aan het contract met Ecomouv’ vastzit. De 
écotaxe had 1,1 miljard euro per jaar moe-
ten opleveren, maar in de nieuwe opzet 
wordt dat slechts de helft : 550 miljoen euro. 
Contractueel ontvangt Ecomouv’ per jaar 
nog steeds 230 miljoen euro voor onder-
houd en exploitatie van het tolsysteem.
Dat bedrag was overeengekomen voor het 
écotaxe-systeem, met zijn veel hogere op-
brengst. Maar bronnen die zakenkrant Les 
Echos aanhaalt, zeggen dat het contract 
met Ecomouv’ ‘in beton’ is gegoten. Zou de 
Franse staat dat contract willen verbreken, 
dan kan die rekenen op een schadeclaim 
van zeker 800 miljoen euro van de tolhef-
fer, zijnde de 600 miljoen euro die Eco-
mouv’ in de installatie van de tolheffi  ngs-
apparatuur heeft  geïnvesteerd met de 
bijkomende kosten sindsdien.

tot een veel kleiner aantal kilometers om 
vooral de tegenstand in perifere gebieden 
van het land tegen de heffi  ng te verminde-
ren. De écotaxe, die al enige keren moest 
worden uitgesteld wegens technische pro-
blemen en de felle oppositie, heeft  inmid-
dels ook weer een andere naam. Eerder 
was nog sprake van een ‘éco-redevance’, 
een eco-tol, nu gaat de heffi  ng ‘péage de 
transit poids lourds’ heten.
Gehandhaafd zijn enkele elementen van 
de écotaxe, zoals de gewichtslimiet van 3,5 
ton totaalgewicht, de heffi  ng via een gps-
systeem, het gemiddelde tarief van dertien 
eurocent per kilometer en de exploitant 
van het systeem, het consortium Eco-
mouv’, voor 70% in handen van het Itali-
aanse Atlantia. Een wijziging is dan weer 
dat nu ook op 200 kilometer lokale wegen 
tol wordt geheven, onder meer op de rond-
wegen om Parijs, die nu tolvrij zijn.

Verzet
In Bretagne, waar het verzet tegen de éco-
taxe het sterkst was, wordt volgens het 
jongste plan alleen tol geheven op de snel-
weg die van Nantes, via hoofdstad Rennes, 
naar Saint-Lô in Normandië voert. Vol-
gens Franse media wil premier Valls daar-

Premier Valls heeft veel ingeleverd. In de jongste variant levert de écotaxe nog maar de helft op.
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 ÉCOTAXE   Parijs wil vooral lange-afstandsverkeer voor weggebruik laten betalen

Frankrijk heft trucktol
op veel minder wegen 

FOLKERT NICOLAI

LEES HET COMMENTAAR OP PAGINA 2

WEGVERVOER
Diefstal van brandstof 
neemt fl ink toe. Dat 
valt op te maken uit 
een brief van minister 
Ivo Opstelten (Veilig-
heid en Justitie) aan de 
Tweede Kamer. ‘Het al-
gemene beeld is dat 
(de registratie van) diefstal van brandstof toeneemt. 
Het gaat dan om tanken zonder te betalen en diefstal 
van brandstof uit tanks van voertuigen of opslagtanks.’ 
Hij heeft een grafi ek toegevoegd waaruit blijkt dat tot 1 
mei 2014 al meer diefstallen hebben plaatsgevonden 
dan in het gehele vorige jaar.

Benzinediefstal neemt flink toe 

BEDRIJVEN
Rotra heeft de activiteiten overgenomen van Veurink 
International uit Hardenberg, dat vorige week failliet 
werd verklaard. Veurink is een ruim 130 jaar oud bedrijf, 
gespecialiseerd in distributievervoer in de Benelux, 
Duitsland en Italië. Er werken 32 mensen, die voor het 
merendeel door Koninklijke Rotra worden overgeno-
men. Volgens de curator, die inmiddels een akkoord 
over de overname heeft gesloten met Rotra, kwam het 
bedrijf in moeilijkheden door lage marges en een da-
lende omzet. Een andere factor was het overlijden van 
eigenaar Jan Veurink begin dit jaar. Rotra verwacht de 
dienstverlening van Veurink aan diens klanten te kun-
nen optimaliseren.

Rotra neemt failliet Veurink over

treinen reden vorig 
jaar door rood. Dat 
waren er drie minder 
dan in 2012. Deze mi-
nieme daling blijkt uit 

een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Trans-
port, dat staatssecretaris Mansveld naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. De al jaren geldende doelstelling 
van een halvering van het aantal treinen dat een rood 
sein mist ten opzichte van 2003, is daarmee weer niet 
gehaald. Volgens die doelstelling hadden er vorig jaar 
niet meer dan 133 zogenoemde sts-passages (stop to-
nend sein) mogen zijn. 
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SCHEEPVAART
Wat gaat er gebeuren 
nu de P3-alliantie van 
de baan is? Die vraag 
houdt de containerin-
dustrie op dit moment 
erg bezig. Een logische 
stap zou samenwer-

king tussen Maersk en MSC zijn, aldus SeaIntel. Die 
twee rederijen zouden naar verluidt de initiatiefne-
mers van de P3-alliantie zijn. Samen hebben ze een 
marktaandeel van ongeveer 30% en zijn daarmee een 
stuk groter dan de overige concurrentie. CMA CGM zou 
tijdens de vorming van P3 ook contact hebben gezocht 
met UASC en China Shipping. 

Verandert P3 in P2?
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P3 gaat niet door

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 599 mensen op de stelling van 18 JUNI

Klaus-Michael Kühne (77) zag in 
P3 een groot gevaar voor de 
concurrentie in de container-
vaart en de positie van de 
expediteurs. De bejaarde 
eigenaar van Kuehne+Nagel 
(K+N) zal dan ook geen traan 
laten over het recente besluit van 
de Chinese autoriteiten om geen 
goedkeuring te geven aan de 
alliantie.

Waarom was het een bedreiging?
De alliantie van Maersk, CMA 
CGM en MSC was een hoogst on-
gezonde ontwikkeling in de bran-
che. Wij hebben als Kuehne + Na-
gel een goede relatie met alle 
rederijen, maar met een P3 wilden 
de drie containerrederijen zich 
steeds meer onafh ankelijk opstel-
len van de expeditiesector. Dat is 
niet goed voor de markt. Het is van 
groot belang dat er tussen de rede-
rijen een gezonde competitie be-
staat. Dat is ook altijd de reden ge-
weest dat ik me heb bemoeid met 
Hapag Lloyd als aandeelhouder. 
Meer rederijen is goed voor ons als 
logistiek dienstverleners. P3 heb ik 
daarom altijd gezien als een be-
dreiging voor de markt. 

Geldt hetzelfde in de luchtvracht? 
Nee. Daar is die ontwikkeling niet 
zo duidelijk, maar of de arbeids-
verdeling tussen airlines en expe-
diteurs ook in de toekomst zo zui-
ver kan worden voortgezet in de 
luchtvrachtsector moet nog blij-
ken.   

Verwacht u een herstel van de 
tarieven in de containervaart?    
De goede oude tijden keren niet 
meer terug. Ik geloof dat de winst-
marges klein blijven. Dat komt 
deels door de IT-ontwikkelingen. 
Daardoor is er bijna een volledige 
prijstransparantie in de markt en 
kunnen de klanten de tarieven be-
palen. Dat is volgens mij de hoofd-
reden dat de vrachtprijzen onder 
druk blijven staan. Dat lage niveau 
zal zich dan ook de komende tijd 
voortzetten. Daarnaast wordt er 
steeds meer nieuwe capaciteit door 

de rederijen in de markt gebracht. 
Ik geloof dan ook niet dat de over-
capaciteit in de markt zal worden 
afgebouwd. In deze vrachtmarkt 
zal de prijzenslag zich eerder ver-
der verscherpen. Dat geldt voor de 
rederijen maar ook voor de expedi-
teurs. De gevolgen voor het rende-
ment van de expediteurs zullen 
dan ook groot zijn.  

De marges zijn laag. Veel 
expediteurs verdienen nauwelijks 
iets. Staan we aan de vooravond 
van een nieuwe en grote consoli-
datieslag?
Dat verhaal hoor ik al jaren. Inder-
daad vraag ik mij wel eens af hoe 
veel expediteurs in het middenseg-
ment het volhouden, maar van de 
andere kant is logistiek een leven-
dige en creatieve markt. Daarom 
worden er steeds weer opnieuw ni-
ches gevonden waarin bedrijven 
zich weten te positioneren. Daar-
naast zijn grote overnames veel 
moeilijker dan de meeste mensen 
denken.’     

Waarom?
Het integreren van bedrijven is ge-
woon een moeilijk proces. Het is 
niet eenvoudig om zo’n integratie 
goed af te wikkelen en tegelijker-
tijd succesvol te zijn. De mensen 
die een bedrijf verkopen, hebben 
daar ook een bepaalde reden voor, 
maar dat geven ze niet direct toe. 

Wij hebben ook eental fl ops mee-
gemaakt in het verleden. Daarvan 
leer je dan.
   
Is groei belangrijk om in de expe-
ditie te overleven?
Dat zie ik genuanceerd. Kleine be-
drijven hebben weinig groei. 
Kuehne + Nagel daarentegen is tot 
groei veroordeeld. We moeten 
minstens met de markt meegroei-
en, maar doordat de marges krim-
pen, zijn ook daar de mogelijkhe-
den begrensd. Daarom moesten 
ook wij onze strategie aanpassen. 
Die is veel meer bescheiden verge-
leken met voorgaande jaren.’     

U bent niet meer betrokken bij de 
dagelijkse leiding. Wat is uw rol?
De opvolging is bij ons goed gere-
geld, maar indien er iets geheel 
misloopt, krijg ik dat nog best snel 
te horen en grijp ik ook direct in. 
Dan worden de zaken snel en dui-
delijk op tafel gelegd. Dat werkt be-
ter dan dingen onder het tapijt te 
vegen.

K+N viert volgend jaar het 125 
jarig bestaan. Op vijft ig daarvan 
heeft  u een groot stempel gedrukt. 
Wat was de moeilijkste tijd?
De crisis van 1981. Dat was echt 
kantje boord. Ik moest toen hard 
vechten voor het voortbestaan van 
K+N. Met veel hulp hebben we het 
destijds overleefd. 

Welke fout had u gemaakt?    
We zijn met een rederij begonnen 
zonder dat we er echt veel verstand 
van hadden. Daarnaast raakten we 
na de eerste successen overmoedig.

En wat heeft  u van die moeilijke 
periode geleerd? 
Allereerst: ‘schoenmaker bleef bij 
je leest’. Verder moet je altijd goede 
partners en adviseurs hebben. Ik 
luister dan ook altijd eerst naar an-
dere meningen, maar als er dan 
een besluit moet worden genomen 
ben ik altijd de persoon die het 
laatste woord heeft . 

KLAUS-MICHAEL KÜHNE, EIGENAAR KUEHNE + NAGEL

‘P3 zag ik als een ongezonde 

ontwikkeling’

GÜNTHER HÖRBST (DVZ)
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het Franse woord farce kan on-
der meer duiden op een kluch-
tige toneelopvoering, een bela-
chelijke gang van zaken die veel 
moet voorstellen maar tot niets 
leidt en, gek genoeg, een berei-
dingstechniek die een op zich 
vrij saai gerecht aantrekkelij-
ker kan maken. Op de invoe-
ring van de kilometerheffi  ng 

voor vrachtverkeer in Frankrijk zijn vooral de eerste 
twee betekenissen van toepassing.

Verscheidene Franse kabinetten achtereen hebben 
plannen ontwikkeld om vrachtauto’s uit binnen- en 
buitenland voor hun feitelijke weggebruik tol te laten 
betalen, maar zijn daarbij zelf de weg kwijtgeraakt. 
Wie naar het Franse wegennet kijkt, ziet twee ver-
schillende stelsels. Er zijn de door particuliere bedrij-
ven onderhouden en via de ‘péage’ uitgebate snelwe-
gen die er meestal perfect bij liggen. En er zijn de 
snelwegen en departementale wegen die de staat zelf 
onderhoudt uit de belastingmiddelen. Die verkeren 
vaak in veel mindere toestand. Om daar iets aan te 
doen, wil Parijs meer middelen genereren door er 
eveneens tol – in dit geval alleen voor binnen- én bui-
tenlands vrachtverkeer – te heff en. 

Het probleem is dat opvolgende regeringen hebben 
geblunderd bij de uitvoering van dit plan. Het begon 
ermee dat alvast een duur contract werd gesloten met 
de toekomstige tolexploitant, Ecomouv’, zonder dat 
de contouren van de nieuwe heffi  ng vastlagen. Ver-
volgens brak een volksopstand uit in perifere gebie-
den, waar men zich afvroeg waarom lokale vervoer-
ders en verladers voor kleine routineritjes óók 
moesten meebetalen, terwijl ze al ruimschoots via de 
wegenbelasting werden aangeslagen.

Om aan die bezwaren tegemoet te komen, heeft  de 
nieuwe Franse premier, Manuel Valls, het oorspron-
kelijke plan voor een ‘écotaxe poids lourds’ fl ink uit-
gekleed. Lokale belangen worden ontzien en de pijlen 
worden nu vooral gericht op vervoerders die in zijn 
land lange afstanden afl eggen. Daarom moet minis-
ter van fi nanciën Michel Sapin op zoek naar extra 
geld. Geld dat met het Ecomouv’-contract op voor-
hand is vermorst.

Ook tegen het plan-Valls bestaat nog veel weerstand 
in het Franse wegvervoer. Waarom moet een eigen- of 
beroepsvervoerder uit Nord-Pas de Calais of de Li-
mousin straks wel tol gaan betalen en een collega uit 
Bretagne niet? Daarop zou ook dit plan kunnen sneu-
velen. De farce zal dan nog langer duren.

Farce
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Mansveld bezuinigt
op emplacementen

Herstart Herik wellicht 
pas in september rond

SPOORVERVOER

met een maand, of de optie dat de 
herstart over de ladingarme zomer-
maanden heen wordt getild en er-
gens in september van dit jaar komt 
te liggen. ‘We moeten een zo zakelijk 
mogelijk besluit nemen. Het feit dat 
er de komende zomermaanden min-
der lading zal zijn, is daarbij een af-
weging. Het gaat immers om veel 
geld als je de treinen weer laat rijden. 
Daarom is een slimme datum voor 
de herstart van groot belang.’
Herik Rail laat verder weten dat de 
klanten nog steeds geloven in de her-
rijzenis van de raildienst. ‘Klanten 
juichen het optimaliseren en verbe-
teren toe. Zij geven ons bedrijf de tijd 
en ruimte om te komen tot de beste 
oplossing, waardoor we elkaar in de 
toekomst blijven versterken.’ | JV

Herik Rail Cargo heeft  de herstart 
van de raildienst tussen Amster-
dam en Milaan uitgesteld.

De ritten - drie per week - die begin 
mei na nauwelijks twee maanden 
werden gestaakt, zouden aanvanke-
lijk rond 15 juni worden hervat.
De time-out was noodzakelijk om 
een nieuwe dienstregeling met 
spooroperator DB Schenker af te 
spreken, liet Herik Rail destijds we-
ten. Directeur Gerard van den Herik 
wijst er in een telefonische toelich-
ting op dat de aandeelhouders pas 
eind deze week een defi nitief besluit 
nemen over de hervatting van de 
railshuttle. 
Daarbij is de keuze tussen een snelle 
start nog in de maand juni, uitstel 

kenen nader gaan uitwerken waar 
we precies minder gaan doen aan 
goederenemplacementen’. Volgens 
haar is al wel duidelijk dat er minder 
capaciteitsuitbreiding nodig is ge-
zien de geringere groei van het goe-
derenvervoer. 

