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ECT claimt 1,3 miljard euro aan 
schadeloosstelling van Havenbe-
drijf Rotterdam, dat het stuwa-
doorsbedrijf op een ‘schandalige’ 
manier benadeeld zou hebben.

Dat zei ECT-president Jan Westerhoud in 
de marge van de rechtszaak in Rotterdam, 
die het voorlopig hoogtepunt vormde in de 
jarenlange juridische strijd tussen de twee. 
De claim is 400 miljoen hoger dan wat 
ECT tot dusverre naar buiten had ge-
bracht.
Volgens Westerhoud heeft  ECT nu al last 
van de opstelling van het Havenbedrijf.  Zo 
zou de huidige congestie op de Delta Ter-
minal grotendeels het gevolg zijn van het 
feit dat ECT geen extra personeel meer 
durft  aan te nemen. Het bedrijf is bang dat 
het straks juist mensen moet ontslaan als 
de twee nieuwe terminals RWG en APMT2 
op Maasvlakte 2 open gaan.
Het toestaan van die twee terminals vormt 

breding van de Amazonehaven, maar vin-
gen steeds bot. Als we nog langer hadden 
moeten wachten, waren we zeker te laat 
klaar geweest voor de 18.000-teu schepen. 
Eigenlijk zijn we dat toch al, want we kun-
nen daar nu pas onze nieuwe kranen op-
bouwen.’
Wiggers stelde dat ECT van alles heeft  ge-
probeerd om tot een schikking te komen. 
Volgens hem is de ‘dreigende miljarden-
schade‘ te voorkomen als het Havenbedrijf 
100 tot 200 miljoen investeert. Zo zou ECT 
recentelijk hebben voorgesteld om ten be-
hoeve van ‘één van de grote klanten’ een 
investering te doen van 117 miljoen. Ook 
zou er een voorstel zijn gedaan om geld vrij 
te maken om overcapaciteit uit de markt te 
halen. ‘Die opties zijn er nog steeds, maar 
het Havenbedrijf doet er niets mee’, aldus 
advocaat Wiggers.

de basis van het confl ict. ECT zou in 2006 
geen eerlijke kans hebben gehad om naar 
die concessies mee te dingen. Daarnaast 
zou het Havenbedrijf het contract met 
RWG achteraf in het nadeel van ECT heb-
ben gewijzigd. Andere claimgronden zijn 
een vermeende garantie van 85% bezet-
ting van de terminals en een bonus/malus-
regeling, die de nieuwe terminals zou aan-
moedigen om lading bij ECT weg te halen.
Het overslagbedrijf eist ten slotte ook dat  
de opslag op de huur voor de verbreding 
van de Amazonehaven wordt geschrapt. 
Dat project heeft  zo’n 200 miljoen gekost 
en is een paar maanden geleden afgerond. 
Volgens advocaat Albert Wiggers van 
ECT gaat die opslag het bedrijf uiteindelijk 
540 miljoen kosten. ‘Zo vangt het Haven-
bedrijf dubbel’, constateerde hij.
ECT diende die laatste claim pas in na on-
dertekening van het herziene huurcon-
tract. Volgens Westerhoud is dat niet 
vreemd: ‘We stonden met onze rug tegen 
de muur. We drongen al jaren aan op ver-

ECT-president Jan Westerhoud (links) en hoofd communicatie Rob Bagchus: ‘Wij willen oplossingen.’
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 RECHTSZAAK   Bedrijf zegt voorstellen te hebben gedaan om confl ict te beëindigen

ECT claimt 1,3 miljard 
euro van Havenbedrijf

ROB MACKOR

SCHEEPVAART
Rolf Habben Jansen staat sinds deze week als CEO aan 
het roer van Hapag-Lloyd. Hij heeft het stokje 
overgenomen van Michael Behrendt. Habben Jansen 
(foto), voormalig Damco-directeur, is sinds april lid van 
de raad van bestuur van Hapag-Lloyd. De wisseling van 
de wacht was al aangekondigd door de Duitse 
containergigant. Net als Behrendt verlaat ook COO 

Ulrich Kranich het 
bedrijf. Hij wordt 
opgevolgd door 
Anthony J. Firmin, die 
na negentien jaar in 
dienst van de rederij 
nu ook lid van de raad 
van bestuur wordt.  

DE MARKT
Het aantal faillisse-
menten in het Neder-
landse vrachtvervoer is 
in de eerste helft van 
dit jaar met 16% ge-
daald in vergelijking 
met dezelfde periode 
van vorig jaar. In de eer-
ste zes maanden van 2013 steeg het aantal faillissemen-
ten nog met 11%. Bij expediteurs en bevrachters was er 
zelfs een daling van 38%, waar in de eerste twee kwar-
talen van vorig jaar nog van een stijging met 38% sprake 
was. Dit blijkt uit cijfers van Creditsafe, een kredietbe-
waker voor de sector ‘automotive’. 

Veel minder vervoerders failliet

AMSTERDAM
De nieuwe uitbaters van de lege Amsterdamse contai-
nerterminal ACT, MEO en SCS, kunnen deze week nog 
niet aan de slag. Het havenbedrijf van Amsterdam was 
uitgegaan van startdatum 1 juli, maar de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied meldt dat vanaf eind 
deze week bewoners in Zaanstad en Amsterdam eerst 
kunnen reageren op de plannen en de aanvraag voor 
wijziging van de bestaande milieuvergunning.  Deze in-
spraakperiode wordt rond 16 juli afgesloten, meldt de 
woordvoerder. ‘Daarna gaan wij de reacties inventarise-
ren.’ Hoe lang dat proces gaat duren, kan de dienst nog 
niet zeggen. Vanaf de datum van de aanvraag, 19 juni,  
staat er wettelijk acht weken voor het gehele traject.       

Milieuvergunning ACT niet rond  

containers slaan er 
jaarlijks gemiddeld 
overboord als ge-
volg van zwaar 
weer en scheeps-

rampen. Dit blijkt uit een studie van de World Shipping 
Council (WSC) over de periode 2008-2013. Volgens de 
WSC verloren containerschepen in die periode gemid-
deld 546 containers per jaar als ’catastrofale gebeurte-
nissen’ buiten beschouwing worden gelaten. Scheeps-
rampen zoals met de ‘MOL Comfort’, die op volle zee 
doormidden brak, en de ‘Rena’, die in Nieuw-Zeeland op 
een rif liep, jagen het gemiddelde echter op tot 1679. 

1700

CONTAINERS OVERBOORD

Nederlander CEO van Hapag-Lloyd
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 NIEUWE POLL: ECT claimt 1,3 miljard euro
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Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 273 mensen op de stelling van 25 JUNI

Transportbedrijf Van der Velden 
uit Bleiswijk ontving uit handen 
van minister Melanie Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en 
Milieu onlangs de duizendste 
ontheffi  ng voor het vervoer met 
de ecocombi, de lange vrachtau-
tocombinatie van 25,25 meter. 
Oprichter en directeur Jan-Wil-
lem van der Velden over de inzet 
van dit voertuig bij zijn bedrijf.    

Hoe was het feestje in Maduro-
dam, waar u de duizendste 
vergunning kreeg uitgereikt?
Het was een bescheiden en korte 
feestelijke bijeenkomst, geen toe-
ters en bellen. Maar het was een 
mijlpaal voor het Nederlandse goe-
derenvervoer.

Is het de eerste ecocombi waar-
mee uw bedrijf gaat rijden?
De tweede. De eerste namen we zes 
jaar geleden in bedrijf, toen er nog 
veel minder van in Nederland 
rondreden. Dat we zo lang hebben 
gewacht met de aanschaf van num-
mer twee had natuurlijk met de cri-
sis te maken. Die is ook aan het 
vervoer van bloemen en planten, 
waarin we zijn gespecialiseerd, 
niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Waar zet u de voertuigen voor in?
Ons bedrijf haalt sierteeltproduc-
ten op bij de telers. Daarbij is het 
gebruik van ecocombi’s bijna altijd 
uitgesloten, dat werk doen we dus 
met conventionele vrachtauto’s. 
Maar daarna moeten bloemen en 
planten van de veiling naar de 
groothandel worden vervoerd. In 
veel gevallen kan dat over wegen 
waarop de ecocombi is toegelaten. 
En we gebruiken hem ook voor het 
vervoer van veiling naar veiling.

Zijn er voor het ecocombi-vervoer 
niet veel beperkingen?
In Nederland valt dat eigenlijk wel 
mee. Je moet je werkwijze wel aan-
passen, je routes in regio’s goed uit-
zoeken. Dat is veel puzzelwerk, 
maar je moet er voor zorgen dat die 
dingen ook rijden. Als dat lukt, 
haal je de grote voordelen binnen. 

Je hebt veel meer laadruimte, je 
kunt besparen op chauff eursuren 
en dus salarissen en het brandstof-
verbruik is een stuk lager per een-
heid lading.

Dat draagt dus direct bij aan het 
bedrijfsresultaat. Hoe staat uw 
bedrijf er wat dat betreft  voor?
We hebben net als veel collega’s 
moeilijke jaren gekend, dat zal ik 
niet verbloemen. Maar de laatste ja-
ren zitten we op zo’n 4 tot 5% ren-
dement op onze omzet. Wij verdie-
nen dus echt iets. In de hele branche 
waarin we werken, dus het vervoer 
van bloemen en planten, is het ren-
dement denk ik gemiddeld 2 à 3%.

U startte uw bedrijf in 1992. Met 
één auto?
In Delfgauw, en inderdaad met één 
auto. Zo beginnen veel meer be-
drijven. Daarna ga je groeien. In 
1998 verhuisden we naar Pijnacker 
en in 2008 openden we ook een 
vestiging in Bleiswijk, op het ter-
rein van de bloemenveiling. We 
hebben nu veertien vrachtauto’s, 
waaronder dus twee LZV’s.

Zit u zelf nog wel eens achter het 
stuur?
In m’n personenauto wel, ja. Op de 
vrachtwagen niet zo veel meer. Ik 
werk wel mee in de planning en heb 
nog heel wat andere klusjes. Bij een 
bedrijf als het onze is de rol van de 
oprichter-eigenaar-directeur voor-
namelijk die van vliegende keep.

Wat is het werkgebied van 
Transportbedrijf Van der Velden?
Zuid-Nederland en Vlaanderen. In 
een denkbeeldige driehoek tussen 
Amstelveen, Venlo, Gent en Brug-
ge en dan weer naar boven, via het 
Westland. Je kunt je voorstellen 
dat we zeer geïnteresseerd zijn in 
de proef die we nu ook in Vlaande-
ren gaan nemen met ecocombi’s. 
We hebben een vergunning aange-
vraagd om daar te rijden, maar 
daar hebben we nog niets defi ni-
tiefs over gehoord. Die zou een de-
zer dagen in de bus moeten vallen.

Doet u ook vervoer op Duitsland?
Via Venlo naar de veiling Rhein-
Maas in Straelen-Herongen. Dat is 
vlak over de grens. Maar denk niet 
dat je daar met een complete eco-
combi kunt komen, want Noord-
rijn-Westfalen doet niet mee aan 
de Duitse proef met zulke voertui-
gen. Er moet in Venlo dus worden 
overgeladen op ‘normale’ vracht-
auto’s. Dat is typisch één van die 
kinderachtige dingen in Europa 
waarover je je kunt opwinden. 
Maar goed, het is nu eenmaal zo. Ik 
zie trouwens nog niet zo voor me 
dat morgen heel Duitsland open-
ligt voor de LZV.

U heeft  chauff eurs moeten laten 
opleiden voor het besturen van 
ecocombi’s. Is het zwaar?
Nee, voor een ervaren chauff eur 
niet. Je moet vijf jaar ervaring heb-
ben als chauff eur in het beroeps-
goederenvervoer over de weg, wil 
je voor dat certifi caat in aanmer-
king komen. Een paar van onze er-
varen chauff eurs hebben de oplei-
ding gevolgd. Die bestaat uit twee 
dagen cursus en één dag afrijden. 
Veel moeite hadden ze er niet mee. 
Zelf heb ik dat certifi caat ook. De 
eisen zijn wel scherp, maar zit je al 
jaren op de vrachtauto, dan zijn ze 
niet onoverkomelijk. Een onerva-
ren chauff eur moet je niet op de 
ecocombi zetten. Het achteruit ste-
ken van zo’n combinatie in een 
dockport is wel iets ander werk.

JAN-WILLEM VAN DER VELDEN, DIRECTEUR VAN DER VELDEN

‘Duizendste ecocombi in 

Nederland is onze tweede’ 

FOLKERT NICOLAI

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers
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Havenbedrijf Rotterdam heeft  ECT op 
een schandalige manier benadeeld. De 
claim van ECT raakt kant noch wal. Zo 
ongeveer verwoordden de advocaten-
teams van Simmons & Simmons (ECT) 
en De Brauw Blackstone Westbroek 
(Havenbedrijf) de posities van de strij-
dende partijen in het confl ict over de 
concessieverlening voor de nieuwe 
containerterminals op Maasvlakte 2, 

dat zich nu al weer jarenlang voortsleept.