Oost-Nederland
Door het uitstel van de Goederen-
route Oost-Nederland tot minstens 
2020 valt er overigens geen geld vrij 
binnen het PHS-budget, dat ruim 
vier miljard omvat. Mansveld heeft  
begin vorig jaar bij de bezuinigingen 
op het Infrastructuurfonds al beslo-
ten dat er slechts ruimte komt voor 
één extra goederentrein per richting 
per uur in plaats van twee. Dat leid-
de toen al tot een bezuiniging. | RM 

Staatssecretaris Mansveld (I en M) 
gaat besparen op de uitbreiding 
van spooremplacementen. Waar en 
hoe dat gebeurt, is nog niet duide-
lijk.

Ze wil daarmee een deel van de 
meerkosten van de investeringen in 
Amsterdam Centraal Station en het 
traject Meteren-Boxtel compense-
ren. Die twee projecten samen kos-
ten 1,1 miljard, 250 miljoen meer 
dan in het oorspronkelijke budget 
van het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer was gereserveerd. Ze 
gaat binnen dat budget ook nog zoe-
ken naar andere ‘optimaliserings-
mogelijkheden’. 
Een woordvoerder van I en M laat 
weten dat ‘we samen met de betrok-

SPOORVERVOER

Capesize-tarieven 
Zuid-Amerika in de lift

‘Nederlandse export 
naar Polen stijgt verder’ 

Goederenvervoer: 
prognose blijft gunstig

AB Texel neemt 
J.H. Bok over 

SCHEEPVAART
De WK-koorts lijkt de markt van 
grote bulkschepen te hebben be-
smet. Tijdens het begin van het 
wereldkampioenschap voetbal la-
gen de vrachttarieven op de cape-
size-markt van en naar Latijns-
Amerika fors hoger dan een week 

eerder. Op de Bolivar-Rotterdam 
route leken de vrachttarieven 
aanvankelijk te dalen; sinds het 
begin van het WK lagen de cape-
size-tarieven toch nog 11% hoger 
dan de week daarvoor. 

DE MARKT
Nederlandse exporteurs zullen 
ook de komende jaren profi teren 
van de robuuste economische 
groei in Polen. De export vanuit 
Nederland was vorig jaar ruim 9 
miljard euro en zal eind 2015 zijn 
gestegen tot circa 10,6 miljard 
euro. Dit meldt het economisch 
bureau van ING. De export zal in 
2014 met 5% toenemen en zelfs 
met 10% in 2015. De Poolse econo-
mie is na toetreding tot de EU in 
2004 tot 2013 met 41,2% gegroeid.

DE MARKT
Marktkenners in de Duitse trans-
portwereld voorzien de komende 
maanden stabiele tot groeiende 
ladingvolumes bij licht aantrek-
kende tarieven. Dat blijkt uit het 
jongste conjunctuuronderzoek 
van ZEW en Progtrans, dat in het 
tweede kwartaal is uitgevoerd 
middels een enquête onder 250 
experts bij zowel verladende als 
vervoerende bedrijven. Over de 
hele linie zijn de volumes de laat-
ste maanden fl ink toegenomen.

WEGVERVOER
AB Texel heeft J.H. Bok uit Sneek 
overgenomen, specialist in het 
transport van veevoeder. Het be-
drijf telt 31 trucks voor bulklading 

en ruim vijftig medewerkers. AB 
Texel, dat met 500 trekkers en 
900 opleggers losgestorte aard-
appelen, mengvoeders en meel 
vervoert. breidt het vervoer van 
veevoer uit. Onlangs nam het de 
veevoer-activiteiten van Van de 
Bosch in Duitsland over.

KORT‘Pieter Schelte’ in aantocht
 ALLSEAS   Haven moet speciaal ligplaats uitbaggeren voor afbouw superschip

De havens van Rotterdam 
en Vlissingen zijn in de race 
voor de afb ouw van de 
‘Pieter Schelte’ van Allseas, 
die in november naar 
Nederland komt. 

Dit bevestigt woordvoerder Jeroen 
Hagelstein van het bedrijf van Ed-
ward Heerema. Hij verwacht dat 
‘eerstdaags’ de keus op één van de 
twee havens zal vallen. ‘Waarschijn-
lijk wordt het Rotterdam, maar dat is 
nog niet zeker’, zegt hij. De haven die 
het project krijgt, zal speciaal een 
ligplaats moeten uitbaggeren, want 
het schip steekt meer dan twintig 
meter.
De toegangsgeul tot Rotterdam is 23 
meter diep, maar in de haven zelf is 
meestal minder diepgang. Ligplaat-
sen met die diepte zijn bovendien te 
smal voor het 124 meter brede ge-
vaarte. Ook het Calandkanaal, waar 
regelmatig off shore-werkschepen 
worden verbouwd, is volgens Hagel-
stein niet breed genoeg. De haven 
van Vlissingen is toegankelijk voor 
schepen tot zo’n zeventien meter.
In Nederland zullen de 65 meter lan-
ge balken van het hefsysteem wor-
den geïnstalleerd, een klus die onge-
veer vier maanden in beslag zal 
nemen. Die installatie kan construc-
ties tillen tot 48.000 ton, ruim drie 
keer zoveel als de ‘Balder’ van Hee-
rema Marine Contractors, met een 
hijsvermogen van 14.200 ton ’s we-
relds grootste kraanschip. 

Uitstraling
De zestien draagbalken, die zijn 
voorzien van een ingenieus systeem 
om golfslag op zee te compenseren, 
worden in Italië gebouwd en per 
schip naar Nederland aangevoerd. 
Hoeveel omzet of werkgelegenheid 
er met de klus gemoeid is, kan Ha-
gelstein niet zeggen. ‘Maar dat zo’n 
project uitstraling op een regio heeft , 
is duidelijk.’
De 382 meter lange ‘Pieter Schelte’ 
moet begin oktober worden opgele-

verd door de Koreaanse werf Dae-
woo. Allseas heeft  besloten de hijs-
balken in Nederland te installeren 
omdat dat enorme constructies op 
zich zijn en omdat het schip als eer-
ste op de Noordzee zal worden inge-
zet. Met een totale contractwaarde 
van 2,3 miljard euro is de ‘Pieter 

Schelte’ een van de duurste civiele 
schepen die ooit gebouwd zijn.
Allseas gaf Daewoo vier jaar geleden 
opdracht voor de bouw, maar bestel-
de een aantal cruciale onderdelen 
zoals de thrusters (voortstuwings-
eenheden) en het dynamic positio-

ning systeem al zeven jaar geleden. 
De ‘Pieter Schelte’ is in de eerste 
plaats ontworpen voor het verwijde-
ren van off shore-installaties, maar 
kan ze evengoed installeren. Het 
schip is uitgerust met een dubbele 
boeg, waartussen de platformen 
worden opgepakt.

Die voorkant kan ook worden uitge-
rust met een zogenoemde stinger 
voor het leggen van onderzeese pijp-
leidingen. Die kan belast worden tot 
2000 ton, tweemaal zoveel als All-
seas’ eigen ‘Solitaire’, die nu nog ’s 
werelds grootste pijpenlegger is. ‘We 

kunnen de ‘Pieter Schelte’ dus als 
pijpenlegger inzetten als er te weinig 
verwijderings- en installatieklussen 
zijn’, zegt Hagelstein.

Opschudding
Allseas werkt al zo’n 25 jaar aan het 
project. Het eerste idee dateert van 
1987 en ging uit van het koppelen 
van twee bestaande supertankers. 
Later werd besloten om een com-
pleet nieuw schip te laten bouwen. 
De oplevering ervan is keer op keer 
uitgesteld, de laatste keer na de kre-
dietcrisis van 2008. De naam van het 
schip heeft  herhaaldelijk voor op-
schudding gezorgd, omdat het is 
vernoemd naar Edward Heerema’s 
vader, die in de Tweede Wereldoor-
log offi  cier bij de Waff en-SS was.

Met een investering van 2,3 miljard euro is de ‘Pieter Schelte’ een van de duurste civiele schepen die ooit gebouwd zijn.
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‘Dat zo’n project uitstraling op een
regio heeft, is duidelijk.’

ROB MACKOR
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Schijnzelfstandigen: 
vakbond verliest zaak 

BEMIDDELAARS

delingsbureau buiten de wet had 
verklaard.
Het ging bij dit bureau vooral om 
Nederlandse en Bulgaarse chauf-
feurs. Schijnzelfstandigheid is in het 
wegvervoer niet toegestaan. Een 
chauff eur is of in dienst van een 
werkgever, of hij verricht, met eigen 
materieel, zijn werk als eigen rijder. 
Een tussenweg is er niet.

Toestemming
Bemiddelingsbureaus moeten bo-
vendien voor hun werk toestem-
ming hebben van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, dat onder 
de politieke leiding staat van minis-
ter Schultz. De Inspectie Leefomge-
ving en Transport van dit ministerie 
moet toezien op de handhaving van 
de wettelijke regels. | FN

Het is aan de Inspectie Leefomge-
ving en Transport om uit te maken 
of iemand als zogenoemde ‘schijn-
zelfstandige’ werkzaam is in het 
wegvervoer.

Dat heeft  de rechter in Groningen 
bepaald in een kort geding dat door 
FNV Bondgenoten was aangespan-
nen tegen een bemiddelingsbureau.
Dat bureau werd ervan verdacht 
mensen als ‘schijnzelfstandige’ on-
der te brengen bij wegvervoerders, 
hetgeen op grond van de regelgeving 
in het goederenvervoer over de weg 
niet is toegestaan.
De bond, of eigenlijk de stichting 
VNB, die namens de bond ontoe-
laatbare praktijken in de bedrijfstak 
opspoort en aanpakt, had gewild dat 
de rechter zelf het betrokken bemid-

Nog 22 stapelkranen 
voor APMT2 

Wereldhandelsvolume 
herstelt in april 

Optimistisch FedEx 
ziet winst stijgen 

Reder verdacht van 
heroïnehandel

SCHEEPVAART

APM Terminals heeft een vervolg-
order geplaatst bij het Oostenrijke 
Hans Kuenz voor de levering van 
22 automatische stapelkranen 
voor de nieuwe terminal op Maas-
vlakte 2. Het totale aantal van 
deze automated rail-mounted 

gantry cranes (armg’s) komt daar-
mee op 48. De eerste serie van 26 
kranen werd in 2012 besteld en de 
afl evering en installatie daarvan is 
sinds maart vorig jaar aan de 
gang. 

DE MARKT

Het wereldhandelsvolume is in 
april met 1,3% toegenomen na een 
herziene daling van 0,2% in maart. 
Dat maakte het Centraal Planbu-
reau (CPB) bekend op basis van 
zijn eigen wereldhandelsmonitor. 
Eind mei meldde het CPB voor 
maart een daling van 0,5%, vol-
gend op een afname van 0,7% in 
februari. Het herstel van het im-
portvolume in april is te danken 
aan de VS en de eurozone, aldus 
het CPB. 

LOGISTIEK

Het Amerikaanse koeriersbedrijf 
FedEx heeft zijn winst en omzet 
afgelopen jaar zien groeien en 
verwacht dat die trend voorlopig 
doorzet. De omzet steeg in het 
eind mei afgesloten boekjaar met 
3% tot 45,6 miljard dollar (33,6 
miljard euro). De winst was met 
2,1 miljard dollar 6% hoger dan in 
boekjaar 2013. FedEx voorspelde 
dat de winst dit jaar oploopt tot 
8,50 à 9 dollar per aandeel, tegen 
6,75 dollar vorig jaar.

SCHEEPVAART

Meer dan twee ton heroïne is er in 
totaal gevonden in Griekse op-
slagruimtes. Een deel ervan werd 
binnengebracht via de in Togo ge-
vlagde tanker ‘Noor One’, die ei-
gendom is van een Griekse reder. 

Zowel de drugs als de tanker zijn 
in beslag genomen. De drugs-
vangst volgt kort op een eerdere 
vondst op 12 juni van ook een ton 
heroïne. Het gaat om de ‘grootste 
heroïnevangst in Europa ooit’. 

KORTGroen licht voor Atic-deal 
 BULKOVERSLAG   Overname HES door Hestya waarschijnlijk eind september rond

De overname van de Franse 
droge bulkgroep Atic door 
HES Beheer is eindelijk 
rond, want goedgekeurd 
door de aandeelhouders. 
Het wachten is nu op de 
overname van HES door 
Hestya.

155 miljoen euro legt HES op tafel 
voor de overname van het 78% be-
lang in Atic van staalreus Arcelor 
Mittal, waarvan het de andere 22% 
al in handen had. Anderzijds levert 
de verkoop van een belang van 50,1% 
in Ovet Holding, met terminals in 
Terneuzen en Vlissingen, de Rotter-
damse groep 65 miljoen euro op. 
Voor die netto negentig miljoen 
krijgt HES een stuk meer over zijn 
eigen toekomst te vertellen, plus een 
interessante positie in met name 
Franse en Poolse havens. De groep is 
vooral ingenomen met het feit dat 
het belang in EMO op de Maasvlak-
te, de grootste bulkterminal van Eu-
ropa, toeneeemt van 37 tot 57%. ‘Een 
hele goede zaak voor de Rotterdam-
se haven’, meent commissaris Ben 
Vree. 
HES zou met de overname van Atic 
ook volledig eigenaar worden van 
Ovet, maar heeft  ervoor gekozen om 
50,1% direct door te verkopen aan 
het Amerikaanse Oxbow. Anders 
zou de deal worden afgeschoten 
door de Autoriteit Consument en 
Markt omdat de groep dan de be-
langrijkste terminals in Rotterdam, 
Amsterdam en Zeeland in handen 
zou hebben. HES had en houdt een 
meerderheidsbelang in het Amster-
damse OBA.
Volgens voorzitter en aandeelhou-
der Jan Peter Peterson dreigde HES 
zonder deze transactie een ‘sitting 
duck’ te worden als het meerder-
heidsaandeel in Atic in andere han-
den was gevallen. ‘Ons aandeel van 
22% was dan redelijk waardeloos ge-
worden en we hadden minder zeg-

genschap over onze toekomst ge-
had.’
Dat gevaar was wel degelijk reëel, 
maakte hij tijdens de aandeelhou-
dersvergadering duidelijk. Tijdens 
het overnametraject, dat meer dan 
een half jaar in beslag heeft  geno-
men, is er gefl irt met een andere 

kandidaat en waarschijnlijk ook nog 
met een derde, aldus Peterson.
Hij vond zelf ook dat het allemaal 
wel erg lang had geduurd,maar vol-
gens hem was daar weinig aan te 
doen omdat het nu eenmaal één van 

de meeste complexe overnames van 
de laatste jaren is. Bovendien zorgde 
de bemoeienis van het Amerikaanse 
Hestya, dat op zijn beurt ook al een 
half jaar lang aan een bod op HES 
werkt, voor oponthoud. ‘Het heeft  
ons wel eens verbaasd hoe intensief 
zij een boekenonderzoek laten uit-

voeren.’ Inmiddels lijken de meeste 
obstakels uit de weg geruimd, al ligt 
er nog wel een waslijst van ontsnap-
pingsclausules op tafel. Niettemin 
verwacht HES dat de deal eind sep-
tember afgerond kan worden.

Directeur Kees Molenaar zei dat 
HES vooral aan de slag wil met de 
terminals in Gdynia en het Franse 
Fos-sur-Mer. Voor beide ziet hij mo-
gelijkheden om de overslagvolumes 
te vergroten.

Zorgenkindje
De binnenvaarttak CFNR onschreef 
hij daarentegen als een ‘zorgenkind-
je’. De groep heeft  de containeracti-
viteiten verkocht aan het Neder-
landse Danser en boekte de 
afgelopen twee jaar zo’n twintig mil-
joen verlies. Verkoop van CFNR als 
geheel is een optie, maar Molenaar 
noemde het ook  ‘zonde om een hele 
activiteit op het dieptepunt van de 
markt eruit te gooien’.

De EMO-terminal op de Maasvlakte is nu grotendeels in handen van HES.
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

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

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

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

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

‘Het is zonde om een activiteit er op het 
dieptepunt van de markt uit te gooien.’