De rechtszaak, waarin ECT een schadeloosstelling van 1,3 
miljard euro eist, diende vorige week in Rotterdam. Die le-
verde het nodige verbale vuurwerk op zoals de beschuldiging 
dat het Havenbedrijf ‘kannibalisme’ (verschuiving van la-
ding van bestaande naar nieuwe terminals) aanmoedigt en 
een ‘bloedbad’ in de haven aanricht, waarvan werknemers 
het slachtoff er dreigen te worden. ‘Machtsmisbruik’, ‘mega-
lomanie’ en ‘blinde ambitie’ stonden eveneens op het reper-
toire. De verdediging van de havenbeheerder liet zich uiter-
aard niet onbetuigd en stelde onder meer dat ‘onruststoker’ 
ECT zijn claim baseert op ‘verzinsels’, en op ‘een speurtocht 
in meerdere ronden naar mogelijke rechtsgronden, die keer 
op keer als ondeugdelijk worden ontmaskerd’.

Leuk voor de in groten getale aanwezige toehoorders, al die 
stoere en spitsvondige advocatentaal. De vraag is echter of die 
polariserende stellingnames ook zo leuk zijn voor de positie 
van de Rotterdamse haven. Voor het imago van de haven is 
het sowieso niet best dat de havenbeheerder een confl ict met 
één van zijn grootste klanten en plein public moet uitvechten 
en het feit dat ze elkaar voor de rechter voor rotte vis uitma-
ken, maakt de situatie er niet beter op. Het geeft  bovendien 
aan dat het uitermate lastig gaat worden om tot een oplossing 
van het confl ict te komen.

De rechter heeft  aangekondigd op 24 september uitspraak te 
zullen doen, maar het staat partijen te allen tijde vrij om te 
proberen tussentijds tot een schikking te komen en de rech-
ter te vragen de zaak aan te houden. ECT herhaalde tijdens 
de zitting de eerdere uitspraak liever ‘oplossingen’ dan een 
schadeloosstelling te willen en zei daarvoor recentelijk twee 
concrete voorstellen gedaan te hebben. Het is natuurlijk de 
vraag hoe serieus die zijn, maar het simpele feit dat de ‘on-
ruststoker’ zegt te willen praten, geeft  hoop.

Het Havenbedrijf en ECT beloofden elkaar eerder plechtig 
dat het confl ict geen hypotheek mag leggen op andere kwes-
ties, waarin ze elkaar tegenkomen. Insiders menen echter dat 
dat dat in de praktijk toch wel degelijk gebeurt en dat de scha-
declaim op de achtergrond op zijn minst een vertragend ef-
fect heeft . Het eindeloze getalm rond dossiers als Rotterdam 
Cool Port en de uitwisseling van containers tussen de termi-
nals op de Maasvlakte lijkt dat te bevestigen. In beide geval-
len heeft  ECT een stevige vinger in de pap en in beide geval-
len ontbreekt het ondanks veel geruststellende verklaringen  
nog steeds aan concrete plannen.

Als er gewoon op 24 september een uitspraak komt, lijkt het 
onvermijdelijk dat er hoger beroep wordt ingesteld. Wie er 
ook, geheel of gedeeltelijk, in het gelijk gesteld wordt, de be-
langen zijn veel te groot om dat achterwege te laten. De zaak 
kan dan nog lang gaan duren, maar dat hoeft  op zich geen 
ramp te zijn. Ook dan kan er tussentijds immers altijd nog 
een deal worden gesloten. Het valt te hopen dat dat lukt. 
Voorlopig lijkt de Rotterdamse haven het slachtoff er en zijn 
de advocaten van de Amsterdamse Zuidas de enige winnaars 
in het confl ict. 

Stoere advocatentaal
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Antwerpen: in 2021 is 
Saeft inghedok nodig

HAVENGEBIED

Wallenborn wil trucken 
in China voor Cargolux 

verbinding komen te staan met de 
Schelde. De aanleg van het dok is lo-
kaal omstreden, onder meer omdat 
het polderdorp Doel zou moeten 
verdwijnen.
Veel deskundigen menen dat in de 
markt momenteel geen behoeft e is 
aan nog een nieuwe grootscheepse 
uitbreiding van de Antwerpse ha-
ven, gezien de huidige overcapaciteit 
in Noordwest-Europa. Antwerpen 
wil echter alle opties openhouden en 
lijkt vooralsnog wel aan te sturen op 
realisatie van het Saeft inghedok, dat 
na de aanleg van het Deurganckdok 
de volgende grote uitbreiding van de 
Antwerpse haven zou zijn. De haven 
wil nu een maatschappelijke kosten-
batenanalyse van het project laten 
uitvoeren. | ROB MACKOR

Antwerpen moet tegen 2021 kun-
nen beschikken over de eerste fase 
van Ontwikkelingszone Saeft ing-
he, inclusief het eerste deel van een 
1200 meter lang Saeft inghedok. 

Dat concludeert de RebelGroup, die 
in opdracht van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen en de 
Maatschappij Linkerscheldeoever 
onderzoek heeft  gedaan naar de ver-
dere uitbreiding van de Antwerpse 
haven.
Het Saeft inghe-project is qua om-
vang vergelijkbaar met Maasvlakte 2 
en voorziet in een havengebied van 
ruim duizend hectare en een haven-
bekken dat uiteindelijk 3700 meter 
lang kan worden. Het nieuwe dok 
zou rechtstreeks, zonder sluizen, in 

kort ook eigenaar van Rutges Cargo 
op Schiphol. 
Wallenborn stelt twee condities aan 
het Chinese avontuur. Allereerst 
moet er een betrouwbare Chinese 
partner worden gevonden. Verder 
moet het netwerk vrij snel uit de 
aanloopkosten komen. ‘Anders gaat 
het niet door’, zegt de ondernemer.
De wegvervoerder wil naast Cargo-
lux ook in China gaan trucken voor 
het Russische AirBridgeCargo, dat 
ook op Zhengzhou vliegt. Volgens 
Wallenborn is een goed trucknet-
werk een belangrijke voorwaarde 
om van de plannen  van Cargolux op 
Zhengzhou Airport een succes te 
maken. De vrachtvervoerder wil er 
over twee jaar 25 vrachtvluchten in 
de week uitvoeren. | JV

De Luxemburgse wegvervoerder  
Wallenborn wil in de voetsporen 
van Cargolux een Chinees wegver-
voernetwerk opzetten vanuit het 
Chinese Zhengzhou Airport.

De plannen maakte eigenaar Frantz 
Wallenborn bekend tegenover het 
Duitse vakblad Cargoforwarder.
Cargolux is recent begonnen met 
vrachtvluchten tussen Luxemburg 
en Zhengzhou en Wallenborn on-
derzoekt de mogelijkheden om voor 
het transport naar het achterland 
een wegvervoernetwerk op te zetten 
voor de klant. 
Wallenborn is met Jan de Rijk 
marktleider in Europa op het gebied 
van luchtvrachttrucking. Het 
Luxemburgse bedrijf was tot voor 

LUCHTVRACHT

Eurotunnel moet ferry 
Calais-Dover staken 

Scania mag met 
superlange trucks rijden

Bouw containerterminal 
Rotra gestart

Contargo: terminal 
in Emmelsum

FERRY’S
Groupe Eurotunnel, de exploitant 
van de tunnel onder het Kanaal, 
moet stoppen met zijn ferrydienst 
MyFerryLink tussen Calais en Do-
ver. Eurotunnel mag zich van de 
Britse mededingingsautoriteit 
CMA zeker tien jaar niet meer op 

de ferrymarkt begeven, omdat 
het bedrijf met zowel een tunnel- 
als een veerverbinding te weinig 
ruimte openlaat voor de concur-
rerende ferrymaatschappijen 
P&O en DFDS. 

WEGVERVOER
Truckfabrikant Scania heeft toe-
stemming om in Zweden vracht-
autocombinaties met een lengte 
van 31,5 meter te laten rijden. De 
combinaties, ruim zes meter lan-
ger dan wat nu in Nederland en 
Duitsland en binnenkort ook in 

Vlaanderen is toegestaan, gaan 
rijden tussen de Scania-fabriek in 
Södertalje en de haven van Hel-
singborg. De Zweedse autoritei-
ten vinden dat er geen gevaar 
voor de verkeersveiligheid is.

BINNENVAART
Koninklijke Rotra is begonnen met 
de aanleg van de containertermi-
nal bij de hoofdvestiging in Does-
burg. De binnenvaartterminal 
wordt in de loop van 2015 in ge-
bruik genomen. Rotra verwacht 
jaarlijks tussen 5.000 en 10.000 
containers af te kunnen handelen 
op de terminal. Per containerschip 
worden afhankelijk van de groot-
te van het schip straks 30 tot 98 
vrachtwagens van de weg ge-
haald.

TRIMODAAL
Contargo start eind dit jaar in 
Rhein-Lippe-Hafen Emmelsum 
een trimodale terminal met een, 
in de eerste fase, capaciteit van 
bijna 100.000 containers. De 
nieuwe terminal ligt aan de in-
gang van het Wesel-Datteln-ka-
naal. Contargo gebruikt 35.000 
m2, maar kan tot 55.000 m2 uit-
breiden. Er is al een kraan geïn-
stalleerd voor aan de kadekant en 
ook de spooraansluiting is gereed.

KORT

Gehele cargovloot in lease 
 LUCHTVAARTUIGREGISTER   KLM/Martinair heeft zijn freighters fi nancieel al enige tijd uitgevlagd 

KLM/Martinair heeft  de 
dertien vrachtvliegtuigen in 
de vloot niet meer in bezit 
maar huurt ze via leasecon-
structies in het buitenland. 
Dat blijkt uit het register 
van luchtvaartdeskundige 
Herman Dekker, die zich 
baseert op gegevens van de 
dienst Inspectie Leefomge-
ving en Transport (ILT). 

Een aantal MD11F’s met namen als 
‘Maxima’ en ‘Martin Schröder’ is 
bijvoorbeeld eigendom van de Th e 
Can Do Leasing Ltd. in het Cari-
bisch belastingparadijs van de Kaai-
man-eilanden. Andere hebben eige-
naars in de VS of zijn van Japanse 
bedrijven zoals MGT Kumiai, Ya-
masa Planet, JL Royal Lease en SCL 
Fundoll, blijkt uit informatie van het 
luchtvaartuigregister van Dekker. 
Het feit dat de vier B747-400ERF’s, 
zes MD11F’s  en drie B747-400BCF’s 
zijn ondergebracht in diverse huur-
constructies maakt het mogelijk af-
stoten van de gehele vrachtvloot van 
KLM, waarover de maatschappij  
deze maand een besluit zal nemen, 
fi nancieel een stuk minder ingrij-
pend.  
Volgens additionele informatie zou 
zelfs het gros van de huurcontracten 
van de vrachtvliegtuigen al de ko-
mende twee jaar afl open en lost een 
deel van het probleem rond de ver-
liesgevende vrachtvloot zich eigen-
lijk op termijn van zelf op.  
Slechts bij twee vrachtvliegtuigen is 
er sprake van een huurcontract met 
een looptijd tot ergens in 2018. Daar-
van zou er bij een freighter nog een 
clausule zijn opgenomen voor het 
vroegtijdig beëindigen van het lease-
contract. 
KLM  heeft  altijd volgehouden dat 
een deel van de vrachtvloot nog in 
eigen bezit is en ook dit keer zegt een 
woordvoerder van de maatschappij 
dat de eigendomsgegevens in het re-

gister van Dekker ‘niet kloppen’ 
zonder nader aan te kunnen geven 
wat er precies mis mee is.
Dekker is over deze reactie niet ver-
rast. Volgens de luchtvaartdeskun-
dige houdt de luchtvaartmaatschap-
pij uit pr-overwegingen vast aan het 
oude beeld. ‘Dat heeft  te maken met 

een stukje Nederlandse trots dat ze 
nog steeds willen uitstralen. Dat je 
eigenaar bent van de vrachtvliegtui-
gen klinkt toch een stuk beter dan 
dat de vrachtvliegtuigen van een 
aantal Japanse banken zijn, maar het 
luchtvaartuigregister van de ILT 

liegt niet’, geeft  hij aan. 
De meeste vrachtvliegtuigen van 
KLM zijn ondergebracht bij vracht-
dochter Martinair Cargo en bieden 
werk aan zo’n 250 piloten. Momen-
teel wordt er nog gevlogen met zes 
MD11F’s (leeft ijd vijft ien tot zeven-
tien jaar) en vier B747-400ERF’s (uit 

2003/2004). Daarnaast lopen er nog 
huurcontracten voor drie 25 jaar 
oude B747-400BCF’s. Daarvan staan 
er twee al sinds augustus van het vo-
rig jaar geparkeerd op de Spaanse 
luchthaven van Teruel in afwachting 
van het afl open van het huurcon-

tract. Een derde B747-400BCF is 
door KLM ondergebracht in een 
joint venture met Kenya Airways en 
vliegt onder de merknaam ‘Safari 
Connection’ vracht tussen Afrika, 
Europa en Azië. 

Rozen
De zes MD11F’s worden hoofdzake-
lijk nog ingezet voor het transport 
van rozen uit Latijns-Amerika en 
Afrika naar Schiphol. 
De vier relatief moderne B747-
400ERF’s (tien jaar oud)  zijn groten-
deels eigendom van Dun Laoghaire 
en Ballsbridge op de Kaaiman-ei-
landen. Uit gegevens van de piloten-
website Airwork blijkt verder dat het 
contract met twee van deze vracht-
jumbo’s  begin volgend jaar afl oopt.

‘Eigen bezit klinkt beter dan dat de 
freighters van Japanse banken zijn.’

JOHN VERSLEIJEN

VRACHTVLOOT KLM/MARTINAIR
MD11F
PH MCU ‘Maxima’ Eigenaar: The Can Do Leasing Ltd, Great Cayman.
PH MCW ‘Martin Schröder’ Eigenaar: The Can Do Leasing Ltd, Great Cayman.
PH MCY Eigenaar: Aircraft MSN 48445 LLC, VS. 
PH MCP Eigenaar: M.G.T. Kumiai, Japan.
PH MCR Eigenaar: Yamasa Planet Lease Company Ltd, Japan.
PH MCS Eigenaar: J.L. Royal Lease Company, S.C.L. Fundoll Lease Company, Japan.

                   
B747-400ERF 
PH-CKA ‘Eendracht’ Eigenaar: Dun Laoghaire Ltd, Great Cayman.
PH-CKB ‘Leeuwin’ Eigenaar: Dun Laoghaire, Great Cayman.
PH-CKC ‘Oranje’ Eigenaar: Ballsbridge, Great Cayman.  
PH-CKD ‘Wapen van Amsterdam’ Eigenaar: Aircraft MSN 35233 LLC, VS.

B747-400BCF  
PH-MPS Eigenaar: Aircraft MSN 24066 LLC, VS.
PH MPP Eigenaar: Aircraft MSN 24061 LLC, VS.
PH MPQ Eigenaar: Aircraft MSN 24975 LLC, VS.

Bron: Luchtvaartarchief Herman Dekker
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Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Alle grote verladers 
en logistiek dienstverleners verschuiven complete 
ladingstromen van weg naar shortsea, binnenvaart en spoor. 
De praktijk bewijst dat intermodaal vaak lonend is, direct of 
indirect. Het Handboek Modal Shift biedt een actueel overzicht van 
het maken van de overstap van asfalt naar spoor en/of water.

WEGEN NAAR INTERMODAAL VERVOER

‘Schade geleden? Wat een onzin’
De claim van ECT op 
Havenbedrijf Rotterdam 
mist elke grond, de redene-
ring van het overslagbedrijf 
rammelt aan alle kanten en 
ECT tracht de publieke 
opinie te beïnvloeden met 
doemverhalen over dreigend 
banenverlies.

Het advocatenteam van de Brauw 
Blackstone Westbroek onder leiding 
van Koos de Blécourt dat het Haven-
bedrijf (HbR) bijstaat, haalde tijdens 
de rechtszitting alles uit de kast om 
ECT af te schilderen als een oppor-
tunistisch bedrijf, dat elke gelegen-
heid aangrijpt om in de slachtoff er-
rol te kruipen en daar vervolgens een 
schadeclaim aan te hangen. Het be-
drijf eist in totaal 1,3 miljard euro 
aan schadeloosstelling over de peri-
ode tot aan 2060.
De raadslieden waren kort over het 
punt van de werkgelegenheid, dat op 
de zitting in Rotterdam nog eens in 
de verf werd gezet door ECT-presi-
dent Jan Westerhoud: ‘Ik voel me 
vooral verantwoordelijk voor onze 
werknemers. Voor hun gezinnen’, 
zei Weterhoud. Het bondige com-
mentaar daarop luidde dat werkge-

 CLAIM   Advocaat Havenbedrijf verwijt ECT opportunistisch gebruik van slachtofferrol 

legenheid geen onderwerp van de 
procedure vormt en dat ECT zelf dat 
ook niet heeft  ingebracht.
De claims van ECT zijn niet alleen 
op juridisch drijfzand gebaseerd, ze 
kwamen ook te laat, betoogde het 
team-De Blécourt, dat in dit verband 
sprak van een ‘radicale omslag’. Die 
voltrok zich in 2009, terwijl de con-
tracten voor de nieuwe terminals op 
Maasvlakte 2 al in 2006 waren gete-
kend. Toen liepen de onderhande-
lingen over de bouw van een derde 
nieuwe terminal op Maasvlakte 2 
voor één van ECT’s rederijklanten 
vast. Daarvóór had ECT geen enkel 
probleem met de uitgift e van con-
cessies voor nieuwe terminals aan 
RWG en APM Terminal, stelden ze.

Derde terminal
Uit het betoog viel overigens op te 
maken dat die onderhandelingen 
over een derde terminal onder de co-
denaam Project Go behoorlijk ver 
gevorderd waren. Zo was er al een 
memorandum of understanding ge-
tekend en was er zelfs overeenstem-
ming over de huurprijs per vierkante 
meter voor de nieuwe terminal. 
Voor wie die bestemd was en waar-
om het project werd beëindigd, werd 
niet duidelijk.
De Blécourt nam verder het betoog 

over de dreiging van ‘dramatische 
overcapaciteit’ op de korrel, omdat 
die zich volledig concentreert op de 
Delta Terminal. ‘Telkens wordt 
zorgvuldig buiten beeld gehouden 
dat de Euromax-terminal van ECT 
volledig bezet blijft ’, aldus De Blé-
court. Hij haalde een onderzoeks-
rapport aan dat voorspelt dat de ge-
middelde bezettingsgraad in 2016 
van de twee terminals samen nog al-
tijd 88% bedraagt.
Voornaamste bezwaar is echter dat 
ECT volgens de HbR-raadslieden 
helemaal niet kan aantonen dat het 
bedrijf schade lijdt. Het belangrijk-
ste argument van ECT is dat het be-
drijf geen eerlijke kans heeft  gehad 
bij de gunning van de zogenoemde 
T1-concessie, die uiteindelijk naar 
RWG ging. Maar zelfs als ECT wel 
was toegelaten tot de laatste biedron-
de, en een ‘Best and Final Proposal’ 
had kunnen indienen, had het be-
drijf alleen een kans gehad van één 
op drie. ‘ECT vordert dus vergoe-
ding van schade in de vorm van een 
gemiste kans’, constateerde De Blé-
court.
Maar volgens hem gaat ook die vlie-
ger niet op. Als het bedrijf succesvol 
in het geweer was gekomen tegen de 
gunningscriteria, had dat er volgens 
hem alleen toe geleid dat de proce-

dure over moest en dat de strijd weer 
open was geweest. In dat geval wa-
ren er wel twintig gegadigden ge-
weest: ‘De kans van ECT moet daar-
om als irreëel worden beschouwd.’ 
Volgens de HbR-raadsman is het be-
drijf er dan ook niet in geslaagd om 
aan te tonen dat er sprake is van (toe-
komstige) schade. 

Ruïneuze prijsconcurrentie
Hij haalde verder alles uit de kast om 
de bewering van ECT te weerleggen 
dat de gelijktijdige opening van twee 
nieuwe terminals later dit jaar tot 
‘ruïneuze prijsconcurrentie’ leidt. 
Hij bestreed dat er zoiets bestaat als 
een ‘uitgift ebeleidsovereenkomst’, 
die een bezettingsgraad van 85% van 
de Delta Terminal garandeert: ‘Een 
verzinsel van ECT’. Volgens De Blé-
court ontbeert de feitelijke en econo-
mische onderbouwing van de claim 
‘iedere realiteitszin’.
De claim van ECT wegens het door-
berekenen van de kosten van de ver-
breding van de Amazonehaven (zo’n 
200 miljoen) in de huur van de Delta 
Terminal is in zijn visie dan weer ge-
baseerd op een ‘speurtocht in moge-
lijke rechtsgronden, die keer op keer 
als ondeugdelijk worden ontmas-
kerd’. Daarbij gaat het onder meer 
om onrechtmatige daad, misbruik 

van een economische machtspositie 
en discriminatie. ‘Verbazingwek-
kend’, constateerde De Blécourt 
hoofdschuddend.
ECT is juist zelf behoorlijk in de wat-
ten gelegd en komt ‘onder de streep’ 
zeker niet slechter uit dan de nieuwe 
terminals op Maasvlakte 2, meent 
hij. De huur van de Delta Terminal 
is zelfs met ‘Amazone-toeslag’ lager  
dan die van RWG en APMT2. Daar-
naast profi teert het bedrijf al decen-
nia van de zogenoemde infra+-rege-
ling, waarbij het Havenbedrijf een 
deel van de investeringen in termi-
nals voorfi nanciert. Die regeling 
geldt niet voor andere bedrijven.

Kosten uitsmeren
Ook de verbreding van de Amazo-
nehaven zelf is voorgefi nancierd 
door het Havenbedrijf en ECT kan 
de kosten van de investering over 
een periode van vele jaren uitsme-
ren. Het bedrijf heeft  bovendien be-
dongen dat prijsverhogingen naar 
achteren zijn verschoven, wat vol-
gens de raadsman een voordeel van 
tientallen miljoenen euro’s oplevert. 
Al met al kan ook deze vordering 
van Ect volgend de Blécourt ‘hoe 
dan ook niet slagen’.

ROB MACKOR
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Schultz zint op groter 
aandeel in zeehavens
Minister Schultz (Infrastructuur 
& Milieu) gaat bekijken of het Rijk 
nieuwe aandelen in de Nederlandse 
zeehavens moet nemen.

Dat blijkt uit het Werkprogramma 
Zeehavens, dat vorige week is onder-
tekend door de minister en de geza-
menlijke havens. ‘De grote nationale 
belangen die met de zeehavens zijn 
gemoeid rechtvaardigen een nadere 
bezinning op de betrokkenheid van 
de Rijksoverheid bij die zeehavens 
teneinde die nationale belangen te 
borgen’, zo staat in het document. 
Daarom zal worden bezien ‘of nieu-
we deelnemingen in zeehavens op-
portuun zijn’. 
Het Rijk heeft  momenteel enkel een 
30%-belang in Havenbedrijf Rotter-
dam. Deze deelneming komt voort 
uit de fi nanciering van de aanleg van 

de Tweede Maasvlakte. Met name 
een participatie in het havenbedrijf 
van Amsterdam wordt in het Werk-
programma Zeehavens genoemd als 
een belangrijke kandidaat. Haven-
bedrijf Amsterdam is vorig jaar ver-
zelfstandigd, maar de gemeente be-
zit nog honderd procent van de 
aandelen. 
Volgens Schultz is bovendien haven-
samenwerking een ‘belangrijke 
voorwaarde’ om de uitdagingen 
voor de sector te lijf te kunnen gaan. 
Van die samenwerking komt tot nu 
toe niet bijzonder veel terecht, afge-
zien van enkele specifi eke voorbeel-
den zoals Keyrail en Portbase. Het 
lijkt er sterk op dat het ministerie 
met eventuele extra deelnemingen 
de grip hierop wil vergroten. Ook 
Havenschap Moerdijk is een moge-
lijke kandidaat. | PETER WIERENGA

OVERHEID

UPS neemt de 
trein naar China

Raben onder één naam 
verder in Duitsland

Tonnen voor 
vouwcontainer 

Brabant ziet kansen 
voor kleine duwvaart 

SPOORVERVOER

UPS gaat gebruikmaken van de 
spoordienst tussen Europa en Chi-
na voor het verschepen van zoge-
heten Full Container Loads. De 
spooroplossing is onderdeel van 
de recente uitbouw van de expe-
ditiediensten bij UPS. Daarbij krij-

gen klanten meer multimodale 
oplossingen aangeboden om hun 
lading mondiaal te verzenden. Zo 
werd eerder een zeevrachtdienst 
van Azië naar Mexico en van Eu-
ropa naar de VS en Canada opge-
zet.