ROB MACKOR
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TRANSPORT GAAT BIJ HOOGTIJ ZOMERSLAPTE TEGEMOET

Nog een paar weken zal de Transportindex zijn hoge stand weten vast te houden. Daarna treedt de zomerperiode 
in en zullen met name wegvervoer en binnenvaart een deel van de winst van de afgelopen negen maanden 
tijdelijk moeten inleveren. De zeescheepvaart, die zich van zulke periodes weinig aantrekt, zou boven de rest 
kunnen kruipen. Vorige week bleef vooral de binnenvaart het goed doen, met een stijging van zo’n negen punten.

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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Belgisch wegvervoer  
 HERSTEL   Langzaam komt er bij transporteurs weer wat vet op de soep

Het Belgische wegvervoer 
krabbelt op. Het herstel gaat 
wel langzaam en aan som-
mige vervoerders lijkt het 
voorbij te gaan.

Hoewel de recessie nu toch wel ach-
ter ons ligt, wil het wegvervoer in 
België er zich nog niet echt van her-
stellen. Een meerderheid van de on-
dernemers klaagt nog over een ver-
mindering van activiteiten door 
achterblijvend ladingaanbod. De 
vrachtprijzen gaan niet of nauwe-
lijks omhoog, terwijl de kosten wel 
blijven stijgen.
Dat blijkt uit de driemaandelijkse 
conjunctuurenquête van het Insti-
tuut Wegtransport en Logistiek Bel-
gië, waarvan de afk orting naar de 
Franse naam verwijst: ITLB (Insti-
tut Transport routier et Logistique 
Belge). Hetzelfde beeld komt naar 
voren uit het jongste ‘rapport van de 
impact van de economische crisis’, 
dat het ITLB in voorgaande jaren al 
uitbracht en waarvan het nu een ‘up-
date 2014’ heeft  gepubliceerd.
Dat langetermijnbeeld stemt niet 
positief. In 2009, toen de crisis zich 
breed manifesteerde, kwam het Bel-
gische wegvervoer in zwaar weer. In 
2010 leek de branche uit het dal te 
klimmen en in de eerste helft  van 
2011 waren de vooruitzichten zelfs 
ronduit gunstig. De rest van dat jaar, 
evenals 2012 en de eerste helft  van 
vorig jaar deed zich opnieuw een 
achteruitgang voor. En terwijl de 
economie zich in de loop van 2013 
begon te herpakken, was daarvan in 
het wegvervoer nog geen sprake.

Overcapaciteit
De problemen in de bedrijfstak zijn 
goeddeels die waarmee ook het Ne-
derlandse wegvervoer kampt: nog 
steeds een zekere overcapaciteit, 
weinig tot geen herstel van de tarie-
ven voor een belangrijk deel van de 
vervoerders, zware concurrentie van 

bedrijven die goedkopere arbeids-
krachten uit Midden- en Oost-Euro-
pa inzetten. Nog in 2011 dacht meer 
dan één op de vijf Belgische onder-
nemers chauff eurs te moeten aan-
werven, vorig jaar was dat percenta-
ge tot 8,2 gedaald. Daarbij was 
meestal sprake van vervanging.
Zeker in het internationale vervoer 
heeft  de Belgische ondernemer te 
maken met te hoge loonkosten, zo 
stelt het ITLB. Niet dat de totale 
kostprijs de laatste tijd zo zou zijn 
gestegen. De conjunctuurpeiling 
over het eerste kwartaal laat zien dat 
het aantal bedrijven dat een duide-

lijke kostenstijging ervaart nog maar 
nipt in de meerderheid is. In dezelf-
de tijdsspanne van vorig jaar was die 
meerderheid aanzienlijk groter.
Dit jaar was er tot dusver een lichte 
daling van de prijzen voor brand-
stoff en, fi nanciering, onderhoud en 
reparatie. Daar stonden toenemende 
loonkosten tegenover. Voor het eerst 
in lange tijd is, zo blijkt uit de cijfers, 
de kostenindex ‘zonder diesel’ har-
der gestegen dan de totale index. In 
het internationale vervoer juist weer 
niet. Het ITLB houdt de ontwikke-
ling van de kosten in dat deel van het 
vervoer sinds kort bij door indexe-

Terwijl de kosten stijgen, durven veel transporteurs hun tarieven niet te verhogen.

Overslag op Tweede 
Maasvlakte begonnen

BINNENWATER

Boord-boordoverslag vindt ook op 
zee plaats, bijvoorbeeld bij het Britse 
Southwold en het Deense Skagen. 
Overslag op de nieuwe ligplaats
op de Tweede Maasvlakte is daar-
voor een veiliger en uit
milieu-oogpunt verantwoorder al-
ternatief.
In het binnenwater van de Tweede 
Maasvlakte zijn acht grote meerpa-
len geslagen waaraan schepen met 
een lengte van 235 tot 350 meter 
kunnen aanleggen. De maximale 
diepte van het water is er 23,65 me-
ter.
Met de nieuwe ligplaats voor boord-
boordoverslag wordt niet alleen op 
vloeibare lading gemikt, maar ook 
op droge bulk, zoals kolen en gra-
nen. | TOBIAS PIEFFERS

De containerterminals op de Twee-
de Maasvlakte gaan eind dit jaar 
pas open, toch is de eerste commer-
ciële lading al op de Rotterdamse 
havenuitbreiding overgeslagen. 

Dat gebeurde op het binnenwater 
van de Tweede Maasvlakte. Er werd 
daar vloeibare lading van de ‘Blue 
Marlin’ overgebracht in de ‘Chem-
trans Sea’. 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft  
een beschutte ligplaats laten aanleg-
gen waar lading uit het ene schip
direct in het andere kan worden 
overgeslagen, de zogeheten boord-
boordoverslag. Dat gebeurt al op 
meer plaatsen in de haven, maar 
Rotterdam heeft  zijn capaciteit voor 
dit werk doelbewust uitgebreid.

Flextronics schrapt fors 
aantal banen  in Venray

LOGISTIEK

lett Packard (HP) verplaatste toen de 
assemblage en logistiek van printers 
voor de Europese markt naar het 
Amerikaanse Jabil. De werkgelegen-
heid, 460 mensen, kon voor Venray 
behouden worden doordat Jabil een 
nieuwe vestiging opende in de Lim-
burgse plaats.

Sociaal plan 
Flextronics zelf wil niet ingaan op de 
nieuwe maatregelen maar zegt wel 
dat er met de ondernemingsraad 
wordt gewerkt aan een sociaal plan. 
Het concept daarvan zou nu bij de 
ondernemingsraad liggen.   
Flextronics streek in 2001 neer in het 
Limburgse Venray. Toen kocht het 
bedrijf de Europese productie-afde-
ling van Xerox, een Amerikaanse fa-
brikant van kopieermachines. Aan-
vankelijk werkten daar nog ruim 
1.500 mensen bij het bedrijf, maar 
een deel van het werk is geleidelijk 
verplaatst naar de vestiging van 
Flextronics in Maleisië.
Flextronics haalde medio 2006 nog 
de pers toen er een ‘dramatische op-
roep’ werd gedaan voor magazijn-
personeel. Flextronics had toen be-
hoeft e aan meer dan vierhonderd 
zogeheten fl exwerkers. 

Sluiting
In het najaar van 2006 bleek dat 
nieuwe personeel al grotendeels 
overbodig te zijn en werd begonnen 
met een eerste grote reorganisatie. 
In oktober 2007 werd bekendge-
maakt dat er nog meer productieac-
tiviteiten naar lagelonenlanden in 
Azië zouden worden verplaatst en 
dat een verdere banenafb ouw nodig 
was. Uiteindelijk gaf Flextronics Lo-
gistics aan dat het rond het midden 
van 2008 de vestiging in Venray zou 
gaan sluiten, maar deze plannen 
werden later weer teruggedraaid.
In de zomer van 2010 schrapte Flex-
tronics nog eens 170 mensen. Des-
tijds gaven de bonden aan dat het be-
drijf de omzet in twee jaar met 40% 
had zien dalen. | JOHN VERSLEIJEN

Het bedrijf Flextronics Logistics in 
Venray wil de komende tijd een 
groot aantal banen schrappen. Het 
zou eventueel om 400 medewerkers 
gaan met tijdelijke contracten.

Dat onthullen de vakbonden FNV 
Bondgenoten en De Unie. De bon-
den kunnen nog geen precieze aan-
tallen noemen, maar vrezen dat een 
groot deel van de fl exibele schil bij 
het Limburgse logistieke bedrijf van 
400 mensen zal verdwijnen. ‘Ik ver-
wacht hele grote consequenties’, al-
dus bestuurder Henri Janssen van 
FNV Bondgenoten. De bonden wij-
zen er verder op dat het bedrijf erg 
vaag blijft  over de saneringsplannen. 
Flextronics, dat onder meer de op-
slag, distributie en aanvullende lo-
gistieke diensten verricht voor be-
drijven als Xerox, Logitech en 
Kodak, telt in Venray ongeveer 500 
vaste medewerkers naast ongeveer 
400 mensen met een fl exibel con-
tract. Vooral in dit laatste segment 
dreigt de directie nu het mes te zet-
ten, vermoeden de bonden. 
Waarom de logistiek dienstverlener 
nu fors ingrijpt, terwijl veel van de 
concurrenten het aantal opdracht-
gevers weer zien stijgen, is nog on-
duidelijk. Volgens de vakbonden 
reppen bezorgde werknemers van 
Flextronics dat de laatste tijd een 
aantal klanten bij het bedrijf is weg-
gelopen, maar meer details zijn ook 
hier niet bekend.  
In 2012 verloor Flextronics het laat-
ste grote distributiecontract. Hew-
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Hamburg Süd zal dit 
jaar fl ink gaan snijden

LIJNVAART

teiten, waar ook het Braziliaanse 
Aliança en Aliança Bulk onder val-
len, op peil moesten blijven. Ham-
burg Süd heeft  echter veel te lijden 
gehad onder de daling van de vracht-
tarieven en onder de koersdaling 
van de dollar ten opzichte van de 
euro. 
Door een bescheiden groei van de 
markt en door operationele proble-
men in de overvolle Braziliaanse ha-
vens zagen Hamburg Süd en Aliança 
hun gezamenlijke volume slechts 
een procentje groeien tot 3,3 miljoen 
teu. 
Het management van Hamburg Süd 
zal zich dit fi scale jaar vooral toeleg-
gen op kostenbesparingen. Oetker 
kan echter nog niet melden waar de 
rederij moet snijden. | GVH

Hamburg Süd moet fors snijden in 
de kosten, nu het ver beneden ver-
wachting presteert. 

Dat heeft  moederbedrijf Oetker 
Groep bekendgemaakt tijdens de 
presentatie van de fi nanciële resulta-
ten over het gebroken boekjaar 
2013/2014. 
Het concern, dat vooral bekend is als 
pizzabakker en bierbrouwer, zag zijn 
jaaromzet dalen met 0,9% tot 10,84 
miljard euro. Vooral de prestaties 
van containercarrier Hamburg Süd 
drukten de resultaten. De Duitse re-
derij zag haar jaaromzet met bijna 
4% dalen tot 5,3 miljard euro. 
Topman Richard Oetker heeft  aan 
het begin van het jaar gezegd dat de 
prestaties van de scheepvaartactivi-

China steekt miljarden 
in Griekse scheepvaart

STAATSBEZOEK

ken’, zei Li tegen het Franse persbu-
reau AFP. 
De Chinese aanwezigheid in de 
Griekse haven is al enkele jaren erg 
groot. Het scheepvaartconcern Cos-
co is zelfs volledig eigenaar van de 
Piraeus Container Terminal. De 
Chinese transportgigant controleert 
sinds 2008 bijna 70% van de vracht-
haven in de Griekse stad. 
Li maakte er geen geheim van dat hij 
met zijn bezoek aan Griekenland de 
Chinese greep op de Griekse havens 
verder wil vergroten. Desalniette-
min werd er bij het vorige staatsbe-
zoek in 2010 bijna twee keer zoveel 
geld in de Griekse scheepvaart ge-
stoken. Toen werd er voor 5 miljard 
dollar aan fi nancieringsovereen-
komsten gesloten. 
Peking heeft  nu zijn blik verbreed. 
China lonkt ook naar andere infra-
structurele projecten, zoals uitbrei-
ding van luchthavens, het spoornet 
en de wegen. Daarnaast wil de Chi-
nese premier meer samenwerking 
met de Grieken op het gebied van 
toerisme. | GERT VAN HARSKAMP

Het bezoek van de Chinese premier 
Li Keqiang aan Griekenland afge-
lopen week heeft  de Griekse scheep-
vaartindustrie geen windeieren ge-
legd.  

Chinese banken hebben in totaal 
voor ruim 2,6 miljard dollar aan fi -
nancieringsovereenkomsten gete-
kend. Costamare heeft  daarvan de 
grootste som geld binnen geharkt. 
De Chinese Ontwikkelingsbank 
(CDB) steekt 1,5 miljard dollar in de 
Griekse rederij.
De Libar Group, eigenaar van de re-
derij Lomar, heeft  een fi nancierings-
overeenkomst ter waarde van 460 
miljoen dollar gesloten met ICBC 
Financial Leasing. Een deel is be-
stemd voor uitbreiding van de vloot 
en een ander deel voor een samen-
werkingsprogramma. Verder inves-
teert ICBC 200 miljoen dollar in de 
beursgenoteerde rederij Diana Ship-
ping. 
De Export-Import Bank of China 
steekt bijna 360 miljoen dollar in 
Th enamaris en Petros Pappas. Het 
industrieel conglomeraat China Na-
tional Aero-Technology Corporati-
on investeert nog eens 215 miljoen 
dollar in Veritas Ship Management 
voor de aanschaf van acht bulksche-
pen. 
De Chinezen pompen zoveel geld in 
de Griekse scheepvaartindustrie, 
omdat grote Chinese bedrijven het 
land als mooie uitvalsbasis zien voor 
transport naar Oost- en Zuidoost-
Europa. ‘We zullen samen met de 
Grieken de haven van Piraeus de 
beste van de Middellandse Zee ma-

in trage lift omhoog

ring van de kostprijs op de trajecten 
Brussel-Dortmund en Brussel-Mul-
house. De indices voor die trajecten 
stonden op 1 april lager dan de 100 
waarmee het jaar werd begonnen.
Tegenover de over de hele linie al 
met al toch wel toenemende kosten 
staan vrachttarieven die volgens de 
meeste ondernemers een vlakke 
ontwikkeling laten zien. Niettemin 
is het aan dat tarievenfront ook weer 
niet een en al somberheid. Een klei-
ne meerderheid zegt nu bij de op-
drachtgever ‘correcte’ tarieven te 
kunnen bedingen, wat betekent dat 
de dienstverlener er zelf onder de 

streep nog iets aan overhoudt.
Wel is het ook weer zo dat bijna de 
helft  van de wegvervoerders niet bij 
de klant op een prijsverhoging durft  
aan te dringen, uit angst de opdracht 
te verspelen. Een deel zou zelfs onder 
kostprijs werken om het bedrijf 
maar te kunnen voortzetten.
Opmerkelijk is dan weer dat het aan-
tal bedrijven dat de winstgevend-
heid juist weet te verbeteren, lijkt toe 
te nemen. Het percentage bedrijven 
in liquiditeitsproblemen daalde in 
het eerste kwartaal tot 17,1. In het-
zelfde kwartaal van vorig jaar kwam 
dat nog op 23,2% uit. Het Belgische 

wegvervoer ontwikkelt dus weer iets 
meer vlees op de botten of, zoals het 
ITLB het uitdrukt, vet op de soep.

Optimisme
De jongste ITLB-kwartaalcijfers ge-
ven ook op andere punten aanlei-
ding tot voorzichtig optimisme. In 
het nationaal wegtransport ziet 
driekwart van de ondernemers geen 
wijziging in de kosten. Eén op de vijf 
ziet de kosten oplopen en een kleine 
5% stelt een verlaging vast. Er zijn nu 
meer ondernemers die een vracht-
prijsverhoging signaleren (12,2%)  
dan ondernemers die de tarieven 
zien dalen (6,1%).
In het internationale vervoer, met de 
zware concurrentie uit lagelonen-
landen, ziet 64% geen wijziging van 
het activiteitenniveau. Ruim één op 
de drie ziet de activiteiten dus afne-
men. In dit vervoer constateert 83% 
een stabilisatie van de kostprijs, ter-
wijl 15% deze ziet oplopen. De 
vrachtprijzen gaan volgens 8,4% 
omhoog, volgens 6,2% omlaag; vol-
gens 85% blijven ze gelijk.
Als Belgische wegvervoerders inves-
teren, is dat meestal in nieuwe voer-
tuigen, ter vervanging van oudere. 
De investeringsgeneigdheid is nog 
steeds gering - bij 19% - maar toch al 
iets hoger dan de 17,5% uit het eerste 
kwartaal van vorig jaar. Het wegver-
voer kan nog niet meegenieten van 
het ‘ontluikende economische her-
stel’, zegt het ITLB. Maar het durft  
toch langzaamaan weer vooruit te 
kijken.
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Premier Li Keqiang.
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Chinezen laten lijnvaart 

Verwarring en onzekerheid, dat is wat er rest nadat het Chinese ministerie 

van Handel zijn veto heeft uitgesproken over de P3-alliantie van de drie 

rederijen Maersk Line, MSC en CMA CGM. Daarmee gaat er defi nitief een 

streep door het ‘vessel share agreement’ op de oost-westroutes van 

’s werelds grootste rederijen, want beroep tegen de Chinese afwijzing

is niet mogelijk. 

‘Dit besluit komt als 
een totale verras-
sing’, liet Maersk-
topman Nils An-
dersen in een 

verklaring van de Deense rederij 
weten, nadat het Chinese ministe-
rie van Handel de P3-plannen van 
Maerks Line, MSC en CMA CGM 
had afgewezen. De drie rederijen 
hadden sommige vacatures al inge-
vuld. Maersk Line-baas Lars Mikel 
Jensen zou CEO worden van het 
P3-alliantiekantoor in Londen.
Niemand had er meer op gerekend 
dat de Chinese regering de stekker 
uit het ambitieuze samenwerkings-
plan van de drie Europese carriers 
zou halen. Op één dag na, precies 
een jaar na de aankondiging van de 
alliantie. De Wall Street Journal wist 
op basis van twee anonieme Chinese 
bronnen een week eerder nog te mel-
den dat het Chinese ministerie nog 
in juni zijn fi at zou geven. Ook ove-
rige maritieme media hoorden van 
ingewijden dat er heel snel ‘groen 
licht’ zou komen. China had slechts 
gewacht op de goedkeuring van de 
Amerikaanse maritiem toezicht-
houder FMC en de Europese Com-
missie, voordat het land met een be-
sluit zou komen.
In de media gissen scheepvaartdes-
kundigen en haveneconomen naar 
de reden van het Chinese ‘Nee’. De 
Chinese staatsrederijen Cosco en 
China Shipping zouden de overheid 

onder druk hebben gezet. Anderen 
beweren dat de Chinese verladersor-
ganisatie een stevige lobby tegen P3 
heeft  gevoerd. Het Chinese ministe-
rie van Handel verklaart alleen dat 
Maersk, MSC en CMA CGM niet 
voldoende hebben kunnen overtui-
gen dat zij hun machtige marktposi-
tie niet zullen misbruiken op de 
oost-westroute. Een gezamenlijk 
marktaandeel van 46% op deze han-
delsroute is de Chinese regering te 
gortig.
Het afschieten van P3 dreunt nog 
steeds hard na. Op de dag dat de 
Chinezen hun besluit bekendmaak-
ten, zat de schrik er al goed in bij de 
aandeelhouders van Maersk. Het 
aandeel verloor 5,34%, het grootste 
verlies in twee jaar. 

Onrustig
Niet alleen op de beurs van Kopen-
hagen was het onrustig. In de hele 
lijnvaartsector wordt volop gespecu-
leerd over de gevolgen. Het Franse 
CMA CGM en het Zwitserse MSC 
zijn niet beursgenoteerd. De Zwit-
sers publiceren zelfs geen fi nanciële 
resultaten. Kredietbeoordelaar 
Moody’s heeft  in de Chinese afwij-
zing echter geen aanleiding gezien 
om de credit rating van de twee re-
derijen aan te passen.
Het Deense maritieme onderzoeks-
bureau SeaIntel verwacht niet dat 
het onverwachte einde van P3 grote 
veranderingen teweegbrengt in de 

containerlijnvaart. ‘Elke carrier kan 
gewoon verder gaan met zijn be-
staande netwerk en diensten, net zo-
als ze afgelopen jaar hebben gedaan 
sinds de aankondiging van P3’, zegt 
Alan Murphy, COO en partner van 
SeaIntel.
Macquarie Equities Research, on-
derdeel van de Australische fonds-
beheerder Macquarie Equities 
Group, merkt nog eens haarfi jn op 
dat zeker voor Maersk het weinig 
verschil maakt of P3 wel of niet 
doorgaat. De onderzoekstak van de 
fondsbeheerder wijst op een eigen 
rapport van half februari. Volgens 
dat rapport zal Maersk ook zonder 
de twee potentiële P3-partners volop 
profi teren van de schaalvoordelen 
dankzij de aanstaande oplevering 
van de zogeheten Triple E-schepen. 
Daardoor stijgt de gemiddelde capa-
citeit die Maersk tussen Azië en Eu-
ropa inzet van 9.300 teu afgelopen 
jaar naar 14.100 teu eind 2015. Bin-
nen de P3-alliantie die eind volgend 
jaar operationeel moest zijn, zou 
die gemiddelde capaciteit met 
14.200 teu maar een fractie meer zijn. 
Wat de gevolgen zijn voor andere al-
lianties zoals G6 (APL, Hapag-
Lloyd, Hyundai Merchant Marine, 
MOL, NYK en OOCL) en de CKYH 
‘Green Alliance’ (Cosco, “K” Line, 
Yang Ming Line en Hanjin Shipping, 
Evergreen) is niet duidelijk. Richard 
Lidinsky van de Amerikaanse mari-
tieme toezichthouder FMC zegt dat 

18 juni 2013
Maersk Line, MSC en CMA CGM 
kondigen P3-alliantie aan. Met de 
alliantie kunnen zij ruimte op 
schepen onderling verdelen, ofwel 
vracht combineren. Het hoofdkan-
toor van de alliantie komt in Londen. 
Er komen 200 mensen te werken.

18 oktober 2013
P3 maakt zijn aanloophavens 
bekend. Dit blijkt een zware klap 
voor Rotterdam, dat nu nog 
aanloophaven is in acht van de 
negen oost-west loops. Als P3 opera-
tioneel is, worden dat er nog maar 
vier. Antwerpen krijgt er een 
aanloop bij en evenaart Rotterdam.

24 oktober 2013
P3-partners melden hun plannen bij 
de Amerikaanse toezichthouder 
FMC. Die moet binnen 45 dagen 
reageren.

14 oktober 2013
De internationale verladers-
organisatie Global Shippers 
Forum vraagt bij de Europse 

Commissie onderzoek aan naar 
de gevolgen van P3 voor de 

concurrentie.

23 oktober 2013
De P3-partners krijgen een veeg uit 

de pan van de Amerikaanse 
toezichthouder FMC, omdat zij zich 
gedragen alsof er al goedkeuring is. 

FMC nodigt de Chinese en Brusselse 
autoriteiten uit voor topoverleg 

over P3.

25 oktober 2013
Rapporten van onderzoeksbureau 
Alphaliner en Drewry concluderen 
dat de komst van P3 leidt tot meer 
prijsschommelingen in de lijnvaart 
en dat de concurrentie niet afneemt.

25 november 2013
Aziatische verladersclub ASC 
waarschuwt toezichthouders 
dat P3 te groot is.

3 december 2013
P3-partner MSC vraagt Antwerpse 

havenbestuur te mogen verhuizen van de 
Delwaidedok naar de veel grotere 

Deurganckdok. Leden van de Grand en 
New World Alliances kondigen samenwer-

king aan op de trans-Atlantic en trans-
Pacifi c. Ze gaan samenwerken onder

 de naam G6 Alliance.

6 december 2013
Amerikaanse toezichthouder 
FMC vraagt P3-partners 
schriftelijk om extra informatie.

18 december 2013
De topontmoeting in 
Washington tussen 
FMC en de Europese 
en Chinese autoriteiten 
heeft geen beslissing 
opgeleverd over P3.
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en havens in ongewisse

de afwijzing van P3 door China 
nooit van invloed kan zijn op de ini-
tiatieven van overige allianties. Het 
blijft  echter koffi  edik kijken.
Volgens SeaIntel heeft  alleen de aan-
kondiging al van P3, óók zonder re-
alisatie, grote invloed gehad op G6 
en CKYH ‘Green Alliance’. Die twee 
allianties hebben hun slagkracht af-
gelopen jaar fors versterkt. Murphy: 
‘Bij G6 is dat de uitbreiding van alle 
belangrijke oost-west trades. En bij 
CKYH de nauwere betrokkenheid 
van Evergreen.’
Die beweging heeft  het speelveld van 
de containerlijnvaart veranderd. De 
P3-partners hebben in afwachting 
van de autoriteiten geen substantiële 
veranderingen aangebracht in hun 
netwerk, aldus SeaIntel. De overige 
carriers zijn juist wel gaan schuiven 
met hun diensten. 
Drewry Maritime Research wijst er 
in zijn wekelijkse analyse op dat het 
afb lazen van P3 helemaal geen ramp 
hoeft  te zijn voor de drie reders. De 
partners kunnen volgens de Britse 
consultant nog steeds onderling ak-
koorden sluiten. Wel betekent dit 
voor de lijnvaartsector dat het langer 
duurt voordat de overcapaciteit 
wordt aangepakt. 
Om die reden schetst SeaIntel een 
scenario waarbij Maersk en MSC 
(samen goed voor een marktaandeel 
van zo’n 30%) zonder CMA CGM 
verder proberen te gaan als ‘P2’. Een 
ander scenario is dat de afzonderlij-
ke P3-partners nu zelf een groter 
marktaandeel nastreven en dus pro-
beren te stunten met de prijs. Dat zal 
onherroepelijk leiden tot een grote 
volatiliteit. Maersk Line, MSC en 
CMA CGM kunnen zo’n strijd veel 
langer volhouden dan de overige 
grote wereldspelers. ‘Daarnaast zou-
den ze zonder op papier samen te 
werken, ook nog kunnen besluiten 
om gezamenlijk de tarieven te ver-
hogen’, opteert Murphy.

In verschillende havens wordt met 
argusogen gevolgd hoe de rederijen 
reageren op het opblazen van P3. 
Vooral in Antwerpen kan het Chi-
nese veto wel eens heel nadelige ge-
volgen hebben. De alliantie had Ant-
werpen gekozen als belangrijkste 
aanloophaven, waarmee die Rotter-
dam als containerhaven op termijn 
zou kunnen evenaren. 

Daglicht
De investeringen in de Deurganck-
dok komen nu in een heel ander dag-
licht te staan. De vraag is of de extra 
capaciteitsuitbreiding daar nu wel 
nodig is en of MSC met de verhui-
zing van de Delwaidedok naar de 
Deurganckdok de verwachtingen 
nog wel waar kan maken.
‘P3 was maar een van de redenen om 
te investeren in de Deurganckdok’, 
relativeert woordvoerder Annik 
Dirkx van het Antwerpse havenbe-
drijf. ‘MSC was op de Delwaidedok 
uit zijn jasje gegroeid, dus het moest 
toch al verhuizen. Voor de rest van 
de ontwikkelingsplannen zijn wij 
afh ankelijk van wat de rederijen 
gaan doen. Dan pas kunnen wij rea-
geren en weten we wat het Chinese 
besluit betekent voor ons.’
Havenbedrijf Rotterdam stelt in een 
eerste reactie dat het al dan niet 
doorgaan van P3 geen invloed heeft  
op de volumeafh andeling in de 
Maasstad. Door P3 zouden er wel 
minder schepen binnenkomen, 
maar het waren grotere schepen. 
Ondanks de gematigde reactie van 
het havenbedrijf, zal Rotterdam zich 
zeker realiseren dat het einde van P3 
goed nieuws is voor de haven. Het 
wordt namelijk wel erg moeilijk om 
de positie van belangrijke container-
haven te behouden als ’s werelds 
grootste containercarriers geza-
menlijk voor Antwerpen kiezen.

GERT VAN HARSKAMP

16 januari 2014
FMC zet ook samenwerkingsplan-
nen G6 ‘on hold’.

14 februari 2014
Macquarie Equities Research, 
onderdeel van de Australische 
fondsbeheerder Macquarie 
Equities Group, stelt in een 
rapport over Maersk Line dat de 
rederij amper schaalvoordeel 
heeft van P3.

1 maart 2014
Rederij Evergreen sluit zich aan 
bij CKYH-alliantie.

20 maart 2014
P3 krijgt toestemming 
van de Amerikaanse maritiem 
toezichthouder FMC.

26 maart 2014
Het Franse onderzoeksbureau 
Alphaliner concludeert 
in een onderzoeksrapport 
dat allianties leiden tot meer 
concurrentie.

3 april 2014
FMC geeft toestemming 
aan G6-alliantie.

17 april 2014
De rederijen Hapag-Lloyd en 
CSAV kondigen fusie aan om 
zich te wapenen tegen de 
macht van allianties.

21 april 2014
P3-partners stellen alliantie 
uit van tweede kwartaal 2014 
naar de herfst van 2014. De 
drie rederijen wachten nog op 
het oordeel van Brussel en het 
Chinese ministerie van 
Handel.

4 juni 2014
Brussel geeft 
groen licht voor 
P3.

6 juni 2014
Wall Street Journal onthult 
dat P3 nog in juni goedkeu-
ring krijgt van Chinese 
autoriteiten.

17 juni 2014
China blokkeert P3-plan-

nen. P3-partners kondigen 
einde samenwerking aan.

*Chinees voor nee.
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Vele jaren was er vanuit 
Rotterdam op aange-
drongen: de beëindi-
ging van de koppeling 
van de loodsgeldta-

rieven op de Schelde en die op de 
mondingen van de Maas, voorna-
melijk die op Rotterdam. In een 
grijs verleden was tussen Neder-
land en België afgesproken dat de 
tarieven op de Schelde nooit hoger 
mochten zijn dan die op de Maas, 
vanuit de gedachte dat de havens 
van Rotterdam en Antwerpen niet 
op de beloodsing van zeeschepen 
zouden moeten concurreren.
Maar eigenlijk was dat een rare af-
spraak, vond de Rotterdamse haven, 
omdat de kosten voor een zeker zes 
uur durende loodsreis over de boch-
tige Schelde naar Antwerpen evi-
dent hoger zijn dan die van de veel 
kortere trip van zee naar de Rotter-
damse haven. Dat zou in de tarieven 
tot uitdrukking moeten komen. 
Daar komt bij dat een deel van de be-
loodsing op de Schelde (27,5% om 
precies te zijn) wordt uitgevoerd 
door Nederlandse loodsen. Zij 
moesten hun werk tegen niet-kos-
tendekkende tarieven verrichten, 
waarbij de tekorten werden gedekt 
uit de overschotten in Rotterdam. 
Daarmee was de curieuze situatie 
ontstaan dat Rotterdam de belood-
sing op Antwerpen subsidieerde.