WEGVERVOER

Raben heeft zijn bedrijven in 
Duitsland samengevoegd onder 
één naam: Raben Trans European 
Germany. In Duitsland heeft Ra-
ben 22 vestigingen, waar 1.400 
mensen werken. Raben zette in 
2005 voet op de Duitse markt met 

de overname van Birkart System-
verkehre. In 2011 nam Raben ook 
het wegvervoer van Wincanton in 
Duitsland en Midden-Europa over. 
Al deze activiteiten vallen nu on-
der de nieuwe naam.

PRAKTIJK

4Fold, een opvouwbare container 
van Holland Container Innovati-
ons, heeft fi nanciering gewonnen 
in een verduurzamingswedstrijd 
van Havenbedrijf Rotterdam en 
Deltalinqs.  De container kan wor-
den opgevouwen tot een vierde 
van zijn maat. Hoewel twee keer 
zo duur als een normale 40-voets 
container, verdient het ontwerp 
zich snel terug omdat er meer 
lege containers per transport kun-
nen worden meegenomen.

BINNENVAART

In de provincie Noord-Brabant 
kan een belangrijk deel van het 
vervoer van de weg naar het wa-
ter worden gehaald door gebruik 
te maken van kleine duwbakken. 
Dat is de uitkomst van een proef 
die in juni is gehouden met het 
vervoer met kleine duwbakken en 
-boten op klein vaarwater. Bij het 
gebruik van duwbakken wordt 
het laden en lossen losgekoppeld 
van het varen. 

KORT

van het moderne wagenpark afkomstig uit de FAILLISSEMENTEN van de

GOES TRANSPORT GROUP
Ambachtsweg 24 - 3771 MG Barneveld

- bouwjaren t/m 2012 -

70 TREKKERS: (voornamelijk Euro 5 en EEV, deels met liftas), 42x
“Scania” o.a R440 A 4x2 (2012/2010), R440 A 6x2/4 (2010/2009), P360 A
4x2 (2010), 16x “DAF” o.a. XF105.410 (2012/2010), 12x “Volvo” o.a. FM 330
EEV 4x2 (2012/2010) en FH 420 EEV 6x2 (2012/2010);

38 KOELOPLEGGERS: (met Thermoking koeling en FRC), 26x “Van
Eck” o.a. UT-3 (2012/2011/2009), 5x “Krone”, 2x “Renders”, 3x “Brug”,
“Schmitz” en “Pacton”;

± 8 BESTELBUSSEN: 7x “Volkswagen”: 4x Caddy 55 KW (2010/2009),
Caddy SDI 51 kW, LT 35 TDI en Caddy 51 kW 2.0 SDI (2009), “Peugeot” Partner
170c; ± 4 personenwagens: “Volvo” (2010), “Kia” (2012), “Opel” (2010), etc;

SLUITING: donderdag 17 JULI vanaf 14.00 uur

Bezichtiging: za 12 juli en di 15 juli van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak
Foto’s / Catalogus op onze website

ONLINE VEILING

www.TroostwijkAuctions.com

Aviair schrikt van kosten
 SCHIPHOL   Nieuwe tarieven van vrachtdatabedrijf Cargonaut raken vooral de kleintjes

van belbundels is uitgegaan van een 
‘fair use policy waarbij de lasten en 
lusten zo goed mogelijk zijn verdeeld 
onder de bedrijven’. Volgens Onland 
zullen de komende tijd nog wel alle 
klachten uit de sector worden geïn-
ventariseerd en zal naar mogelijke 
‘weeff outjes’ worden gekeken. ‘In-
dien die structureel zijn, zullen we 
daar onze ogen niet voor sluiten.’  

Eenduidig
Hij wil wel waarschuwen voor ‘indi-
viduele handjeklap-oplossingen’ 
met bedrijven. ‘Daar schieten we 
niets mee op. Indien er aanpassin-
gen komen, moeten die eenduidig 
toepasbaar en transparant zijn.’ 

De nieuwe kostenstructuur 
voor het commercieel 
berichtenverkeer tussen de 
vrachtbedrijven en over-
heidsdiensten op Schiphol 
pakt vooral negatief uit voor 
de kleingebruikers. Die 
zitten soms met kostenstij-
gingen van meer dan 100%.

Afgelopen week heeft  databedrijf 
Cargonaut, dat het berichtenverkeer 
tussen onder meer de Douane en de 
honderden bedrijven op en rond 
Schiphol verzorgt, de nieuwe tarie-
venstructuur bekendgemaakt. De 
aanpassingen gelden al vanaf 1 juli. 
Vooral de kleinere bedrijven zijn 
zich een hoedje geschrokken toen de 
nieuwe rekeningen in de brievenbus 
ploft en. ‘Voor ons is er sprake van 
een tariefsverhoging van ruim 
160%’, klaagt een verbolgen direc-
teur Roland Branderhorst van expe-
ditiebedrijf Aviair. Hij moet straks 
720 euro per maand betalen plus 
aanvullende kosten en begrijpt de 
verhogingen niet. Volgens de onder-
nemer maakt Cargonaut met de 
nieuwe structuur misbruik van de 
monopoliepositie op Schiphol. ‘Je 
kunt geen kant op als je zaken wilt 
doen op Schiphol.’  
Directeur Ben Radstaak van de 
luchtvrachtkoepel ACN bevestigt 
dat de nieuwe tarievenstructuur, die 
gebaseerd is op belbundels en niet 
langer op het individueel berichten-
verkeer van de afzonderlijke bedrij-
ven, ‘onvoordelig’ uitpakt voor de 
kleinere bedrijven op de luchthaven. 
‘De laagste belbundel overstijgt vaak 
het bedrag dat zij nu maandelijks 
aan kosten kwijt zijn.’ 
Hij wijst er daarbij op dat in het 
voortraject goed overleg is geweest 
onder de leden van ACN over de 
nieuwe kostenstructuur.  ‘Een grote 
meerderheid’ heeft  toen voor de 
nieuwe aanpak gekozen’, zegt hij.

‘Je kunt het nieuwe tarievensysteem 
en de daaraan gekoppelde digitale 
dienstverlening van Cargonaut niet 
langer vergelijken met de oude situ-
atie. Dat is appels met peren vergelij-
ken. Je krijgt in het nieuwe systeem 

veel meer functionaliteiten aange-
boden en onder meer toegang tot e-
link. Bedrijven kunnen straks ook 
alle informatie op ‘house airway-
bill’-niveau wereldwijd versturen. 
Dat wordt de trend en daar staat een 
bepaalde kostenstructuur tegen-

over. Ik vergelijk het een beetje  met 
de situatie waarbij je eerst water in 
fl essen in de winkel moet kopen, 
maar nu waterleiding krijgt. Daar 
betaal je ook vastrechtkosten over.’ 
Volgens Radstaak zijn de gevolgen 

wellicht wel ‘onvoldoende’ uitgelicht 
voor de kleinere bedrijven, maar zal 
dat nog worden gecorrigeerd. ‘Ik heb 
van Cargonaut begrepen dat zij het 
beter gaan uitleggen.’
Directeur Nanne Onland van Car-
gonaut zegt dat bij het vaststellen 

De nieuwe kostenstructuur van Cargonaut is noodzakelijk om meer digitale diensten te kunnen bieden, aldus ACN.

‘Wij hebben de lasten en lusten zo goed 
mogelijk verdeeld onder de bedrijven.’

JOHN VERSLEIJEN
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Olie zal nog decennia 
 MEGATANKERS   Euronav is op een missie om de markt te consolideren

De Belgische tankrederij 
Euronav werd begin dit jaar 
wereldnieuws met de aan-
schaf van vijft ien Very Large 
Crude Carriers (VLCC) van 
Maersk voor bijna een mil-
jard dollar. De rederij is met 
een consolidatieslag bezig. 

Met de vele berichten over de op-
mars van gas als energiebron en 
brandstof én de verduurzamingsslag 
die in vooral de westerse wereld is 
ingezet, lijkt het vaak alsof de olie-
handel op zijn retour is. Maar niets 
is minder waar, stelt operationeel di-
recteur Alex Staring van Euronav. 
‘De vraag blijft  groeien’, zegt hij. Dat 
komt enerzijds doordat de wereldbe-
volking blijft  groeien en de nieuwe 
schonere energiebronnen nog niet 
de minder ontwikkelde gebieden be-
reiken. En anderzijds doordat de 
huidige olieprijzen nieuwe win-
ningstechnologieën rendabel maken 
en de handelsstromen verschuiven.
‘Het enige verschil dat wij merken is 
dat de gebieden waartussen onze 
schepen varen zijn veranderd’, zegt 
Staring. ‘Zo’n acht jaar geleden ver-
voerden wij olie tussen Venezuela en 
de Verenigde Staten, nu varen we die 
olie van Venezuela naar China. 
Voordeel voor ons is dat dit veel lan-
gere reizen zijn: veertig in plaats van 
drie zeedagen. Dat betekent dat er 
meer schepen nodig zijn om een 
constante toevoer in stand te hou-
den.’
Geen wonder dus dat Euronav  een 
fl ink deel van de vloot van Maersk-
tankers opkocht. ‘We wilden onze 
vloot gaan verjongen omdat onze 
schepen al wat ouder aan het worden 
waren’, zegt Staring. ‘Wij hoorden 
dat Maersk zijn tankervloot wilde 
verkopen om zich meer te kunnen 
richten op de off shore olie- en gasin-
dustrie. Daar zijn wij op ingespron-
gen.’ 980 miljoen dollar betaalde de 
Belgische tankrederij voor de sche-

pen. Het kapitaal voor de investe-
ring werd voor 60 procent opgehaald 
bij de bank, de andere 40 procent 
werd op Wall Street door nieuwe en 
bestaande aandeelhouders ingelegd. 
De schepen zijn inmiddels al fl ink in 
waarde gestegen. ‘Met meer dan 
twintig procent’, zegt Staring. Dat 
betekent dat als Euronav de tankers 
nu zou verkopen, het bijna 300 mil-

joen dollar kan verdienen. ‘Maar wij 
zitten niet in deze markt voor de 
korte termijn’, zegt Staring. ‘Wij zijn 
een rederij, geen investeringsfonds.’
Het is niet de eerste keer dat Euronav 
in één keer een groot aantal schepen  
koopt voor een groot bedrag. In 
2005 kocht het bedrijf de tankrederij 
Tanklog op, waarmee het in één klap 
14 Suezmax-tankers en twee Af-

De van Maersk gekochte tanker Nautilus wordt overgeverfd in Euronav-kleuren. 

Protest van de Belgische chauffeurs. In zes jaar tijd zijn 5.000 van hun banen verloren gegaan.

Hilde Crevits, de Vlaamse minister voor openbare werken en mobiliteit.

Belgische chauff eurs 
verliezen de strijd

WEGVERVOER

verlies slechts 4.000, maar er zijn wel 
5.000 truckers minder dan in 2008. 
Werkgeversorganisatie Febetra be-
vestigt de malaise. ‘De door Belgi-
sche wegtransportbedrijven ver-
voerde volumes bedragen slechts 
een derde van wat ze tien jaar gele-
den waren’, aldus directeur Philip 
Degraef. ‘Dit ligt aan de grote loon-
kloof. Aan een Belgisch bedrijf kost 
een chauff eur op maandbasis 5.600 
euro, aan een Slowaaks bedrijf 
slechts 2.400 euro.’ Febetra dringt 
dan ook aan op de vermindering van 
de loonkosten. ‘We merken wel dat 
de lonen in Oost-Europa zachtjes 
stijgen, maar zolang de kloof zo 
groot blijft  moeten we de rem zetten 
op de verdere liberalisering van het 
wegvervoer.’ | KOEN MORTELMANS

De afgelopen vijf jaar zijn er 5.000 
banen verloren gegaan in de Belgi-
sche transportsector, schat vak-
bond BTB. Het verlies treft  vooral 
chauff eurs uit Vlaanderen. 

De vakbond wijt die teloorgang aan 
de concurrentie door Oost-Europe-
se chauff eurs, die onder veel slechte-
re loonvoorwaarden werken. ‘We 
baseren ons op offi  ciële cijfers, zoals 
die van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid’, aldus Tom Peeters van 
de BTB. ‘Als we de groei van de sec-
tor als geheel mee in rekening zou-
den nemen, zou het verlies zelfs 
10.000 banen bedragen.’ Het totaal 
aantal werknemers in de Belgische 
logistieke sector is wel gestegen. 
Daardoor bedraagt het netto banen-
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Crevits krijgt meer te 
zeggen over transport

OVERHEID

lijk gebeuren, maar echte verande-
ringen worden pas verwacht nadat 
de nieuwe gewestregeringen zijn ge-
vormd. De onderhandelingen daar-
voor zijn nog bezig.