Kostendekkend 
Dat was Rotterdam uiteraard een 
doorn in het oog en in 2009 kreeg 
Nederland, na jaren duw- en trek-
werk, die regeling eindelijk van tafel. 
Het inmiddels gefederaliseerde 
Vlaanderen beloofde voortaan kos-

tendekkende tarieven vast te stellen 
voor het beloodsen voor de Schelde-
vaart, die behalve Antwerpen ook 
Gent en een aantal kleine Vlaamse 
havens omvat. Rotterdam was ervan 
overtuigd dat de buit binnen was: de 
Vlaamse loodsdienst zou zijn tarie-
ven moeten verhogen en in Rotter-
dam zouden ze omlaag kunnen, 
waarmee een niet onbelangrijk con-
currentienadeel zou worden gladge-
streken.
Daarbij werd echter ook afgesproken 
dat Vlaanderen de tarieven voort-
aan mocht vaststellen, waar dat eer-
der gezamenlijk door Nederland en 

België (later Vlaanderen) werd ge-
daan. De Vlaamse bevoegde minis-
ter, in dit geval Hilde Crevits van 
Openbare Werken en Mobiliteit, 
moet echter wel het Nederlandse 
Loodswezen raadplegen voor ze de 
tarieven vaststelt. En het Vlaamse 
Gewest verplichtte zich ertoe tekor-
ten bij te passen als de tarieven toch 
niet kostendekkend bleken te zijn.
Maar Crevits houdt zich aan de ene 
noch aan de andere afspraak. De ta-
rieven worden nog steeds onder de 
kostprijs vastgesteld en Crevits wei-
gert de tekorten van de Nederlandse 
loodsen aan te vullen. Dat is althans 

de stelling van het Nederlandse 
Loodswezen, dat al vanaf het begin 
in 2009 over de kwestie met Vlaan-
deren in de clinch ligt. Jaar na jaar 
diende het Loodswezen claims in 
voor compensatie bij het Vlaams 
Gewest, dat ze jaar na jaar terzijde 
schoof. Over de periode 2009-2011 
gaat het in totaal om 12,3 miljoen.

Arbitrage 
Na een reeks inleidende beschietin-
gen werd de kwestie vorig jaar voor-
gelegd aan een arbitragecommissie, 
bestaande uit één Nederlandse juri-
dische en twee Vlaamse experts. Die 
bepaalde in september vorig jaar dat 
Vlaanderen twee derde van de vor-
dering, ofwel 8,7 miljoen, moest be-
talen. Zaak gesloten, zou je zeggen, 
maar niets bleek minder waar. 
Vlaanderen vertikte het te betalen, 
liet weten de arbitrage-uitspraak aan 
te zullen vechten en kondigde aan de 
bestaande overeenkomsten te willen 
evalueren en zo nodig aan te passen 
‘om het economisch evenwicht tus-
sen partijen te herstellen’.
Vlaanderen is inmiddels naar de 
rechtbank gestapt en eist vernieti-
ging van de uitspraak, omdat die te 
laat gedaan zou zijn en daardoor niet 
rechtsgeldig zou zijn. Het Loodswe-
zen stond op zijn achterste benen 
over deze puur procedurele spits-
vondigheid. Ter zitting betoogde de 
Vlaamse raadsman Ronnie Ver-
meers dat de commissie een ‘begin-
nersfout’ had gemaakt omdat de le-
den geen ervaren arbiters waren. 
Maar volgens hem moest de uit-
spraak van de commissie toch echt 
vernietigd worden, ‘want te laat is te 
laat’.

Slag op de 

Rotterdam dacht vijf jaar geleden al af te zijn van de kruissubsidiëring 

van de beloodsing op de Schelde. Dat valt tegen. 

Door niet te betalen 
blijft Vlaanderen in 
een positie om te 
onderhandelen.
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Het is op het moment van schrijven bij-
na onmogelijk om niet aan Oranje te 
denken als we het over Rotterdam heb-
ben. Met een groot aantal spelers dat 
bij Feyenoord speelt dan wel zijn oplei-
ding bij die club genoten heeft , maakt 
de Maasstad nu weer eens internatio-
naal furore op de groene mat. Dat was 
een poosje geleden...

Ook voor de Rotterdamse haven zijn het spannende tijden. 
De oud-wereldkampioen staat aan de vooravond van de ope-
ning van de Tweede Maasvlakte, dat wil zeggen de nieuwe 
containerterminals die daar naar verwachting nieuwe we-
reldrecords in de afh andeling gaan neerzetten. Maar intus-
sen hangt het Havenbedrijf nog een claim van 900 miljoen 
euro boven het hoofd. Een zitting staat gepland voor de dag 
waarop deze krant op uw deurmat belandt.

De daadwerkelijke groei in de containeroverslag is een stuk 
kleiner dan toen de Tweede Maasvlakte nog een schets op de 
tekentafel was. Voeg daaraan toe de sociale onrust onder ha-
venarbeiders, die vrezen dat de automatisering hen overbo-
dig maakt, en je begrijpt dat het geen makkelijk moment was 
voor Allard Castelein, de nieuwe topman, om in te stappen.  
Zeker nu, zoals hij zelf ook tegenover Management Scope er-
kent, de lage energieprijzen in andere werelddelen het nog 
lastiger maken om bedrijven te behouden voor dan wel te ver-
leiden tot Rotterdam als vestigingsplaats.

De sterke punten van de regio blijven intussen overeind. De 
gunstige geografi sche ligging, de uitstekende nautische toe-
gang en de professionele maritieme dienstverlening die van 
hoog niveau is. Zoals van de sjorders, de roeiers en de lood-
sen. Laatstgenoemden voeren op dit moment een felle strijd 
- in de rechtbanken - met de Vlaamse overheid, die ondanks 
een eerdere arbitragebeslissing weigert om de Hollandse 
loodsen (met hoofdvestiging in Rotterdam) te compenseren 
voor de steun die hun Vlaamse concullega’s krijgen (zie het 
artikel hiernaast).

Maar er zijn ook in de infrastructuur fl inke uitdagingen. Zo-
als de ontsluiting van de haven. Want mede om de nieuwe ha-
vens voor elkaar te boksen, is afgesproken dat het aandeel van 
spoor en binnenvaart moet stijgen. Dat gaat nog niet zo hard. 
Een voorbeeld van zo’n proces is de agrologistiek in het West-
land, waar de weg naar het water nog niet massaal gevonden 
wordt (zie pagina 14-15). 

Gelukkig is er ook nog genoeg positiefs te melden. Zo trekt 
de economie aan en is de lancering van P3 afgeblazen, die 
voor Rotterdam een stuk minder grote containerschepen zou 
hebben betekend. Hoe dit verder gaat, is onduidelijk, maar 
het inktzwarte scenario is van tafel. En op de Maasvlakten is 
zat ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, zo kun je het ook zien. 
Al klaagt ondernemer Ruud Vat over de lange procedures en 
hoge bouwleges die hij kwijt is omdat hij een nieuw ware-
house wil neerzetten (zie pagina 13). 

Dat lijkt me een mooie voor Castelein, die immers stelt dat 
hij wil dat er ‘klantgeoriënteerd’ gewerkt wordt. En die kan-
sen ziet in het koppelen van ‘waardenketens’, zodat 
reststroom/-afval van de één weer kan dienen als basis voor 
de ander. En die de haven beschouwt als broedplaats van in-
novatieve ideeën. Benieuwd hoe dit concreet gaat uitpakken, 
want zoals het Feyenoord-adagium luidt, geen woorden maar 
daden. De mouwen opstropen, dat kunnen ze nog steeds in 
deze regio. Vraag Louis maar.

Opstropen
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Vooruitgang in uw goederenvervoer

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

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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Raadsman Ignace Claeys van het 
Loodswezen veegde de vloer aan 
met die argumentatie en stelde dat 
er, op Vlaams verzoek nota bene, he-
lemaal geen deadline was. De 
Vlaamse overheid klampt zich vol-
gens hem vast aan een strohalm om 
onder betaling uit te komen, in 
weerwil van eerdere beloft en om wel 
te betalen. Volgens hem het zoveel-
ste bewijs dat het Vlaams Gewest er 
vooral op uit is de zaak maximaal te 
vertragen en dat het gaat om niet 
meer dan ‘plat opportunisme’. Wat 
dat betreft  kan Vlaanderen nog even 
vooruit: na de uitspraak kan er nog 
beroep en cassatie worden ingesteld, 
een procedure die nog jaren in be-
slag kan nemen. Claeys voegde er 
nog aan toe ‘dat je zo’n opstelling 
niet van een overheid verwacht’.
Grote vraag is waarom Vlaanderen 
zich met hand en tand tegen betaling 
blijft  verzetten. Waarnemers denken 
het antwoord op die vraag wel te we-
ten: het Gewest wil z’n havens, van 
essentieel belang voor de Vlaamse 
economie, een duwtje in de rug ge-
ven door de aanloopkosten voor de 
scheepvaart zo laag te houden. Het 
te laag vaststellen van het loodsgeld 
helpt daarbij. En door het traineren 
van de betaling blijft  Vlaanderen in 
een positie om over een compromis 
of over aanpassing van de voorwaar-
den te onderhandelen. Dat er geld bij 
moet, is overigens overduidelijk: in 
2012 en 2013 ging er bijna veertig 
miljoen euro van de Vlaamse over-
heid naar de loodsdienst.

Tekorten 
Inmiddels is het gevecht over het 
aanvullen van de tekorten over de 
jaren 2012 en 2013 ook al geruime 
tijd aan de gang. Het Loodswezen 
heeft  inmiddels claims ingediend 
van 6,8 en 8,2 miljoen euro. Volgens 
het Loodswezen zijn de tarieven in ROB MACKOR

Schelde raakt Rotterdam

20.000 EURO PER LOODS

Nederland telt ongeveer 450 
loodsen, waarvan er 160 actief 
zijn op de Schelde. Ze zijn ver-
enigd in vier regionale corpora-
ties, maar de kosten en inkom-
sten worden landelijk gedeeld. 
Dat betekent dat ze volgens de 
arbitrage-uitspraak recht heb-
ben op een kleine 20.000 euro 
per loods. De Nederlandse lood-
sen begeleiden 27,5% van de on-
geveer 30.000 zeeschepen die 
jaarlijks Antwerpen en Gent aan-
doen. Daarnaast beloodsen ze de 
scheepvaart naar Vlissingen en 
Terneuzen en kleinere Zeeuwse 
havens als Hansweert en Sluiskil.

2011 voor het laatst verhoogd en lo-
pen de bedragen alleen al door het 
uitblijven van indexering elk jaar 
verder op. Partijen hebben in de eer-
ste helft  van het jaar geprobeerd tot 
een oplossing te komen, maar tot een 
ontmoeting is het niet gekomen, vol-
gens het Loodswezen omdat het 
Vlaams Gewest maar geen geschikte 
datum kon vinden. Wel hebben de 
Nederlandse en de Vlaamse loods-
diensten gezamenlijk een nota ‘Op 
weg naar herstel van het economisch 
evenwicht op de Schelde’ opgesteld. 
Die is aan het Vlaams Gewest over-
handigd, maar dat heeft  er nog niet 
op gereageerd.

Gevecht 
Vanwege het uitblijven van een 
Vlaamse reactie heeft  het Loodswe-
zen nu ook het geschil over 2012 en 
2013 offi  cieel ‘ter verzoening’ voor-
gelegd, zoals dat is geregeld in de af-
spraken tussen Nederland en Vlaan-
deren. Dat klinkt vriendelijk, maar 
die procedure leverde de vorige keer 
niets op en vormde het voorportaal 
van de arbitrage over de periode 
2009-2011, die nu dus is uitgemond 
in een gevecht voor de rechtbank. 
Het ziet er dus naar uit dat het con-
fl ict op de Schelde nog wel even gaat 
voortduren.
Al met al lijkt er sinds 2009, toen er 
een eind had moeten komen aan de 
‘kruissubsidiëring’ van de belood-
sing op de Schelde door Rotterdam,  
weinig veranderd in de concurren-
tieverhouding tussen Rotterdam en 
Antwerpen. Nog steeds zijn de tarie-
ven op de Schelde niet kostendek-
kend en nog steeds moeten de tekor-
ten vanuit Rotterdam worden 
aangevuld. Het verschil is alleen dat 
die zijn omgezet in een claim op het 
Vlaams Gewest.

ILLUSTRATIE EDWARD OUWERKERK
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netwerk voor uw 

container logistiek.

www.neska-intermodal.eu
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A team you can rely on.

Allport Netherlands B.V.
Kiotoweg 603 
3047 BG Rotterdam 
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Fullservice
lucht- en 
zeevracht
logistiek

Elk jaar loodsen we zo’n 90.000 schepen de 

Nederlandse en Vlaamse havens aan de Schelde in 

en uit. Aan boord is dan altijd een van onze 460 

registerloodsen. Omdat na het mijlenwerk op zee, 

het centimeterwerk in de haven volgt. Ja, de laatste 

200 meter van een reis zijn vaak hachelijker dan 

5000 mijl op zee. Want hoe loods je een schip met 

een lengte van meer dan 300 meter veilig door een 

complex en druk bevaren havengebied? Meer weten 

over het Loodswezen? Kijk op www.loodswezen.nl 
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HET CENTIMETERWERK 
IN DE HAVEN.

Tim@Terminal
Joop@Douane

NT Publishers wenst Oranje en de Rode 
Duivels veel succes in de achtste fi nale.
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Since 1895 the Royal Boatmen’s Association Eendracht 
‘KRVE’ is responsible for the mooring and unmooring of 
seagoing vessels in the Port of Rotterdam. Over the years 
we have gained a great deal of experience in our line of 
work. In cooperation with our associates this has resulted 
in the development of our own products and innovations 
wich lead to more effi ciency and safety.

Royal Boatmen’s Association Eendracht

JACHTBOUW - YACHTBUILD DYNAMIC MOORING SYSTEM FENDER SYSTEMS

‘Verhoging erfpacht is absurd’
Prijst Rotterdam zich 

met de hoge bouwleges 

en stijging van de 

erfpacht logistiek straks 

uit de markt? Volgens 

ondernemer Ruud Vat 

van het Rotterdamse 

familiebedrijf Vat 

Logistics moet deze 

vraag langzaam met 

een volmondig ja 

worden beantwoord. 

het havenbedrijf minder afh ankelijk 
zijn van de fl uctuaties in de haven-
gelden als inkomstenbron. ‘Daarom 
is de erfpacht verhoogd, maar ik 
vind dat de winst van het havenbe-
drijf veel te hoog is en er nu over-
dracht van winst van klant naar ha-
venbedrijf plaatsvindt. Het 
havenbedrijf moet zich niet opstel-
len als een winstgedreven organisa-
tie, maar juist facilitair zijn aan de 
bedrijven die er gevestigd zijn. Je 
treft  met de erfpachtverhogingen 
juist de bedrijven in de haven die la-
dingstromen zoals containers aan-
trekken en daarmee voor veel banen 
zorgen. Topman Allard Castelein 
mag dan wel roepen dat we het op 
prijs niet redden in de haven, maar 
voor veel bedrijven hier is dat wel 
een basisgegeven.’ 

Doorvoerhaven
De focus van het havenbedrijf en de 
grote rederijen op de snelle afvoer  
van containers vanuit Rotterdam 
naar het Duitse achterland baart Vat 
ook steeds meer zorgen. ‘Mijn visie is 
dat het achterland al in Rotterdam 
begint, want de goederen die je daar 
kunt afh andelen, creëren werk in de 
regio en dus inkomsten. Natuurlijk 
begrijp ik ook wel dat je niet alles in 
Rotterdam kunt houden. Daarvoor 
zijn de stromen te groot, maar de lo-
gistieke bedrijven in de haven hebben 
ook werk nodig. Vergeet dat niet. Als 
je dat niet doet en alles maar zo snel 
mogelijk wilt afvoeren over de weg, 
het water en het spoor is Rotterdam 
straks geen logistieke haven meer, 
maar een doorvoerhaven.’ 

‘I
k hoop dat het havenbe-
drijf en het nieuwe stads-
bestuur zich langzaam 
achter de oren gaan krab-
ben, want dit is puur ont-

moedigingsbeleid’, stelt Ruud Vat. 
Zelf heeft  de Rotterdamse onderne-
mer onlangs de bouwvergunning 
aangevraagd voor een nieuw ware-
house voor gevaarlijke goederen op 
de Maasvlakte van 12.000 vierkante 
meter. De uitbreiding moet verrijzen 
naast het bestaande pand van 28.000  
m2 in het Rotterdams havengebied 
en moet het bedrijf meer armslag ge-
ven in de ops1ag en distributie van 
chemische producten. 
Het nieuwe distributiecentrum zal 
straks tot de modernste faciliteiten 
van Nederland behoren op het ge-
bied van de opslag van chemische 
producten, maar een defi nitief be-
sluit laat hij ook afh angen van het re-
sultaat van de lopende onderhande-
lingen met het Rotterdamse 
havenbedrijf over onder meer de erf-
pacht. ‘Daar zijn wij nog niet uit. Het 
kan ook zo zijn dat wij de plannen 
uitstellen.’   
Met een bouwsom van zes tot negen 
miljoen euro is het nieuwe pand een 
van de grootste investeringen van de 
Rotterdamse logistieke dienstverle-
ner van de laatste jaren. ‘Wij kijken 
als specialist in de opslag van onder 
meer gevaarlijke stoff en altijd voor-

uit en zien in dit segment goede 
groeikansen om de bestaande activi-
teiten uit te breiden. We doen dat 
ook uit de optiek dat heel veel ge-
meentes in Nederland binnen de be-
bouwde kom of gemeentegrenzen 
geen gevaarlijke stoff en meer willen 
hebben en de regels fl ink aanscher-
pen. Het voordeel van de Maasvlak-
te is dat die buiten de bewoonde we-
reld ligt en daarom bij uitstek 
geschikt is voor dit soort opslag.’
Ruim twee jaar is hij nu bezig ge-
weest met een grondige voorberei-
ding van de bouw. Daarbij heeft  hij 
onder meer in het voortraject de be-
moeienis van een groot aantal in-
stanties zo kunnen stroomlijnen dat 
er niet steeds met verschillende par-
tijen apart overleg moest worden ge-
voerd. ‘We hebben met deze aanpak 

ook willen vermijden dat we in de-
zelfde situatie zouden komen als bij 
de bouw van ons eerste pand op de 
Maasvlakte. Toen werden er na de 
oplevering nog aanvullende eisen 
gesteld, zoals een droge brandblus-
leiding. We hebben nu alle aspecten 
meegenomen en ook goed gekeken 
naar de sterk veranderende milieu-
wetgeving. Daarbij moeten de ver-
schillende autoriteiten ook beden-
ken dat wij zo’n pand niet voor drie 
dagen bouwen en zij niet steeds de 
regels kunnen aanpassen waardoor 
zo’n pand plotseling niet meer aan 
de actuele regels zou voldoen.’ 
Zijn verwachting is dat een bouw-
vergunning ergens in het najaar zal 
worden afgegeven. ‘Zo lang duren de 
zaken in de BV Nederland nu een-
maal’, voegt hij er aan toe. ‘We ho-
pen dan ergens begin van het voor-
jaar van start te gaan als we er 
tenminste ook met het havenbedrijf 
uitkomen. De oplevering staat dan 

gepland voor de tweede helft  van het 
volgend jaar.’ 

Kosten
Bouwen in Nederland en vooral in 
de Rotterdamse haven betekent 
naast een woud aan regels ook hoge 
procedurele kosten, stelt hij. ‘Je hebt 
bijvoorbeeld te maken met absurd 
hoge bouwleges. Ik betaal al gauw, 
afh ankelijk van de uiteindelijke 
hoogte van de bouwsom, 190.000 
euro tot 260.000 euro aan bouwle-
ges alleen al voor dit nieuwe pand. 
Wie hier voor vijft ig miljoen euro 
investeert, is meer dan een miljoen 
euro kwijt aan legeskosten. Dan zeg 
ik: ‘Je wilt toch bedrijvigheid in de 
haven stimuleren als stad. Niet voor 
niets kopte Het Financieele Dagblad 
onlangs dat de haven het groeipad 

nog niet heeft  gevonden.’ Dan dra-
gen die hoge kosten niet bij aan de 
investeringsbereidheid van de be-
drijven. Ik sprak laatst een manager 
van Jan de Rijk in Bergen op Zoom, 
die dacht dat ik een grapje maakte. 
Hij zei dat ze in Brabant nog niet een 
tiende van dat bedrag kwijt zijn.’  
De recente forse verhoging van de 

erfpachtcanon door het havenbe-
drijf is hem ook een doorn in het 
oog. ‘Er zijn door het havenbedrijf 
aanschrijvingen verstuurd aan be-
drijven met verhogingen van 18% 
tot 50%. Dat is gewoon absurd. Je 
erfpacht zal maar net zijn afgelopen 
na 25 jaar of je beschikt over veel 
grond in de haven.’ Volgens Vat wil 
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Directeur Ruud Vat: ‘Wie hier voor 50 miljoen euro investeert, is meer dan een miljoen euro kwijt aan legeskosten.’ 

‘Je wilt als stad en havenbedrijf toch 
bedrijvigheid en banen stimuleren?’
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Westland leert 
nog niet 

echt varen
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D
e invoer van groente 
en fruit via de Rotter-
damse haven groeit 
sterk. Deze producten 
worden vanuit de ha-

ven veelal over de weg vervoerd 
naar de Nederlandse handelscentra 
voor zulke verse vitamines, waarna 
aan het achterlandvervoer kan wor-
den begonnen. Rotterdam komt he-
laas om in het wegvervoer en er 
wordt dan ook voortdurend gezocht 
naar alternatieve mogelijkheden.
De binnenvaart is een heel goed al-
ternatief gebleken, omdat met bin-
nenschepen over steeds kortere af-
standen en ondanks de extra 
tussenoverslag containers met vers-
waren effi  ciënt naar bijvoorbeeld de 
fruithandel in Barendrecht kunnen 
worden gebracht. Daarmee werd on-
langs een proef begonnen, waarbij 
het binnenschip een groot traject 
van de zeehaventerminals naar de 
Waalhaven overneemt, waarna het 
laatste stukje naar Barendrecht over 
de weg wordt afgelegd.
Soortgelijke plannen zijn er voor het 
transport van importgroente en 
-fruit naar het Westland. De ‘Glazen 
Stad’ is niet alleen een grote produ-
cent van deze producten, maar ver-
vult ook meer en meer een interna-
tionale handelsfunctie, waarbij 
lading van overal ter wereld eerst in 
koelcontainers naar Rotterdam 
wordt gevaren en daarna naar het 
Westland wordt vervoerd om die te 
sorteren en te herverpakken voor 
transport naar grote markten zoals 

Het Westland wordt 

steeds meer een 

internationaal 

handelscentrum voor 

groente en fruit uit 

andere delen van de 

wereld. Hoe vervoer je 

dat? Meestal over de 

weg. Maar het kan ook 

over het water.
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over de ontwikkeling van het inter-
modale netwerk tussen ‘greenports’ 
en mainports in Nederland. Van die 
‘greenports’ is het Westland er één, 
voor de regio Rotterdam alleen al 
zijn er zeker twintig gebieden waar-
in het vervoer van verswaren meer 
kan worden gebundeld en over meer 
modaliteiten verspreid.
Daarmee worden ook ruimschoots 
proeven genomen. Toch zijn de on-
derzoekers niet echt optimistisch. Er 
zijn ‘nog maar weinig succesvolle in-
termodale vervoersproducten van 
de grond gekomen’, stellen ze vast. 
Het wegvervoer zal ‘ook in de ko-
mende jaren het transport in de 
versketen domineren’. In de veertien 
grote ‘versketens’ in Nederland heeft  

Naast het inzamelen van scheepsafval-
stoffen is Bek & Verburg actief in het rei-
nigen van duwbakken, lichters en zee-
schepen en het  behandelen van schade- 
en restpartijen. Inclusief de benodigde 
operationele activiteiten op locatie. Met 
vestigingen in Rotterdam, Scheveningen, 
Amsterdam, IJmuiden en Den Helder is 
Bek & Verburg in staat de klanten 24 uur 
per dag een totale dienstverlening aan te 
bieden. 

Bek & Verburg is al meer dan 50 jaar 
het aanspreekpunt voor de inzame-
ling van alle soorten afvalstromen 
welke vrijkomen aan boord van 
zeeschepen, en draagt zorg voor de 
administratieve afhandeling en 
coördinatie met de havenautoriteiten 
en milieu-diensten. 

Dé maritieme 
dienstverlener 
over het water

Specialist in:  garbage-transport, removal of all types cargo residues, 
 damaged cargo solutions, Cleaning/sweeping/barges

Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH Rotterdam
Tel. 010 - 428 77 44 (24/7)
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WWW.KOTUG.COM  HARBOUR TOWAGE 
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CHARTERING  MARITIME EXCELLENCE

de goed per binnenschip te vervoe-
ren reefercontainer nog maar een 
marktaandeel van 3%, als het groen-
te en fruit betreft . Tellen we er vis, 
vlees en zuivel bij op, dan komen we 
aan 10%.
Er is wel sprake van een spectaculai-
re groei, maar al met al gaat het met 
de overstap van de weg naar het wa-
ter nog niet zo snel. En wat het
vervoer tussen Rotterdam en het 
Westland aangaat: de A4 Midden-
Delfl and, een zegen overigens voor 
de circulatie op de Rotterdamse ruit, 
zal de kansen van de binnenvaart in 
deze regio ook niet meteen vergro-
ten.

de Benelux, Duitsland, Frankrijk en 
verder weg gelegen delen van Euro-
pa.
De meeste lezers zullen er de kaart 
van de regio Rotterdam niet voor 
nodig hebben om vast te stellen dat 
deze lading veruit de kortste afstand 
afl egt als de containers op de Maas-
vlakte worden overgezet op binnen-
schepen. Die hoeven immers maar 
zowat zeven zeemijl over te steken 
naar Hoek van Holland, om daar 
voor de laatste paar kilometers over 
de weg naar Naaldwijk, ‘s-Graven-
zande of Poeldijk de lading aan de 
truck door te geven.
Wie dit hele stuk over de weg wil af-
leggen, is vele tientallen kilometers 
langer onderweg, staat met de koel-
container langer in de fi le en is van 
die fi le zelf mede de veroorzaker. 
Daarom werd in 2011 een proef met 
bargevervoer gehouden onder su-
pervisie van Fresh Corridor, een 
ontwikkelaar van multimodale 
transportoplossingen, waarbij verse 
groente en fruit naar Hoek van Hol-
land werd overgebracht, om bij het 
terrein van ferryrederij Stena Line 
op de vrachtauto richting Westland 
te worden gezet.
Hierbij was een keur aan grote na-
men in de handel in groente, fruit en 
andere bederfelijke waar en opslag 

en transport daarvan betrokken: 
Best Fresh Group, ABC Westland, 
Fresq, Van Daalen Transport, Daily 
Fresh Logistics, FloraHolland, Vare-
kamp Coldstores, Stena Line en bin-
nenvaartrederij Mercurius. Er werd 
toen gemikt op het directe vervoer 
per binnenschip van vijf- tot acht-
duizend reefercontainers tussen de 
Rotterdamse haven en het Westland 
per jaar. Het ging er volgens Willem 
Baljeu, directeur van FrugiVenta, de 
overkoepelende organisatie van 
handelaren in groente en fruit, toen, 
in 2011, om de bedrijven in de agro-
logistiek ‘te leren varen’.
Maar blijkens een ‘Stand van zaken’, 
die Stena Line dit jaar uitbracht over 
de vestiging van een Stena Line Bin-
nenvaartterminal in de Rotterdam-
se deelgemeente Hoek van Holland, 

is dat wat het traject Rotterdamse 
haven-Westland betreft  nog niet ge-
lukt. Met opdrachtgever Fresh Cor-
ridors is een jaarlijkse overslag van 
negenduizend reefercontainers per 
jaar overeengekomen, met als uit-
eindelijk doel tien- tot vijft iendui-
zend eenheden.
Stena Line wil daarvoor een termi-
nal inrichten met een capaciteit van 
25.000 40- en 45-voeters per jaar. Er 
is ook al een keuze gemaakt voor een 
elektrische mobiele kraan, maar de 
investering, die moederbedrijf Stena 
AB zal moeten goedkeuren, hangt 
nog op de verkrijging van een ver-
gunning van Hoek van Holland 
voor de operatie van dit overslagbe-
drijf. Die zou in de loop van dit jaar 
moeten kunnen worden verleend. 
Maar grote zekerheid daarover is er 
niet, want omwonenden in de Rot-
terdamse deelgemeente hebben 
moeite met de hinder die de overslag 
van zoveel containers, in combinatie 
met het extra verkeer over de weg, 
zou kunnen veroorzaken.
De regio heeft  intussen haast met de 
bevordering van het vervoer per bin-
nenschip. Van alle verse producten 
die in het Westland worden verhan-
deld, komt tegenwoordig meer dan 
de helft  al uit het buitenland, waarbij 
de aanvoer voor een groot deel via de 

Rotterdamse haven plaatsvindt. Zo 
wordt jaarlijks twee miljoen ton aan 
citrusfruit, druiven, ananassen en 
mango’s met zeeschepen aange-
voerd.
Het aandeel van Rotterdam in deze 
aanvoer van verse producten zal bo-
vendien de komende jaren in de ha-
venrange Hamburg-Le Havre alleen 
maar toenemen, denkt het Havenbe-
drijf Rotterdam. In die reeks havens 
verwerkt Rotterdam nu 35% van de 
import van seizoensfruit, slechts 
15% van de bananen, 20% van de 
ananassen en ongeveer een derde 
van vis, vlees en melkproducten. Die 
marktaandelen gaan binnen zes jaar 
allemaal naar 40%.
Dat heeft  vooral ook te maken met 
de toenemende containerisatie van 
verse producten. Van de over zee 

naar West-Europa vervoerde bana-
nen kwam in 2010, nog steeds vol-
gens het Havenbedrijf, 33% in con-
tainers binnen, maar dat wordt 
volgend jaar al 47%. Voor de meeste 
andere verse producten zitten die 
percentages al boven de 50 en daar is 
de trend ook snel naar boven. Dat 
schept grote kansen voor de binnen-
vaart, en Rotterdam wil die binnen-
vaart de komende jaren, ook al gelet 
op de Tweede Maasvlakte, een groter 
aandeel in het achterlandvervoer  
geven.
Dat lukt in het segment groente en 
fruit met wisselend succes. Eind vo-
rig jaar brachten Buck Consultants, 
de Universiteit Wageningen en Am-
sterdam Consultants een rapport uit 

Van de Maasvlakte naar Hoek van 
Holland is maar zeven zeemijl.

FOLKERT NICOLAI

Kramer Group
Missouriweg 17
3199 LB Rotterdam
Portnumber 7220

T +31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl 
    @kramergrouprtm       

Barge Service Center:
de centrale speler op 

de Maasvlakte



RST, dé dedicated 
shortsea terminal in Europa.

In shortsea containervervoer 
gaat het om drie dingen: flexibiliteit, 
snelheid en betrouwbaarheid.
 

Uniport Multipurpose Terminals B.V.  Pier 5, 6 & 7 Waalhaven  Portnumber 2530 
Zaltbommelstraat 10  3089 JK  Rotterdam  The Netherlands  www.uniport.nl 

adver tentie
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

BVB: BVB op zoek naar 
bijdragen voor meer promotie 
van de binnenvaart: “Ik draag 
bij aan de boodschap”
http://t.co/Tk6SGmzW0a 
@corendijck 

Midden in de haven vergade-
ren op een historische plek? 
Boek de Directiekamer van de 
RDM! http://www.rdmcam-
pus.nl/congrescentrum 
@RDMCampus

Jubilaris Kees Roos al 40 jaar 
bij ons in dienst. Daar kunnen 
wij met zijn allen trots op zijn! 
Profi ciat! 
pic.twitter.com/A3Tn12VhJB
@DobbeTransport

Thru my foundation today I’m 
pledging $7 million to ocean 
conservation projects over the 
next 2 years. #OurOcean2014
@LeoDiCaprio 
  
What will a truck look like in 
2050? http://ow.ly/xXzgi
@VolvoTrucks

#P3 goed nieuws voor @
HavenRotterdam Zo’n groot 
machtsblok is slecht voor de 
hele keten, onzekerheid wordt 
dan troef. #happy
@JaccoTheunisse

Lee Towers toont @arieboom-
sma de @HavenRotterdam 
voor programma Ik neem je 
mee: Je kan zo in de haven 
werken 
pic.twitter.com/4PhrjfPdUL
@Tieschellekens  

Tweede tenderperiode 
stimuleringsregeling duurza-
me initiatieven in de Rotter-
damse Haven. http://t.co/
lvrvCuOEa6 @FBontekoe

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Mansveld bezuinigt op 
emplacementen

 Overslag op Tweede 
Maasvlakte al begonnen 

 ‘Goederentrein niet aan de 
kant zetten’ 

 Dr. Oetker gaat snijden 
in Hamburg Süd 

 Binnen vijf jaar zelfrijdende 
trucks in de havens

 Havens sluiten ‘Werk-
programma’ af 

 Herstart Herik Rail wellicht 
pas na de zomer 

‘Passie nodig in ons vak’

Het Amerikaanse 

Walker SCM heeft 

recent het eerste fi liaal  

in Europa geopend.