Crevits
De Vlaamse regering heeft  wel de 
nieuwe bevoegdheden zelf al ver-
deeld over haar verschillende dien-
sten en dito ministers. Een belang-
rijk uitgangspunt daarbij is volgens 
Vlaams minister-president Kris 
Peeters (CD&V) het streven naar ho-
mogene en samenhangende be-
voegdheidspakketten. 
Zo krijgt Vlaams minister voor 
openbare werken en mobiliteit Hilde 
Crevits (CD&V) extra bevoegdhe-
den voor politioneel toezicht op wa-
terwegen, verkeersveiligheid – met 
inbegrip van rij-opleidingen –, het 
vervoer van gevaarlijke goederen en 
zelfs het prijsbeleid inzake taxiver-
voer. 
Ze is voortaan ook verantwoordelijk 
voor de bijkomende fi nanciering 
van de aanleg, aanpassing of moder-
nisering van spoorlijnen. Ook de 
veiligheidsnormen bij werken aan 
wegen en waterwegen vallen nu on-
der haar, net als de technische keu-
ring van voertuigen, de homologatie 
van toestellen voor snelheids- en tra-
jectcontrole en de bemannings- en 
veiligheidsvoorschrift en voor bin-
nenschepen. | KOEN MORTELMANS

In het kader van de intussen zesde 
staatshervorming verschuiven heel 
wat bevoegdheden van het Belgi-
sche naar het Vlaamse, Waalse en 
Brusselse vlak. Daarbij ook diverse 
bevoegdheden die de transportsec-
tor raken. 

Net als bij alle eerdere staatshervor-
mingen verliest de federale staat aan 
gewicht en worden de deelstaten 
sterker. De meeste verschuivingen 
vinden deze keer op de achtergrond 
plaats. Betrokken federale ambtena-
ren worden Vlaamse (of Waalse) 
ambtenaren, maar met behoud van 
de voordelen van hun ‘Belgische’ 
statuut.
De politieke bevoegdheid verschuift  
meteen, maar voor zowel de ambte-
naren als de ‘gebruikers’ vinden de 
veranderingen slechts geleidelijk 
plaats. Tussen 2015 en 2018 zullen 
ongeveer 2.300 ambtenaren de over-
stap maken van het Belgische naar 
het Vlaamse niveau.
In de praktijk betekent de hervor-
ming alvast dat offi  ciële contacten 
met de overheid, via telefoon, websi-
tes of briefwisseling, in Vlaanderen 
uitsluitend in het Nederlands en in 
Wallonië uitsluitend in het Frans 
zullen verlopen. Verder blijven de 
bestaande beleidskaders, reglemen-
ten, procedures en tarieven bestaan 
tot de gewestelijke overheden ze bij-
stellen. Dit kan in theorie onmiddel-



7CONJUNCTUUR & MARKT
NIEUWSBLAD TRANSPORT 2-8 JULI 2014

Forse kapitaalinjectie 
voor Air China Cargo

LUCHTVRACHT

Volgens insiders heeft  Air China 
Cargo last van het mindere vracht-
aanbod vanuit China van de laatste 
jaren, de overcapaciteit op deze 
markt en de hogere brandstofprijzen 
van de laatste maanden. Daardoor is 
de liquiditeitspositie van de maat-
schappij aanzienlijk aangetast. 
Air China Cargo beschikt over een 
vloot van elf vrachtvliegtuigen, 
waaronder drie B777F’s en zes B747-
400F’s. De vrachtmaatschappij, die 
in 2003 werd opgericht, werd in 2011 
overgenomen door Cathay Pacifi c 
uit Hongkong en staatsmaatschappij 
Air China om meer structuur aan te 
brengen in de Chinese luchtvracht-
sector. Dat ging onder meer ten kos-
te van de activiteiten van Great Wall 
Airlines. | JOHN VERSLEIJEN

Het kwakkelende Air China Cargo 
krijgt een kapitaalinjectie van 
ruim 235 miljoen euro van de twee 
grote aandeelhouders: Cathay Pa-
cifi c (49%) en Air China (51%).

Het extra geld is noodzakelijk om de 
kaspositie te versterken van de Chi-
nese maatschappij. Verder moet de 
fi nanciële steun van de grote aan-
deelhouders worden gebruikt om de 
vloot te reorganiseren, de operatio-
nele kosten te saneren en de presta-
ties te verbeteren, aldus Cathay. 
De   mede-eigenaar meldt verder dat 
hij Air China Cargo, dat in Europa 
zijn vrachtdraaischijf heeft  op Schip-
hol, zal helpen om de charteractivi-
teiten voor China Postal Airlines 
verder te ontwikkelen.  

Nederland ziet verkoop 
zware trucks fl ink dalen  

WEGVERVOER

De EU-landen Roemenië (64%), Slo-
venië (40%), Tsjechië (36%), Ierland 
(42%) en Spanje (42%) lieten ook ste-
vige groeicijfers zien dit jaar. Gemid-
deld werden er over de eerste vijf 
maanden van dit jaar ruim 7% meer 
zware vrachtwagens verkocht in de 
Europese Unie. Over de maand mei 
was er wel sprake van een stagnatie 
van de verkoop van nieuwe trucks 
met een lichte daling van 0,2%.    

Bestelbusjes
De verkoop van kleine bestelbusjes 
onder de 3,5 ton stagneerde in Ne-
derland. De verkoop liet in mei wel 
een opleving zien met een toename 
van 8,6% naar 4.365 voertuigen. Dat 
was ook het enige lichtpuntje bij de 
nederlandse truckdealers.  
Het middensegment (3,5 ton tot 16 
ton) deelde in de malaise van het  
zware segment met een daling van 
19% over de eerste vijf maanden, ter-
wijl België een groei liet zien van 
17,3%. De totale verkoop van alle 
commerciële voertuigen in Neder-
land viel door de sterke cijfers in het 
segment bestelbusjes nog wel posi-
tief uit over de maand mei met een 
toename van 5,3% naar 5.275 nieuw 
geregistreerde voertuigen. Over de 
eerste vijf maanden  van het jaar ble-
ven ook hier de verkoopcijfers tegen-
vallen (-3%). | JOHN VERSLEIJEN

De verkoop van nieuwe zware 
vrachtwagens in Nederland is over 
de eerste vijf maanden van dit jaar 
gedaald met ruim 20% naar 3.064 
voertuigen.  

Daarmee behoort Nederland tot de 
hekkensluiters in Europa, na Cyprus 
(-78%) en Groot-Brittannië (-28%). 
Dat blijkt uit de recente cijfers van
de Europese brancheorganisatie 
ACEA.
Over de maand mei liep de verkoop 
in Nederland in het trucksegment 
(boven de zestien ton) terug met bij-
na 12% naar 745 voertuigen, terwijl 
Duitsland over dezelfde maand een 
groei optekende van maar 22,4%. 
Over de eerste vijf maanden steeg 
het aantal verkopen van zware 
vrachtwagens in Duitsland met 
19%. België deed het over de eerste 
vijf maanden ook aanzienlijk beter 
dan Nederland met een toename 
van 20,7% naar 3.027 voertuigen. De 
maand mei liet wel een opmerkelijke 
daling zien van de Belgische truck-
verkoop met bijna 21% naar 448 
vrachtwagens. Het kleine Luxem-
burg volgde België met een groei van 
21% in het zware segment. Over de 
maand mei registreerde het groot-
hertogdom zelfs een explosieve toe-
name van het aantal verkopen in het 
zware segment van 49%. 

WEGVERVOER EN BINNENVAART BLIJVEN HET GOED DOEN

De Transportindex steeg verleden week nog een punt naar 110,18. In voorgaande jaren kwam de index rond deze 
tijd nooit boven de 100 punten uit. Dat de algemene index nu al wekenlang fl ink boven deze waarde staat, is te 
danken aan de goede gang van zaken in het wegvervoer en de binnenvaart. De binnenvaartindex steeg afgelopen 
week nog iets, naar 130,33. De index voor het wegvervoer ging vier punten vooruit naar 120,98. Dat zijn standen 
die in voorgaande jaren maar zelden werden bereikt.

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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 een grote rol spelen

ramax-tankers rijker was. De grote 
aankopen passen in Euronav’s stra-
tegie om de consolidatie binnen de 
tankmarkt te bevorderen. Volgens 
Euronav is consolidatie dé manier 
om een betere machtspositie binnen 
de sector te verwerven.
De rederij is een van de oprichters 
van de Tanker International Pool, 
een samenwerkingsverband tussen 

vijf tankrederijen. ‘Conceptueel is 
de pool vergelijkbaar met P3’, zegt 
Staring. ‘Maar in omvang zijn we 
niet te vergelijken. Gezamenlijk ope-
reren wij zo’n vijft ig VLCC’s terwijl 
de totale vloot uit grofweg 630 van 
deze schepen bestaat.’ De rederijen 
delen de schepen in een pool, die 
wordt aangestuurd door een neutra-
le en onafh ankelijke entiteit. ‘Die 

zorgt ervoor dat de schepen zo effi  -
ciënt mogelijk worden ingezet. De 
scheepseigenaren krijgen delen van 
de vracht. Die delen worden vastge-
steld door punten die aan elk schip 
worden toegekend.’ Volgens Staring 
biedt deze samenwerking als voor-
deel voor de rederijen kostenbespa-
ring. De klanten genieten een betere 
service. Andere rederijen die deelne-
men aan de Tanker International 
Pool zijn DHT Holdings, Oak Mari-
time, Overseas Shipholding Group 
en Reederei Nord. 
De aanschaf van de vijft ien tankers 
van Maersk zorgde ervoor dat een 

andere pool, waarin Euronav niet 
betrokken was, is opgeheven. Na de 
exit van Maersk Tankers en zijn 
schepen uit deze pool besloten de 
andere leden hun eigen weg te gaan. 
De pools worden gebruikt voor het 
bedienen van de spotmarkt. ‘Wij 
proberen een gelijke verdeling tus-
sen werk in de spotmarkt en langdu-
rige chartercontracten te onderhou-
den’, zegt Staring. ‘Zo kunnen we 
profi teren van de piektarieven in de 
spotmarkt.’ Net als in de container-
vaart zijn deze tarieven zeer volatiel, 
hoewel het niveau nu volgens Sta-
ring redelijk stabiel is. Belangrijke 
klanten in de langdurige charter-
contracten zijn Valero, Total en Che-
vron. 
Euronav’s vloot bestaat momenteel 
uit 25 VLCC’s, 22 Suezmax-tankers 
en twee FSO’s (Floating Storage and 
Production). 
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‘Conceptueel is de 
pool vergelijkbaar 
met P3, maar in 
omvang niet.’
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In Zeeland is liefst 85% van alle 
ondernemingen een familiebe-
drijf, en dat is signifi cant meer dan 
het landelijk gemiddelde van 69%. 
Maar wat zijn eigenlijk de sterke 
en zwakke kanten, en wat beteke-
nen familiebedrijven voor de 
Zeeuwse havens?
Het publiek in het Scheldetheater 
in Terneuzen ging er op vrijdag 27 
juni eens goed voor zitten, tijdens 
het eerste Havendebat Zeeland, 
georganiseerd door Nieuwsblad 
Transport en mogelijk gemaakt 
door Zeeland Seaports en de fi rma 
Kloosterboer. 

Stefan Jansen van Baker Tilly Berk 
(rechtsmidden op de foto) kon haar-
fi jn uitleggen dat familiebedrijven 
zich kenmerken door een grote mate 
van loyaliteit. Ze zijn relatief goed de 
crisis door gekomen en – verrassen-
der – zijn ook blijven investeren in 
innovatie. 
Maar er is zoals met alles ook een 
keerzijde, en dat is het gevaar dat be-
slissingen te veel op emotie worden 
genomen. Haal de kennis van buiten 
naar binnen, adviseert Jansen daar-
om, en stel een raad van commissa-
rissen of raad van advies aan. 
Jack Kloosterboer (op de foto rechts-

onder) van het in 1925 opgerichte 
bedrijf in de koel- en vrieslogistiek 
vertelde dat het al lang over een RvC 
beschikt. ‘Die heeft  ook wel eens wat 
tegengehouden.’ Ook moet hij er nog 
met zijn drie broers uitkomen. ‘Be-
slissingen nemen we altijd una-
niem.’ Om toe te voegen:  ‘Drie tegen 
één is ook unaniem.’ 