Die primeur had de 

luchthaven Schiphol. 

Op de Nederlandse 
luchthaven moet 
Edwin Koopman (ex-
Frans Maas en IJS 
Global) invulling ge-

ven aan de expansieplannen van de 
Amerikaanse logistieke dienstverle-
ner op de Europese expeditiemarkt.
Walker SCM, met hoofdvestiging bij 
New York, is sinds de oprichting van 
het bedrijf zo’n 25 jaar geleden door 
Emmett Walker hoofdzakelijk actief 
in de Amerikaanse warehousing 
voor grootheden zoals General Mo-
tors en Johnson & Johnson, maar wil 
nu ook in Europa logistieke diensten 
opzetten, vertelt Koopman (51). De 
stap naar Nederland en Koopman 
was daarbij snel gemaakt toen de 
nieuwe operationeel directeur in de 
VS van Walker, Giorgio Laccona 
(ook ex-IJS Global) in contact kwam 
met zijn oud-collega in Nederland. 
De afgelopen drie maanden is Koop-
man bezig geweest om als een soort 
kwartiermaker op Schiphol het fun-
dament te leggen voor de nieuwe ac-
tiviteiten in Europa voor wat Walker 
International Transportation Net-
herlands is gaan heten. Daarbij 
huurt hij loods- en kantoorruimte 
bij luchtvrachttrucker Rutges Car-
go.
Deze samenwerking heeft  volgens 
Koopman verder het voordeel dat hij 
gebruik kan maken van het om-
vangrijke wagenpark van Rutges 
binnen Europa en de aanvullende 
diensten van de logistiek dienstver-
lener. ‘Rutges is TAPA- en AEO-ge-
certifi ceerd en we gebruiken Cargo-
wise voor de vrachtprocessen. 
Daarmee kunnen wij min of meer 
alles op een hoog niveau bij een par-
tij inkopen’, aldus Koopman.

Frans Maas 
Voor de nieuwe Nederlandse Wal-
ker-directeur is de rol van kwartier-
maker niet nieuw. Hij heeft  eerder 
bij Frans Maas op Schiphol en later 
IJS Global pionierswerk verricht bij 
het opzetten van de luchtvrachtfi lia-
len. ‘Kennelijk ben ik daar goed in, 

want na mijn vertrek bij IJS Global 
had ik na het gebruikelijke concur-
rentiebeding direct een aantal aan-
biedingen op zak.’
Voor Koopman is het zaak voor zijn 
nieuwe werkgever het vak expedi-
teur weer centraal te stellen. ‘Dat zie 
ik een beetje als mijn missie. Het vak 
expediteur staat voor mij gelijk met 
passie voor je klant en zijn lading. 
Anders ben je geen expediteur. Een 
expediteur heeft  in feite niets anders 
dan een stukje toewijding. Mis-
schien hebben ze nog een loods, 
maar dan houdt het ook op. Je bent 
uiteindelijk slechts een dienstverle-
ner en als je niet betrokken bent bij 
het product van je klant heb je in fei-
te niets. Ook al heb je zoveel mooie 
websites. Het gaat er om wat je wilt 
bereiken voor je opdrachtgever. Dat 
moet centraal staan en veel expedi-
teurs, ook hier op Schiphol, lijken 
dat een beetje te zijn vergeten.’
Koopman heeft  dan ook een hekel 
aan callcenter- en expeditiebedrij-
ven, die export, import, uitvoering 
en sales hebben verknipt tot ‘een la-
byrint waar klanten na het zoveelste 
wanhopige telefoontje met Truus, 
Jaap of Ingrid nog steeds niet weten 
wat er met de lading ergens in Oe-
ganda is gebeurd.’ 
Goede track & tracing in de lucht-
vracht zou uitkomst kunnen bieden, 

maar die bestaan volgens Koopman 
niet. ‘Wie dat verkoopt, verkoopt fa-
beltjes. Het track & tracing stopt er-
gens bij het punt waar de lading in 
het vliegtuig verdwijnt, want de 
meeste airlines hebben nog steeds 
niet geïnvesteerd in goede volgsyste-
men’, stelt hij. ‘Onbegrijpelijk eigen-
lijk, maar onze branche loopt ge-
woon achter op bijvoorbeeld de 
integrators. Dat maakt het vak van 
expediteur als informatiebaken 
voor de ladingaanbieder ook juist zo 
belangrijk. Daarom brengen wij de 
klant straks direct onder bij een uit-
voerend team, dat ook de facturen 
verstuurt. Eén aanspreekpunt, dat 
proactief de klant informeert waar 
zijn zending is tot het tijdstip dat het 
is afgeleverd bij de ontvanger. Ik kan 
je zeggen: er zijn maar weinig men-
sen die de kwaliteiten in huis hebben 
om dit goed en breed aan te pakken. 
Voor mij staat dit echter centraal 
voor het succes van ons nieuwe be-
drijf op Schiphol’, voegt hij er aan 
toe.

Voordelen
Daarbij hoopt Koopman  naast deze 
gepassioneerde aanpak zijn voordeel 
te doen met de achtergrond van 
Walker SCM als zogeheten Minority 
Business Enterprise-bedrijf (MBE).  
Deze aparte status wordt in de VS 
verleend aan bedrijven  die voor ten-
minste 51% in handen zijn van min-
derheden zoals Amerikanen van 
Afrikaanse afk omst. Eigenaar Em-
mett Walker behoort tot die groep, 
zegt hij.
Grote Amerikaanse ondernemin-
gen kunnen de MBE-ondernemin-
gen ondersteunen door een deel van 
hun inkoop van bijvoorbeeld logis-
tieke diensten bij deze bedrijven on-
der te brengen. Daar staan dan weer 
fi scale voordelen tegenover in de VS.  
Koopman: ‘Dat is voor ons natuur-
lijk een ‘unique selling point’ als be-
ginnend logistiek bedrijf op Schip-
hol.’

1989 
Emmett Walker zet het 
bedrijf op als Walker Internatio-
nal Transportation (WIT) 
1990
Walker Maritime 
1999
Begin lucht- en 
zeevrachtactiviteiten
2002
Overname International 
Trading Partners 
2004
Pakdienst L.A. Enterprises 
gekocht 
2005 
WIT Trade Services 
2009 
WIT Logistics 
2011
Wegvervoer onder WIT Freight 
Services
2011
Onder houdstermaatschappij 
Walker SCM worden alle 
logistieke activiteiten gebun-
deld 
2014
Opening vestiging Schiphol, 
het eerste fi liaal in Europa 
 
Walker SCM telt onder de 
klanten in de VS gerenommeer-
de namen als Johnson & 
Johnson en General Motors.

GESCHIEDENIS 
WALKER SCM  

Edwin Koopman: ‘Track & tracing 
bestaat niet in de luchtvracht.’

JOHN VERSLEIJEN
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Walker SCM verricht in de VS onder meer distributieactiviteiten voor General Motors. 
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AGENDA

Rotterdam Energy Port 
1 juli 

Havenbreed energiedebat georgani-

seerd in samenwerking met Delta-

linqs en Havenbedrijf Rotterdam. 

Met onder andere de kansen voor 

Rotterdam Bioport.  

• www.rotterdamenergyport.nl

Haven & Offshorebeurs Harlin-
gen 
3 en 4 juli 

In Harlingen ontmoeten decision ma-

kers en zakenrelaties uit sectoren als 

haven & offshore, transport & logis-

tiek, energie en scheepsbouw elkaar.  

• www.heobeursharlingen.nl

Truckstar Festival 
26 en 27 juli 

Het grootste transportfeest van Eu-

ropa laat 2000 opgepoetste vracht-

wagens zien. Naast vrachtwagens 

nemen de truckers muziek, varkens 

aan het spit en zwembaden mee. 

• www.truckstar.nl

Maritime Tech 
23 september 

Technisch jaarcongres over innovatie 

in maritiem ontwerp, bouw en onder-

houd. Met sprekers als Teus van Beek 

(Wärtsilä) en Hans Huis in ’t Veld 

(Topsector Water).

• www.maritimetech.nl

Prologistics 
24 en 25 september 

Deze achtste editie brengt in een ver-

nieuwd beursconcept alle logistieke 

trends in warehousing, supply chain 

intelligence, air freight & cargo distri-

bution en e-commerce. 

• www.prologistics.be

Een beetje stad doet  
 STADSDISTRIBUTIE   Bpost maakt zich op voor slag om de binnensteden

Heel wat bedrijven storten zich op 
‘slimmere stadsdistributie’. Bpost 
is er een voorbeeld van. In de bin-
nensteden ligt een groeimarkt voor 
beter, schoner en goedkoper ver-
voer.

Bpost stort zich op de stadsdistribu-
tie. De besteller van brieven en pak-
jes gaat onder de naam City Logis-
tics in Antwerpen zorgen voor een 
‘intelligentere stadslogistiek’, door 
lading bestemd voor de winkels in 
de stad buiten het centrum in te za-
melen en gebundeld, met eigen voer-
tuigen, in de binnenstad af te leve-
ren. Het bedrijf zegt een plan te 
hebben ontwikkeld dat rendabel, 
zonder subsidie, kan worden uitge-
voerd. Slaagt Bpost in Antwerpen, 
dan wil het deze dienstverlening ook 
in andere steden aanbieden.
Het concept van ladingbundeling 
aan de rand van de stad wordt al in 
veel meer steden in België en Neder-
land toegepast. Het idee dateert uit 
de jaren negentig, toen ladingbun-
deling voor veel winkelbedrijven en 
hun vervoerders nog een vies woord 
was. Het kwam niet bij een drogist 
op, zijn winkel te laten bevoorraden 
door dezelfde vrachtauto als zijn 
grote concurrent verderop.
Er is sindsdien veel veranderd. De 
venstertijden in de steden gingen 
steeds meer knellen, het winkelend 
publiek raakte de vele lossende 
vrachtauto’s zat. Daar kwam de 
vraag naar verduurzaming bij. En, 
niet te vergeten: ondernemers kwa-
men er geleidelijk achter dat ‘slim-
mere stadslogistiek’ ook gewoon 
kostenvoordelen kon bieden.
De laatste jaren zijn we getuige van 
een soort ‘slag om de steden’, waarin 
in onze landen dezelfde stadsnamen 
vallen als indertijd in de Tachtigja-
rige Oorlog. Bpost wil zich ook in 
dat gewoel mengen en gelijk heeft  
het bedrijf, want zo kan het zijn af-
hankelijkheid van de briefpost ver-
minderen. Daarbij kent Bpost de ste-
den natuurlijk op z’n duimpje.

Gesorteerd
In Antwerpen heeft  Bpost het oog la-
ten vallen op een pand bij het Hout-
dok, waar lading voor de binnenstad 
kan worden ingezameld, gesorteerd 
op eindbestemming, samengevoegd 
met andere lading voor die bestem-
ming en daar, met eigen materieel, 
buiten de spits naartoe kan worden 
gebracht. In aanvang zet Bpost tien 
voertuigen in. Voorlopig wordt ook 
alleen het echte hart van de stad be-
voorraad. Als dat goed loopt, voegt 
het bedrijf ook andere wijken toe.
Ook Brussel gaat aan de slimme 
stadsdistributie. Het gewest heeft  

hiertoe CityDepot en Tri-Vizor aan 
het werk gezet. CityDepot kenden 
we al van de geslaagde, nu perma-
nent gemaakte proef in het Lim-
burgse Hasselt, waar het principe 
van ladingbundeling op een buiten 

de stad gelegen locatie wordt toege-
past. Tri-Vizor is een ‘spin-off ’ van 
de Universiteit van Antwerpen en 
gespecialiseerd in het bijeenbrengen 
van partijen en het bundelen van la-
ding. Tri-Vizor doet dat, als ‘neutra-

le’ partij, niet alleen in de stadsdis-
tributie, maar bijvoorbeeld ook in 
het intermodale vervoer. Als grote 
verladers in een regio hun lading 
bundelen, kunnen daarvoor bin-
nenvaart- en soms spoordiensten in 

het leven worden geroepen, die an-
ders, zonder de garantie van dikke 
ladingstromen, nooit van de grond 
zouden komen.
Als bundellocatie is in Brussel geko-
zen voor het ‘TIR’-gebouw aan de 

In Antwerpen begint Bpost met ‘intelligente stadslogistiek’, zonder subsidie.

Voorlopig wordt alleen het echte hart 
van de stad bevoorraad.
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COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
www.brrgroep.nl

Een zending medische instrumenten 
en verbruiksartikelen bedoeld voor or-
thopedische chirurgische ingrepen en 
bestemd voor een Medical Center op 
St. Maarten wordt per luchtvracht van-
uit Nederland verzonden. De afzender 
stuurt met deze zending tevens een 
aantal instrumenten in consignatie 
mee. De afzender komt met de ontvan-
ger overeen, dat er geleverd zal gaan 

worden op basis van de incoterm Ex works, hetgeen op de bij-
behorende documenten wordt vermeld. Er wordt voor deze 
zending via de ingeschakelde expediteur een goederentrans-
portverzekering afgesloten en wel op uitgebreide condities.

Na verloop van tijd bericht de ontvanger van de zending, het 
blijkt uiteindelijk om kunstheupen te gaan, dat deze niet bij 
hem is aangekomen. Namens de betrokken goederentrans-
portverzekeraars wordt een expert ingeschakeld om het een 
en ander nader te onderzoeken. Uit het onderzoek van deze 
expert komt naar voren dat de ingeschakelde luchtvervoerder 
de spullen in ontvangst heeft  genomen en dat deze ook zijn 
aangekomen op St. Maarten. De agent aldaar heeft  de ont-
vanger bericht dat deze de betreff ende zending kon komen 
afh alen. Echter bij het ophalen bleek dat wel de documenten 
aanwezig waren, maar niet de zending zelf. Een zoekactie 
werd in zowel Nederland als op St. Maarten gestart, maar 
zonder enig resultaat.

De afzender wenst een claim onder de afgesloten goederen-
transportverzekering in te dienen, waarop deze te horen 
krijgt dat op grond van de overeengekomen incoterm Ex 
works, de goederen reizen voor rekening en risico van de ont-
vanger, dit niet mogelijk is. De ontvanger is namelijk claim-
gerechtigd en heeft  onder andere het transport moeten rege-
len en betalen.

De afzender kreeg het toen letterlijk ‘op de heupen’ en liet we-
ten dat hij het transport heeft  geregeld en betaald en via de 
expediteur de goederentransportverzekering heeft  afgeslo-
ten. De conclusie was dat het hier feitelijk om een zogenoem-
de CIP-levering gaat. Het gebrek aan kennis van de incoterms 
bij de afzender deed hem in dit geval de das om. De trans-
portverzekering is ten behoeve van de ontvanger afgesloten.

De ontvanger van de goederen weigerde te betalen, want hij 
had immers de zending nooit ontvangen. Uitleg omtrent de 
overgang van het risico in geval van schade en verlies en dat 
de afzender had geleverd en dat er in zijn geval een claim on-
der de transportverzekering mogelijk was, hielp evenmin. 
Ook hier ontbrak de kennis aangaande de incoterms!