Uitbaggeren
Hoewel de Westerschelde op somm-
ge plaatsen behoorlijk diep kan zijn, 
is er toch een klein probleempje met 
de nautische toegang van Vlissingen 
en Terneuzen. Daarom ligt er een 

verzoek van Zeeland Seaports bij de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecom-
missie om een paar ‘drempels’ bij de 
monding van de Westerschelde te 
mogen wegbaggeren. 
Havenmeester Manon Baartmans 
(linksboven op de foto) toonde zich 
positief over de kansen, al zag zij wel 
dat er nog veel (procedurele) hordes 
te nemen zijn. ‘Het zou gaan om zo’n 
miljoen kuub zand, en volgens ons 
zou er geen natuurcompensatie no-
dig zijn.’  
Voorlopig geen nieuw Hedwigepol-
der-drama dus. Intussen is het wel 
van belang voor de toekomst van een 

bedrijf als Oiltanking Terneuzen, en 
zelfs van direct belang voor Overt 
(‘een zaak van leven en dood’).  
Ook voor het spoorvervoer zijn er nog 
enkele prangende wensen in Zeeland, 
zo bleek, waaronder een betere verbin-
ding met Antwerpen, de Veza-boog. 
KNV-directeur Ad Toet (op de foto 
naast Manon Baartmans) onder-
streepte die wens en benadrukte het 
grote belang van achterlandverbin-
dingen, zeker gezien het krimpende 
achterland. ‘We zijn blij dat de minis-
ter dit nu eindelijk erkent.’ 

PETER WIERENGA

‘Drie tegen één is ook unaniem’
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FOLKERT NICOLAI

In de modewereld weten ze 
wel wat maatwerk is. Vreemd 
genoeg schort het in deze 
branche nogal eens aan 
maatgevoel bij het nemen 

van logistieke beslissingen. Dat is 
jammer, want importeurs van kle-
ding en ander textiel geven, als ze 
aan de aanvoer van hun producten 
te weinig aandacht besteden, vaak 
te veel uit aan zeevracht. Dat is een 
belangrijke kostenpost als we be-
denken dat veel kleding en de 
grondstoff en ervoor uit het verre 
buitenland moeten worden ge-
haald.
Modint is de Nederlandse onderne-
mersorganisatie voor fabrikanten, 
importeurs, agenten en de groot-
handel in kleding, modeaccessoires, 
tapijten en textiel. Er zijn ongeveer 
750 bedrijven bij aangesloten. In 
2010 besloot Modint een eigen logis-
tieke afdeling op te richten om de le-
den bij te staan bij hun transportbe-
slissingen. Dat leidde tot een aantal 
initiatieven. Zo werd, in samenwer-
king met logistiek dienstverlener 
Ewals Cargo Care, de service ‘consol 
box’ (consol van consolidatie, red.) 
in het leven geroepen.
Consol box is een uitvloeisel van het 
Modint-project ‘Bundelen bij de 
bron’, waarmee spoedig na de op-
richting van Modint Logistiek werd 
begonnen. De gedachte daarachter 
is dat importeurs die textiel uit bij-
voorbeeld China betrekken door sa-
menwerking een veel aantrekkelij-
ker vrachttarief kunnen bedingen. 
Ze moeten er in het overzeese pro-
ductieland voor zorgen dat hun 
groupagezendingen worden gebun-
deld in volle containers.

Veertigvoeter
Bij voldoende massa kan ‘bij de bron’ 
ook de lading van twee twintigvoets 
containers in één veertigvoeter wor-
den gebundeld, hetgeen eveneens 
een kostenvoordeel oplevert. Zo 
gaan de overslagkosten op terminals 
erdoor omlaag, terwijl reders door-
gaans ook een reductie op het tarief 
aanbieden. Verder kan in het land 
van oorsprong lading al op klanten-
order worden gesorteerd en verpakt, 
in plaats van dat dit in het land van 
bestemming moet gebeuren. Dat 
geeft  een nieuwe kostenbesparing, 
want de loonkosten voor dit werk 
zijn in Azië nog steeds aanzienlijk 
lager dan hier.
Recent onderzoek van de Hoge-
school van Amsterdam leverde de 
bevinding op dat door het groupe-
ren van lading in het bronland in een 
aantal gevallen meer dan 40% op de 
zeevracht kan worden bespaard. 
Bundeling in grotere containers kan 
voor nog eens 20% besparing zor-
gen. De doorslaggevende factor voor 
deze besparing is samenwerking 
tussen de marktpartijen. Je moet 
niet in je eentje met reders over de 
laatste 1 of 2% op de vrachtprijs mil-
limeteren, maar hun samen een aan-
trekkelijk ladingpakket aanbieden.
De consol box-service bouwt daarop 
voort. In de grote verschepingsha-
vens voor textiel in China, Sjanghai 
en Hongkong, wordt voor consoli-
datie in veertigvoeters gezorgd en 
wordt alle lading voor een overzich-
telijk all in-tarief op het schip gezet. 
Modint heeft  verder voor zijn leden 

een ‘vrachtloket’ geopend, waar on-
der meer urgent en niet gepland 
transport kan worden geregeld, 
veelal door de lucht, en waar perio-
diek zeevracht wordt ingekocht te-
gen een voor die periode vast tarief, 
in plaats van tegen het sterk fl uctue-
rende tarief dat in de zeescheepvaart 
gebruikelijk is.
Het is inmiddels de ervaring van 
Modint dat goederenstromen be-
stemd voor de Europese markt met 
tientallen procenten kunnen wor-
den ingedikt, maar dat dit zonder 
centrale regie nooit zou lukken. Er is 
een grondige analyse van de zendin-
gen voor nodig die op enig moment 
de Chinese havens verlaten. Daar-
voor is weer slimme informatietech-
nologie van belang. Ladingbunde-
ling in de textiel- en modewereld is 
vooral ook ‘zendelingenwerk’, zegt 
Modint Logistiek.
In het binnenlands vervoer valt ook 
nog het nodige te verbeteren. Neem 

het verschijnsel van de badkleding. 
Die willen de winkels ergens in fe-
bruari wel in huis krijgen in voorbe-
reiding op het vakantieseizoen. 
Veelal spreken ze met de leveran-
ciers een afl everingsperiode af van 
tussen de twee en acht weken. Maar 
dan is het voor de winkel of winkel-
keten vaak een grote verrassing 
wanneer ze wat, en van welke leve-
rancier, in huis krijgen.
Bundeling van dit versnipperde ver-
voer maakt een veel ordelijker afl e-
vering mogelijk en kan fors besparen 
op transportkosten. Maar het kost 
moeite marktpartijen zover te krij-
gen. Daarom is een project ‘harmo-
nisatie van levertijden in de fashion-
sector’ uitgevoerd, waarbij ook 
Dinalog betrokken was en waarvoor 
een innovatiesubsidie beschikbaar 
was.

Kinderschoenen
De logistiek in de modesector staat 
nog in de kinderschoenen, zeggen 
marktkenners. Voor wie zich af-
vraagt waardoor dit komt zijn er en-
kele illustratieve cijfers. In het zoge-
noemde ‘fashion cluster’ in 
Amsterdam zijn 3.900 bedrijven ac-
tief, met samen bijna 16.000 arbeids-
plaatsen. Dat bleek uit onderzoek 
van de Universiteit van Utrecht uit 
2011, in opdracht van het bestuurs-
forum Schiphol. Amsterdam ziet 
zich graag als dé modestad van Ne-
derland en dat klopt ook wel een 
beetje, want heel wat grote modeke-
tens hebben hun Nederlandse 
hoofdvestiging in de hoofdstad zelf 
of in de buurt daarvan. De Amster-
damse regio is ook goed voor bijna 
een derde deel van alle activiteiten 
op het gebied van kleding en mode 
in Nederland.
Maar lang niet alle bedrijven die in 
de regio Amsterdam in de mode ac-

tief zijn, hebben een voldoende om-
vang om zelf ook voor een gelikte lo-
gistiek te zorgen. Niet minder dan 
71,5% zijn eenmanszaken en slechts 
0,3% telt vijft ig of meer medewer-
kers. Zes op de tien bedrijven in dat 
Amsterdamse kledingcluster hou-
den zich vrijwel uitsluitend bezig 
met het ontwerp van mode, die dan 
deels in het buitenland naar het ont-
werp en voor een groot deel voor 
derden wordt geproduceerd.
Denkt menigeen bij het woord ‘mo-
deontwerper’ vooral aan Frans Mo-
lenaar, Jan Taminiau, Oger Lusink, 
Fong Leng of Marlies Dekkers, de 
Amsterdamse grachtengordel heeft  
een stoet aan eenpitters aangetrok-
ken die zich niet alleen met het ont-
werp van haute couture, maar ook 
met pret-à-porter en met simpele, 
maar praktische huis-tuin-en-keu-
kenkleding bezighouden. De aan-
trekkingskracht van ‘Mokum’ op 
deze mensen is vooral van culturele 
aard. Voor de logistiek van de door 
hen ontworpen kleding zullen de 
meesten van hen zich nauwelijks in-
teresseren.
De meeste gróte jongens en meiden 
in de Amsterdamse modewereld zit-
ten op wat zakelijker locaties, bij-
voorbeeld aan de westelijke Ring-
weg en andere uitvalsbases van de 
stad of op het Business Park Lijnden, 
nabij de luchthaven Schiphol. Hun-
kemöller heeft  gekozen voor Hilver-
sum en de branchevereniging van de 
Nederlandse modewereld, Modint 
dus, voor Zeist. Het Gooi wordt 
trouwens, net als de Flevopolder, 
ook tot het Amsterdamse ‘fashion 
cluster’ gerekend.
De enige grote speler die de Amster-
damse binnenstad trouw bleef, is 
Tommy Hilfi ger. Die heeft  zijn Ne-
derlandse domicilie aan de Stadhou-
derskade. Met Tommy Hilfi ger is 
meteen het grootste modehuis in het 
cluster genoemd, voor Mexx Euro-
pe, M&S Mode Nederland, Hun-
kemöller en G-Star. Deze bedrijven 
hebben natuurlijk wel degelijk een 
boel logistieke kennis in huis om de 
aan- en afvoer in goede banen te lei-
den. Toch zouden ook deze ketens 
door samenwerking in aanvoer en 
distributie nog besparingen kunnen 
realiseren.

Roosendaal
Om logistieke redenen zitten de mo-
deketens trouwens niet per se in 
Amsterdam. Een jaar geleden bij-
voorbeeld opende Tommy Hilfi ger 
een 30.000 vierkante meter groot 
distributiecentrum in Roosendaal, 
op het bedrijventerrein Borchwerf 
II, naast dat van Calvin Klein, dat tot 
hetzelfde concern behoort. Denk 
ook niet dat de aanwezigheid van 
Schiphol deze ketens massaal naar 
de Amsterdam Airport Area zou 
hebben gehaald. We zagen al dat de 
modewereld vooral een grote op-
drachtgever aan de containerlijn-
vaart is en, in toenemende mate, aan 
het weg- en spoorvervoer dat kle-
ding ophaalt uit Zuidoost-Europa 
(‘nearshoring’). Schiphol is voor hen 
niet zo belangrijk, zegt Modint, be-
halve als je snel naar China moet of 
er een staal uit zo’n ver werelddeel 
moet worden aangevoerd.

De modewereld weet veel op maat te snijden, maar slaagt daar in de 

logistiek nog veel te weinig in. Er wordt veel gemillimeterd. Maar vul nou 

samen ook eens een veertigvoets container uit China.

Door grouperen van 
lading kan meer dan 
40% op zeevracht 
worden bespaard.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het publieksprogramma van de 21e 
Amsterdam Fashion Week begint op 
vrijdagavond, als u deze krant inmid-
dels (als het goed is) al uit de tanden 
van uw herdershond heeft  getrokken. 
De aft rap voor het publiek is in het Van 
Gogh Museum, waar ‘diverse ontwer-
pers hun ontwerp- en maakproces la-
ten zien en vertellen over hoe de be-
roemde kunstschilder ze inspireert’. 

Nu had Vincent voorzover mij bekend zelf geen speciale band 
met de kleding die hij droeg, maar goed, de link met de kun-
stenaar hoeft  niet bijzonder direct te zijn om toch af te stra-
len op het evenement.

Want imago is misschien wel in geen enkele andere branche 
zo belangrijk als in de kledingindustrie. De haute couture 
draait om de befaamde ontwerpers en hun supermodellen. 
Van 10 tot en met 14 juli zijn er dan ook catwalkshows voor 
de modeprofessionals op het Westergasfabrieksterrein, van 
onder anderen Claes Iversen, Spijkers en Spijkers, Jonathan 
Christopher, Marga Weimans en Dorhout Mees. En dit mag 
dan een relatief klein wereldje zijn, slechts betaalbaar voor 
een kleine elite, het principe van imago speelt ook op andere 
wijze een grote rol in de wereld van fashion.

Dan denk ik niet aan de overigens zeer vermakelijke persifl a-
ges van Brüno, alter ego van Sacha Baron Cohen, nee dan 
denk ik aan de veeg uit de pan die CoolCat kreeg van minis-
ter Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel). Ploumen nam 
het CoolCat eind vorig jaar openlijk kwalijk dat het een ak-
koord over de omstandigheden voor textielarbeiders niet wil-
de ondertekenen. Aanleiding voor haar tirade was het instor-
ten van een kledingfabriek in Bangladesh, waarbij meer dan 
1.100 doden vielen.

Later tekende het merk alsnog, maar CoolCat-topman Ro-
land Kahn noemde de actie van Ploumen schandalig en scha-
delijk voor zijn bedrijf. Hij wees erop dat maar een klein deel 
van de collectie in Bangladesh wordt gemaakt, het merendeel 
komt uit ‘hoogwaardige landen’. Twee weken geleden stelde 
Kahn dat het CoolCat een half miljoen euro had gekost. 

Die opmerking over ‘hoogwaardige landen’ is een interessan-
te. Want juist op het vlak van productie zijn voortdurend ver-
schuivingen te zien. Welk land wordt het nieuwe China? Dat 
is nog niet meteen een simpel rekensommetje, want ook de 
logistiek alsmede de steeds sneller wisselende smaak van de 
fashionistas speelt daarin een zeer belangrijke rol (zie ook het 
stuk op pagina’s 14-15). 

Naast de productie wordt ook de logistiek naar de consument 
toe een steeds complexer proces. Hoe je daarin als winkelke-
ten kunt overleven en je voordelen tegelijk goed benutten, 
daarover gaat het artikel op pagina’s 12-13. Zo moeten de 
stromen van pakketjes, die mede door de retouren meer en 
meer aanzwellen, beter georganiseerd worden.

Ook de sector zelf zou veel meer kunnen doen aan de logis-
tieke kosten, die bijvoorbeeld een zeecontainer met zich mee-
brengt. Denk aan het bundelen van lading, zodat er geen half-
gevulde containers verscheept te hoeven worden voor de 
verre reis vanuit Azië of waar de productie ook maar plaats-
vindt (zie artikel hiernaast).

Nog genoeg winst te behalen dus, in deze miljardenindustrie 
die sowieso al aardige marges weet te behalen. En dat is dan 
niet eens jaloers bedoeld, voor deze keer...

Imago
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‘Maak van je winkel een
 logistiek knooppunt’

Amazon gaat ons vermorzelen, dacht menig modeketen toen de online 

gigant zich aan het front meldde en internetshoppen in razend tempo 

populair werd. Maar daarmee onderschatten ze de kracht van hun eigen 

winkels, betoogt Pieter van den Broecke van Manhattan Associates.

schuiven tussen je winkelvoorraad 
en je webvoorraad.’
‘De verschillende verkoopkanalen 
hebben ook hun eigen dynamiek. 
De oorspronkelijke seriële keten is 
aan diggelen geslagen, omdat je nu 
enorm veel permutaties kan heb-
ben, zoals oppikken in de winkel, 
terugsturen via de post, terugsturen 
via de winkel en ga zo maar door. 
Daarom hebben we een nieuw Dis-
tributed Management Order sys-
teem ontwikkeld, waarmee je als 
onderneming het overzicht kunt 
behouden van de voorraad die be-
schikbaar is voor verkoop.’ 
‘Dat moet je ook zien in het per-
spectief van pure online bedrijven 
als Wehkamp maar zeker ook 
Amazon. Men heeft  eventjes gepa-
nikeerd in de fysieke retail, zo van 
“Amazon ons gaat vermorzelen”. 
Tot men zich realiseerde: maar wij 
hebben assets, te weten onze win-
kels. Die staan dichterbij de consu-
ment dan het dc van Amazon. Kijk, 
vroeger hoopte je dat iemand langs 
liep en binnenkwam, maar nu kun 
je je winkel ook op een andere ma-
nier inzetten.’
Dat betekent dat je die winkel moet 
uitrusten met andere technologie, 

De modewereld ver-
andert steeds snel-
ler, maar intussen 
speelt Manhattan 
Logistics al een 

kwarteeuw mee. ‘We zijn een 
Amerikaans bedrijf, met het 
hoofdkwartier in Atlanta’, vertelt 
Pieter van den Broecke, managing 
director Central Europe (Benelux 
en Duitsland). ‘We zijn begonnen 
als een warehouse management 
solution provider voor de fashion 
retail. Momenteel hebben we 
daarin wereldwijd een marktaan-
deel van 68%.’ 
En nooit te vrezen gehad van me-
dedingingsautoriteiten? ‘Nou, we 
zijn op eigen kracht organisch ge-
groeid, niet door overnames, en het 
is natuurlijk een bepaalde niche 
waarin we zitten. Al doen we in-
middels de hele distributieketen, 
ook voor andere branches, zoals de 
toeleveranciers aan de automotive 
industrie.’
Eén van de klanten van het eerste 
uur is Jockey, bekend van de boxer-
shorts. En tot de klanten uit de Be-
nelux behoort TNT Fashion, dat 
onlangs werd overgenomen door 
het Belgische Belspeed en de Turk-

se fi rma Netlog (sinds vorige week 
gaan zij verder onder de naam 
Bleckmann Fashion & Lifestyle 
Logistics, zie ook het kader). 
Hoe word je eigenlijk marktleider? 
‘We zijn begonnen binnen de vier 
muren van het distributiecentrum, 
om daar de effi  ciency te optimali-
seren: waar zet je je mensen in, op 
welke plek doe je de picking, et ce-
tera. Dat is zo’n vijft ien jaar geleden 
uitgebreid naar de integratie tus-
sen toeleveranciers en klanten. 
Voor het kledingseizoen begint, 
moeten de winkels bevoorraad 
worden. We hebben een supplier 
portal ontwikkeld dat via internet 
loopt. Daarin kan de leverancier 
zetten: je ontvangt op die en die da-
tum een zending en daar zit zus en 
zo in.’
Is dat zo bijzonder? ‘Ja, want de re-
tailer weet vaak niet wat er in een 
lading zit. Dat is nog steeds vaak 
het geval, dat wil zeggen dat hij het 
niet weet op het niveau van één 
doos. Als je dat aan de voorkant al  
weet, kun je het hele proces beter 
plannen uiteraard.’
‘Het heeft  ook te maken met de plek 
waar de productie plaatsvindt,’ legt 
Van den Broecke uit. ‘In de mode is 

men altijd op zoek naar de juiste 
plek voor de productie. Dat ver-
schuift  van China naar Vietnam 
naar Cambodja. In dat soort lan-
den beschikken ze meestal niet 
over zeer geavanceerde ICT-voor-
zieningen. Vandaar de keuze voor 
een web based portal. Deze levert 
een tamelijk eenvoudig document 
met barcode op, voor op de doos.’
Maar is er tegenwoordig niet juist 
een trend om de productie weer 
dichter naar de consument te ha-

len, naar landen als Turkije, het zo-
geheten nearshoring? Om tijd te 
winnen? ‘Dat geldt wel voor bedrij-
ven als H&M, die vlug op de laatste 
trends moeten inspelen. Maar het 
is absoluut niet het geval dat ieder-
een nu tot nearshoring overgaat, 

het meeste gebeurt nog steeds in 
het Verre Oosten. Wij hebben wel 
een klant die in Noord-Afrika een 
productielijn heeft  opgezet. Dat 
bleek een goede zet in de fi nanciële 
crisis, toen de tarieven voor ship-
ping scherp stegen. Hoe dan ook, 
de communicatie moet zo zijn dat 
je snel informatie kunt uitwisselen 
met je leveranciers.’ 

Monokanaal
Een andere trend die een grote im-
pact heeft  volgens Van den Broec-
ke, is dat de retail in tegenstelling 
tot tien à vijft ien jaar geleden geen 
‘monokanaal’ meer is. Het is niet 
meer alleen de fysieke winkel waar 
de verkoop plaatsvindt, dat kan net 
zo makkelijk via de webshop. ‘Dat 
het ook via internet verloopt, bete-
kent enorme aanpassingen voor de 
logistiek. Je gaat van pallets naar 
losse pakjes, nou, dat is alsof er een 
olifant door de porseleinkast moet. 
Het zogeheten ‘each picking’ is een 
aparte tak van sport, en sommige 
retailers leggen dat daarom bij een 
dienstverlener neer. Anderen wil-
len het zelf doen, in verband met 
hun voorraadbeheer. Dat brengt 
namelijk het voordeel dat je kunt 

‘Het is absoluut niet 
het geval dat alle 
bedrijven overgaan 
tot near shoring.’
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en medewerkers met andere com-
petenties. ‘Modepersoneel is ge-
wend om adviezen te geven over 
welke kleding mooi staat, maar nu 
verwacht je dat ze daarnaast het 
juiste artikel uit het rek halen om in 
te pakken, van label te voorzien en 
mee te geven aan de koerier. In het 
systeem kun je dan de logica inbou-
wen om ervoor te zorgen dat je het 
personeel niet overbelast, door ook 
rekening te houden met drukke da-
gen  als de zaterdag – dan even geen 
kleding ophalen bijvoorbeeld.’
‘De seizoenen worden korter en 
korter, de collecties worden steeds 
sneller vernieuwd. Voor de verko-
per is dat elke keer een gok: hoeveel 
kleren koop je, welke stijl, welke 
kleur, en dan maar hopen dat je het 
verkocht krijgt en anders belandt 
het in de uitverkoop. Maar tegen-
woordig kun je het dan ook eerst  in 
de online verkoop proberen.’

Showrooming
Tot slot helpt het winkels om zich te 
wapenen tegen het fenomeen van 
showrooming, dat consumenten 
zich wel oriënteren in de winkel 
maar vervolgens online hun aan-
koop doen, door ook zelf op dat 

web aanwezig te zijn. ‘Kortom, de 
winkel als logistiek knooppunt is 
een belangrijke trend.’
Dan de keerzijde van al die bestel-
lingen: al die pakjes die kriskras 
door het land gaan en weer terug-
gestuurd worden, dat is bepaald 
niet duurzaam te noemen. Van den 
Broecke erkent het probleem. ‘Nie-
mand wil over de retouren praten. 
Wat is de netto added value daar-
van, vraag ik me wel eens af. En 
gratis retourneren, dat kan niet 
blijven duren naar mijn oordeel. 
Waarom niet het gewoon naar de 
winkel terug laten brengen? Ik zie 
mijn eigen vrouw zoiets eerder 
doen, zonder schroom, dan het 
weer met de post terug te sturen. En 
je bouwt meteen een mogelijk ver-
koopmoment in.’
Wat hem betreft  zou de overheid 
wel maatregelen mogen treff en. 
‘Niet vanuit het oogpunt van con-
currentie, daar gaan ze niet over, 
maar wel vanuit het oogpunt van 
het milieu en de reductie van CO2. 
Ik schat dat sommige kledingstuk-
ken wel 3 à 4 keer van “eigenaar” 
wisselen. Als je ze meteen oor-
merkt om weer door te verkopen 
aan een andere klant, zou het ook 

al schelen. Plus zorgen 
voor goede data en fo-
to’s van het model. Dat 
doen de merken uit het 
hogere segment al. Bij 
hen is small ook daadwer-
kelijk altijd small.’

al schelen. Plus zorgen 
voor goede data en fo-
to’s van het model. Dat
doen de merken uit het 
hogere segment al. Bij 
hen is small ook daadwer-l
kelijk altijd small.’

Manhattan Associates is actief 
over de hele wereld en zette in 
het eerste kwartaal van dit jaar 
zo’n 113 miljoen dollar om. Een 
van de bekendere klanten in 
Nederland is TNT Fashion, dat in 
maart van dit jaar door TNT 
verkocht werd (voor een 
onbekend bedrag) aan een 
Belgisch-Turks consortium 
bestaande uit Belspeed en de 
Netlog Group. 
Onlangs werd bekend dat het 
bedrijf, waar zo’n 660 mensen 
werken, de oude naam Bleck-
mann terug krijgt. Deze had het 
ook al voor de overname door 
TNT. Volgens TNT paste de 
Fashion Group niet langer bij de 
kernactiviteiten van de koerier. 
Belspeed is een specialist in de 
confectielogistiek met 350 
medewerkers en een omzet van 
35 miljoen euro, terwijl Netlog 
met een omzet van ruim 450 
miljoen euro en 4.500 medewer-
kers een van de grootste 
transporteurs van Turkije is. 

BLECKMANN

PETER WIERENGA
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China

Vietnam IndonesiëCambodja

Op zoek naar het laagste punt?
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DB Schenker Logistics heeft 

vier nieuwe Mercedes-Benz 

Actros trucks voor nationaal 

distributietransport. Het bedrijf 

deed met een eerdere order al 

ervaring op met de nieuwe 

Actros. De vrachtwagens zijn 

voorzien van de anticiperende 

cruise control PPC, omdat DB 

Schenker Logistics verwacht 

hiermee ook in de nationale 

distributie een aanzienlijke 

brandstofbesparing te realise-

ren. 