Met veel pijn en moeite is het gelukt de ontvanger van de zen-
ding een akte van cessie te laten tekenen, waarbij de rechten 
voortvloeiende uit de goederentransportverzekering werden 
overgedragen aan de afzender in deze. Zo kon uiteindelijk 
deze schade alsnog worden afgewikkeld. De afzender heeft  
het advies gekregen maar eens een cursus incoterms 2010 te 
gaan volgen, om verdere problemen en discussies in de toe-
komst te vermijden.

Op de heupen
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FrieslandCampina DMV 
verplaatst zijn opslag en 

distributie naar een nieuw 

distributiecentrum op bedrij-

venterrein Doornhoek in 

Veghel. Van daaruit kunnen de 

producten sneller per schip 

naar de Rotterdamse haven 

worden vervoerd. Het nieuwe 

distributiecentrum is 10.000 

m2 groot en kan 13.500 pallets 

opslaan, tot dertien meter 

hoog. Ook de opslag die nu in 

Deurne plaatsvindt, gaat naar 

de nieuwe locatie in Veghel.

Langs de A2 is vanaf 1 juli een 

nieuwe wasstraat te vinden: 

Truckwash Utrecht. De 

wasstraat is gevestigd op 

bedrijventerrein ‘de Lageweide’ 

op het terrein van MAN-dealer 

Rosier van den Bosch, waar 

tevens een tankstation komt. 

Voor chauffeurs betekent dit 

een ‘one stop shopping’ 

concept: wassen, tanken en een 

reparatie laten uitvoeren. Er is 

een dubbele wasstraat waar-

door de wachttijden niet zo 

lang zijn. 

Eikelenboom European Food 
Transport BV heeft vijf Volvo 

FH Light Concept trucks in 

gebruik genomen. De lichte 

trekkers worden voorzien van 

een lichtgewicht trailer 

waardoor de combinatie een 

netto laadvermogen van 32 ton 

heeft. Daardoor hebben de 

vrachtwagens een zo hoog 

mogelijk laadvemogen. Ze 

worden ingezet voor het 

transport van vloeibare 

plantaardige vetten en oliën 

tussen Nederland, België, 

Duitsland en Noord-Frankrijk. 

Luchthaven Schiphol heeft in 

het Verre Oosten een prijs 

gewonnen voor beste Europese 

vrachtluchthaven. Tijdens de 

Asian Freight & Supply Chain 

Awards sleepte Schiphol voor 

de negentiende keer in de 

28-jarige geschiedenis van de 

AFSCA de prijs in de categorie 

‘Beste Vliegveld van Europa’ in 

de wacht. Schiphol kreeg de 

prijs vanwege zijn infrastruc-

tuur, concurrentiekracht, 

doorlopende investeringen en 

de reeks ondersteunende 

diensten en faciliteiten voor 

luchtvracht.

Speciaal voor het vervoer van 

farmaceutische producten 

heeft Nouwens vier Krone-

opleggers aangeschaft. De 

trailers zijn voorzien van de 

allernieuwste technologie op 

het gebied van temperatuur-

controle en beveiliging. De 

Carrier Vector 1950 koelmachi-

nes zorgen voor een constante 

temperatuur die via GPS 

realtime kan worden gevolgd. 

Als extra beveiliging zijn de 

deuren voorzien van deurcon-

tacten, dubbele sloten en is 

zelfs een extra anti-inbraak 

rolluik aangebracht aan de 

binnenzijde. Door deze aanpas-

sing voldoen de trailers aan de 

strenge TAPA TSR 1 norm. 

Van Oord heeft zijn eerste 

transport- en installatieschip 

voor de aanleg van offshore 

windparken, ‘Aeolus’, in gebruik 

genomen. Het innovatieve en 

geavanceerde transport- en 

installatieschip heeft een 

lengte van 139 meter en is 38 

meter breed. Het schip is 

uitgerust met een kraan die 

ruim 900 ton kan tillen en kan 

op eigen poten staan (jack-up) 

tot waterdiepten van 55 m. Het 

eerste project voor het schip is 

het in opdracht van Eneco en 

Mitsubishi Corporation te 

bouwen offshore windmolen-

park Luchterduinen.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

aan ladingbundeling

binnenhaven. Voor een deel van de 
lading schept dat ook nog mogelijk-
heden voor de binnenvaart. De poli-
tiek in de Belgische hoofdstad is lo-
vend over het project. Daarbij 
‘winnen zowel de handelaars, de 
transporteurs als de Brusselaars 
zelf ’, zei Bruno De Lille, Brabants 
staatssecretaris voor Mobiliteit, toen 
hij het project bekendmaakte.

Proef
In Brussel gaat het vooreerst om een 
proefproject dat loopt van septem-
ber dit jaar tot maart 2015. De proef 
past binnen het Europese LaMiLo 
(‘last mile logistics’)-project dat in 
Noordwest-Europa met steun uit het 
Europese Regionale Ontwikkelings-
fonds wordt uitgevoerd. Behalve in 

Hasselt, waar het al een tijdje loopt, 
werkt CityDepot ook aan soortgelij-
ke projecten in onder meer Brugge, 
Roeselare en Oostende. In Brugge 
wordt nu gezocht naar een geschikte 
locatie voor de bundeling. Het plan 
is in deze stad met kleine elektrische 
bestelwagens te werken.
Het bedrijf werkt op dit gebied ook 
in Europees verband samen met het 
Nederlandse Binnenstadservice en 
het Deense City Logistik, onder de 
naam Service2City. Met Binnen-
stadservice is een andere aanbieder 
van intelligente stadsdistributie ge-
noemd. Dit bedrijf begon ooit met 
een project met ladingbundeling in 
Nijmegen, maar past dit inmiddels 
in een reeks andere Nederlandse ste-
den toe, waaronder ook relatief klei-

ne gemeenten, maar evengoed Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht.
Uit het laatste blijkt dat in een stad 
gerust méér aanbieders van gebun-
delde distributie naast elkaar kun-
nen opereren. In Utrecht en Amster-
dam is immers ook Cargohopper 
actief. In de hoofdstad ging Cargo-
hopper in maart dit jaar van start, 
met elektrische voertuigen en een 
pand in Duivendrecht als bunde-
lingslocatie. De eerste ervaringen 
zijn gunstig, er zijn inmiddels al te-
gen de honderdduizend zendingen 
verwerkt.

Hubs
In Noord-Brabant wordt de komen-
de twee jaar een ‘innovatief ’ stads-
distributieproject uitgevoerd, waar 
Dinalog, de Stichting Innovatie en 
Samenwerking en de Kamer van 
Koophandel de hand in hebben. 
Rond een aantal steden moeten ‘city 
hubs’ worden ingericht. Er gaan der-
tien bedrijven samen lading laden, 
lossen en naar de centra brengen. 
Economische Zaken draagt 364.000 
euro subsidie bij. 
We zijn een eind gekomen in de laat-
ste twintig jaar. In het verleden was 
het pionieren geblazen. In bijna de 
grijze oudheid haalde Van Gend & 
Loos in Den Haag een zeer oud con-
cept letterlijk van stal, namelijk pak-
jesdistributie met paard en wagen. 
Amsterdam heeft  vruchteloos gestu-
deerd op de inzet van trams. In som-
mige gemeenten werd ook de bak-
fi ets weer uit het schuurtje gehaald 
voor de ‘laatste kilometer’.
Tegenwoordig is elektrisch vervoer 
de trend. In heel wat steden, zoals 
Amsterdam en Utrecht, is daarmee 
al ruime ervaring opgedaan. De ca-
paciteit van elektrische vracht(bestel)
auto’s is de laatste tijd ook aanzien-
lijk toegenomen, zodat meer lading 
per trip kan worden vervoerd. 
CityDepot nam onlangs een eerste 
elektrische vrachtauto met groot 
laadvermogen in ontvangst. Het 
gaat om een ‘pilot’ die samen met de 
Vlaamse Proeft uin Elektrische 
Voertuigen wordt gehouden. Het 
voertuig heeft  een actieradius van 
180 tot 200 kilometer,.
In veel gevallen komt er wel een sub-
sidiepotje aan te pas. Buitengewoon 
trots zijn ze daarom in Antwerpen 
op hun eigen subsidieloze project. 
Zo moet het eigenlijk, vindt Luc Lu-
wel van de VOKA, de Antwerpse 
Kamer van Koophandel. Overheden 
zijn er volgens hem ‘niet om concep-
ten op te leggen of kunstmatig in le-
ven te houden door er een smak be-
lastinggeld tegenaan te gooien’.
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Plato verruilt grot voor warehouse, 
Socrates brengt pakketjes op tijd

de haas de schildpad kan achterha-
len.
Maar dat is fl auw. Want het gaat 
hier om persoonlijk advies over 
ethisch en integer handelen, en 
daar kun je natuurlijk niet tegen 
zijn. Vroeger leerden we het ‘gij zult 
niet stelen’ van de kansel of werd er 
een hand afgehakt, in verlichte tij-
den proberen we de achterliggende 
waarden te internaliseren. In dit 
geval ook om binnen de functie de 
juiste besluiten te nemen.
Dus feliciteert Marge de geslaagde  
deelnemers aan de MBO-2 oplei-
ding logistiek medewerker van het 
Rijn IJssel College van harte. Er is 
ook een cursus met certifi caat voor 
de MBO-3 functie van logistiek 
teamleider. Alles met als doel om 
personeel straks mede te kunnen 
selecteren op integriteit. Geen 
overbodige luxe, gezien alle spulle-
tjes die verdwijnen. | PETER WIERENGA

Gezocht: een logistiek medewerker 
met ethisch besef en morele com-
petenties. 

Klein maar opvallend berichtje in 
de mailbox van Marge: ‘Eerste Lo-
gistiek Medewerkers in opleiding 
ontvangen Certifi caat van Morele 
Competentie’. Dat komt even bin-
nen. Wat zou daar allemaal ge-
beurd zijn, tijdens de cursus van In-
tégros en Van der Schaaf Integrity 
- de organisaties die tevens de af-
zenders zijn van het bericht - die 
deelnemers voornoemd certifi caat 
oplevert? 
De fantasie slaat op hol en beelden 
schieten door het hoofd van druk 
fi losoferende logistiek medewer-
kers. Een warehouse als grot van 
Plato, de manager die eindelijk 
weet dat hij niets weet, en de fi ets-
koerier die ‘eureka’ gilt als ze het 
eeuwenoude dilemma oplost hoe 

CURSUS
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Sterke kandidaat

Rolldock heeft  zijn vierde 
multifunctionele schip in de 
vaart genomen, de Rolldock 
Storm.  

Rolldock nam de eerste van zijn vier 
schepen in 2010 in de vaart, en geldt 
daarmee nog steeds als nieuwkomer. 
En wat de Capelse club goed heeft  
begrepen is dat je je als nieuweling 
moet onderscheiden. En wat wordt 
er tegenwoordig in bijna elke vaca-
ture gevraagd? Juist, fl exibiliteit. Lo-
gisch dat het bedrijf daar op inzet 
dus. 
Rolldock richt zich op de projectla-
dingsector. Normaal gesproken is 
dit zware zeetransport versplinterd 
in niches. Zo heb je bijvoorbeeld de 
‘heavy lift ’-kraanschepen van Biglift  
en Jumbo of de half-afzinkbare 
schepen van Dockwise. Maar de  zo-
genoemde ‘S’ en ‘ST-class’-schepen 

van Rolldock brengen die diverse 
disciplines aan boord van één en 
hetzelfde schip. 
Multifunctionele heavy lift - en 
transportschepen, noemen de Ca-
pellenaren de oogstrelende alles-
kunners. Dat doen zij omdat de 
schepen van Rolldock op drie ma-
nieren kunnen laden en lossen. Ten 
eerste kunnen de twee 350 ton
sterke aan bakboordzijde geplaatste 
Liebherr-kranen de projectladingen 
zelf in het ruim tillen. Een andere 
manier is om de lading aan boord te 
rijden (ro/ro). De schepen (de Roll-
dock Sun, Sea, Star en Storm) zijn 
aan de achterkant voorzien van een 
scheepsbrede ramp die toegang tot 
het ruim geeft . Omdat het schip met 
tussendekken ook een hoger gelegen 
dek kan maken, is de ramp in diver-
se hoogten in te stellen. Maar wat de 
Rolldock-schepen echt bijzonder 
maakt is dat zij naast deze laadmo-

gelijkheden ook kunnen afzinken, 
waardoor de lading varend of drij-
vend in het ruim kan worden ge-
plaatst (fl o/fl o). Voor het afzinken 
openen de schepen eerst de ramp en 
pompen vervolgens hun ballast-
tanks vol. Ladingen die op deze ma-
nier werden geladen zijn onder an-
dere onderzeeërs van de 
Nederlandse marine en drijvende 
bokken van Mammoet. Via de kra-
nen zijn volledige gasopslagtanken 
geladen en via de ramp is zelfs een 
keer een baggerschip naar buiten ge-
reden; dat moest over land naar een 
meer toe. 
De scheepvaart is geen gemakkelijke 
sector om binnen te komen. Maar 
met schepen die aan een ruime se-
lectie van vacatures voldoen, is er al-
tijd een geschikte baan te vinden.  

Jong en fl exibel, wie wil daar niet mee werken?

FO
TO

 T
O

BI
A

S 
PI

EF
FE

RS

TOBIAS PIEFFERS

 NIEUWKOMER   Rolldock onderscheidt zich op fl exibiliteit

QUOTE VAN DE WEEK

Die luchthaven zal 
nog zeker 20 jaar 
geen winst maken 
en Schiphol draait 
op voor de verliezen.
Airfrance-KLM-bestuurder Camiel 
Eurlings in De Telegraaf over de 
              uitbreiding van Lelystad 
  Airport. 
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Zozo, P3 gaat niet door. China is tegen 
deze vérgaande samenwerking van de 
drie grootste containerreders op Aar-
de. En als China tegen is, kun je het als 
Maersk, CMA CGM en MSC wel 
schudden. Je komt dan immers met je 
schepen de havens niet meer binnen 
van het belangrijkste land aan één van 
de belangrijkste vaargebieden. De Gro-
te Drie moeten trouwens nu al vrezen 

dat de Chinezen hun verdere handel en wandel, al dan niet in 
P3-verband, met argusogen zullen volgen.

Hoewel ik voor vrijheid, blijheid ben, kon ik een glimlach niet 
onderdrukken toen ik het bericht over de afwijzing van P3 
door Peking las. Grote machtsblokken hebben, of je het nu 
hebt over de staalindustrie, de productie van soft ware, de 
kruideniers of de containervaart, voordelen, maar zeker ook 
nadelen. Een voordeel kán zijn dat het machtsblok de zege-
ningen van zijn schaalgrootte braaf deelt met zijn klanten. 
Dan heeft  iedereen er iets aan.

Een nadeel is intussen dat het machtsblok zo sterk wordt dat 
de resterende concurrentie er niet meer tegenop kan en zoge-
zegd het vaantje strijkt. Dan ben je als verlader of expediteur 
zuur uit, want de volgende fase is in dat geval wel degelijk dat 
je meer voor het vervoer zult moeten betalen. De verleiding 
voor machtsblokken is altijd de maximalisatie van de eigen 
winst. Dat was zo in de tijd van de conferences, de bijna-kar-
tels in de lijnvaart. Dat is nog zo, ook al zijn deze kartels zo-
genaamd de wereld uit.

Het is mooi dat de Chinezen nog een gezond restje argwaan 
hebben bewaard, waar andere delen van de wereld één of bei-
de oogjes dichtknepen. Europa bijvoorbeeld beloofde in elk 
geval streng toezicht, maar keurde de samenwerkingsplan-
nen van de drie reders, niet toevallig alledrie Europese be-
drijven, verder zonder meer goed. En de Amerikaanse FMC, 
ooit een van de meest kritische waakhonden bij rederssamen-
werkingen, ging toen de P3 in Washington op bezoek kwam, 
kwijlend op de schoot van de bezoeker zitten.

Gelukkig zit de Chinese draak er ook bovenop. Brave draak, 
spuw nog maar wat vuur. Laat maar zien dat met jou tenmin-
ste niet te spotten valt.

P3 en Peking