Post-Kogeko Logistics in 

Maasdijk heeft onlangs voor 

alle vestigingen en diensten het 

gecombineerde AEO-certifi caat 

Douanevereenvoudigingen en 

Veiligheid in ontvangst 

genomen. Hierdoor kan de 

logistiek dienstverlener het 

vervoer in de keten volgens de 

douanevereisten uitvoeren in 

de gehele logistieke keten. Post-

Kogeko Logistics heeft meer 

dan 35 jaar ervaring in (gecon-

ditioneerde) foodlogistiek.

Vastgoedbelegger Montea 

bouwt voor Movianto Belgium 

een nieuw distributiecentrum 

in Erembodegem. Daartoe 

koopt Montea 4,6 hectare 

grond. Het nieuwe centrum in 

de Oost-Vlaamse plaats krijgt 

een vloeroppervlak van 13.000 

vierkante meter. Het wordt 

ingericht voor de op- en 

overslag van temperatuurge-

voelige producten op tempera-

turen tussen twee en acht en 

vijftien en eenentwintig graden 

Celsius. Het nieuwe centrum 

moet in de eerste helft van 

2015 gereed zijn. Movianto is 

specialist in het vervoer van 

producten voor de gezond-

heidszorg.

Veenstra|Fritom heeft acht 

nieuwe Krone-opleggers in 

gebruik genomen. De vervoer-

der gaat de opleggers vooral 

inzetten in zijn dagelijkse 

groupage-werkzaamheden 

naar de landen Duitsland, Italië 

en Frankrijk. Doordat de 

opleggers voorzien zijn van 

schuifzeilen in combinatie met 

hoge zijborden, aluminium 

zeilplanken en een schuifdak, 

zijn ze multifunctioneel 

inzetbaar en voldoen ze aan alle 

functionaliteiten die vooral in 

de foodsector verlangd worden.

 

De Klok Logistics uit Nijmegen 

heeft het TAPA Certifi caat 

Klasse A behaald, het hoogste 

niveau van certifi cering op het 

gebied van veiligheid en 

risicoafdekking in de logistieke 

sector. De specialist in de 

Benelux op het gebied van 

fi jnmazige distributie opereert 

vanuit een centrale overslag in 

Nijmegen en heeft honderd 

voertuigen op de weg. 

Het distributiecentrum van 

Deen Supermarkten in Hoorn 

is net als vorig jaar de snelste 

afhandelaar  van het NK Speed 

Docking. Het NK Speed Docking 

is een logistieke competitie 

waar tien weken lang verblijftij-

den worden gemeten bij ruim 

600 distributiecentra in 

Nederland. De competitie vindt 

sinds 2011 jaarlijks plaats, en 

naast Nederland ook in België, 

Luxemburg, Tsjechië en 

Slowakije. Bij het distributie-

centrum van Deen werden 176 

vrachtwagens in gemiddeld 

1:03:19 afgehandeld. Daarmee 

overtrof het dc zijn eigen 

winnende tijd van vorig jaar 

met vier minuten. 

ProDelta verhuurt 2.004 

vierkante meter bedrijfsruimte 

aan A2 Logistics in ’s-Herto-

genbosch. Door de mogelijke 

groei binnen hetzelfde pand, de 

hoeveelheid loading docks en 

ligging nabij de A2 en A59 

voldoet het pand volledig aan 

de wensen van de logistieke 

dienstverlener die gespeciali-

seerd is in de groupage van 

goederen. 

Koninklijke Dirkzwager gaat 

samenwerken met KVSA uit 

IJmuiden. Onder de merknaam 

‘Catamaran ICT’ bundelen zij de 

krachten op het gebied van ICT 

ontwikkeling. Beide bedrijven 

zijn actief in de scheepvaart en 

offshore informatie en services.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het is als met water, 
dat ook altijd het 
laagste punt zoekt. 
De productie van 
kleding verplaatst 

zich van land naar land, waar het 
maar het goedkoopst is. Volgens 
een rapport van onderzoeksbureau 
Stratfor Global Intelligence van vo-
rig jaar loopt de voorsprong van 
China als lagelonenland terug en 
staan andere landen klaar om het 
stokje over te nemen. 
Wat meer is: de kleding- en schoe-
nenindustrie zal de kern vormen 
van die veranderingen, stelt het be-
kende bureau. Mensen die de logis-
tieke sector een beetje kennen, we-
ten dat die verschuiving al langer 
aan de gang is naar landen als Viet-
nam, Cambodja en Indonesië. Vol-
gens Stratfor zitten nog meer landen 
China op de huid, te weten Mexico, 
Nicaragua, de Dominicaanse Repu-
bliek, Peru, Ethiopië, Oeganda, Ke-
nia, Tanzania, Sri Lanka, Bangla-
desh (bekend uiteraard van de 
drama’s in de kledingfabrieken), 
Birma, Laos en de Filippijnen.
‘Deze stroom gaat steeds sneller’, al-
dus George Friedman van Stratfor.
Het gaat vooral om kleine bedrijven 
die internationaal opereren, die wil-
len ontsnappen aan het steeds duur-
dere China met zijn steeds meer be-
lemmerende regels.
Voor grote ondernemingen is het 
lastiger China te verlaten omdat zij 
minder snel kunnen manoeuvreren 
en lastiger aan personeel kunnen ko-
men met de juiste opleidingen en 
vaardigheden. 
‘De bedrijven die de overstap wél 
maken zijn kleiner, met kleine hoe-
veelheden kapitaal en dus een lager 
risico’, aldus Friedman. ‘Het zijn de 
snel bewegende, arbeidsintensieve 
bedrijven die hun brood verdienen 
met de zoektocht naar de laagst mo-
gelijke lonen plus enige organisatie, 
orde en exportfaciliteiten.’
Laten er nou vrij veel van dat soort 
bedrijven actief zijn in de fashion in-
dustrie, waar het werk relatief een-
voudig is. Tegen lage lonen, want 
‘prijs is zeer belangrijk in deze mee-
dogenloos concurrerende markt.’
Toch is dat maar een deel van het 
verhaal. Want tegelijk verleggen gro-
te Europese winkelketens als Hema, 
Zara, H&M en De Bijenkorf grote 
delen van hun importpakket uit 
China naar landen rond het Middel-
landse Zeegebied, die níet in het rij-
tje van Stratfor staan. 
Dat vertelde Charles van de Steene, 
commercieel directeur Europa van 
logistiek dienstverlener Damco, eer-
der in Nieuwsblad Transport. Bij dit 
‘nearshoring’ zijn vooral Turkije, 
maar ook landen als Tunesië en Ma-
rokko in trek. 

Zeereis
De reden zit hem in de logistiek. ‘Een 
zeereis van veertig dagen is in de snel 
veranderende wereld van de textiel-
mode een veel te groot risico gewor-
den’, aldus Van de Steene. ‘Drie-
kwart van de grote klanten heeft  de 
import van ‘retail- en lifestyle-pro-

ducten’ dan ook dichter bij huis ver-
legd. Zo kunnen ze sneller inspelen 
op een nieuwe modegril en de voor-
raden kleiner houden.’
Van de Steene is de afgelopen jaren 
voor grote Europese winkelketens 
bezig geweest om de logistiek op te 
zetten en te begeleiden in landen als 
Turkije, Egypte, Israël, Marokko en 
Tunesië. Het gaat hoofdzakelijk om 
fashion, zegt hij. Namen van klanten 
kan hij niet noemen, maar die zijn 
ook niet zo belangrijk. ‘Iedereen is 
bezig zijn productie te verplaatsen 
dichter bij Europa. De grote jongens 
kunnen het zich gewoon niet veroor-
loven het niet te doen.’
De trend kondigde zich al enkele ja-
ren geleden aan uit kostenoverwe-
gingen, maar vooral doordat veel 
producenten  niet de juiste kwaliteit 
leverden, orders niet goed werden 
gemanaged, afgesproken leverings-
termijnen niet nakwamen en de lo-
gistiek niet op orde hadden, keerden 
veel partijen weer terug naar hun 
comfortzone in China. De twintig 
dagen extra levertijd werd op de 
koop toe genomen. 
Twee ontwikkelingen hebben nu ge-
zorgd voor een doorbraak bij het
nearshoring of nearsourcing , legt de 
Damco-manager uit. Allereerst zijn 
de doorlooptijden door het ‘super, 
super, super slow steaming’ van de 
containerrederijen uit het Verre 
Oosten met 50 tot 60% toegenomen. 
Je praat dan over transporttijden  

van 36 dagen en meer. Terwijl de 
druk van de consumenten op de lo-
gistieke keten alleen maar groter is 
geworden om aan de snel wisselende 
modetrends te kunnen voldoen. ‘We 
hebben bijvoorbeeld geen zomer-en 
winterseizoen meer, maar ook een 
voorzomer en nazomer. Als je dan in 
China bijvoorbeeld jasjes in een con-
tainer laadt en ze pas zes weken later 
in de winkel hebt liggen, kan de 
markt al zijn veranderd. ‘De retail-
markt is zo dynamisch geworden dat 
veertig dagen een te groot risico is 
geworden. Je wilt de tijd dat de voor-
raad ergens op het water is zo kort 
mogelijk houden, anders verlies je 
mogelijk de consument. Door de im-
port dichter bij huis te hebben, kun-
nen de winkelketens makkelijker in-
spelen op trends en ook wisselvallige 
weersomstandigheden in Europa.’
Daarnaast hebben veel textielprodu-
centen rond de Middellandse Zee 
geleerd van de fouten uit het verle-
den en de kwaliteit van de goederen 
en de logistiek aangepast. ‘Die ligt 
soms zelfs hoger dan in China’, on-
derstreept Van de Steene.
Vooral het Europese trucking, maar 
ook shortsea  profi teert van nearsho-
ring. ‘Zeecontainers blijven centraal 
in de regionale vervoersstromen. 
Minder goed nieuws is er voor het 
containervervoer tussen Azië en Eu-

ropa. ‘Die vervoersstromen nemen 
af ’, aldus Van de Steene. Hij ver-
wacht overigens niet dat China 
straks leegloopt. ‘Er zullen nog 
steeds veel producten uit China wor-
den gehaald, maar dan gaat het min-
der om modeartikelen.’ 
De rol van Damco als ketenregisseur 
in dit proces ligt vooral in het mana-
gen en beheren  van  de logistiekke-
ten, legt hij uit. ‘Wij doen voor onze 
klanten, de winkelketens, een deel 
coaching bij de fabrikanten zelf in 
bijvoorbeeld Turkije of Marokko, 
want dat is voor die partijen groten-
deels nieuw. Die zijn niet gewend om 
bijvoorbeeld met een Bijenkorf te 
werken met de daaraan gekoppelde 
strenge inkoopvoorwaarden en 
kwaliteitseisen. Indien onze klant 
zegt dat een bepaald soort overhemd 
op 15 maart in de winkels moet zijn, 
zorgen wij er voor dat dit ook ge-
beurt.’

Containercentra
Damco heeft  voor de ondersteuning 
eigen containercentra opgezet in 
Turkije en Marokko. ‘In die contai-
nerstations bundelen wij alle goede-
ren van onze klanten bij elkaar. Wij 
consolideren het dan en laden de 
containers. Onze klanten nemen bij-
voorbeeld bij tien producenten in 
Turkije goederen af. Wij bundelen 
die goederenstromen in ons cen-
trum en zorgen dat de container 
voor de klanten optimaal wordt be-

laden zodat de vervoerskosten per 
eenheid zo laag mogelijk uitvallen.’
Van de Steene ziet ook dat winkelke-
tens ook al productie van fashionar-
tikelen naar EU-landen als Portugal 
en in mindere mate Italië verleggen.  
Met dank aan de crisis. ‘Het zijn lan-
den waar het vakwerk nog steeds 
aanwezig is. Dat lag eerder in niche 
zoals het luxe-segment, maar door 
de crisis zijn deze landen qua loon-
kosten nu ook concurrerend gewor-
den met de kuststroken van China. 
Veel schoenproductie gaat nu beetje 
bij beetje terug naar een land als Por-
tugal, dat dertig jaar geleden veel 
productie aan China verloor.’
De Damco-manager verwacht ver-
der dat nearshoring zich ook zal uit-
breiden naar landen als Kazachstan 
en Azerbeidzjan. ‘Dat zijn nu nog 
vooral olieproducerende landen, 
maar langzaam zie je daar ook de 
productie van textiel verschijnen.’
Weer twee kandidaten voor een 
nieuwe fashion-goudmijn. Van de 
Steene noemt ook een land dat wél in 
het rijtje van Stratfor staat: Ethiopië. 
‘Dat wordt the next big thing in de 
textielmarkt’, voorspelt hij. 
Maar voorspellen is altijd lastig, ze-
ker als het de toekomst betreft , zo zal 
zelfs Stratfor erkennen.

Wat is nou eigenlijk het beste land om kleding te 

laten produceren, en niet te vergeten, welke rol 

speelt de logistiek in dat rekensommetje? 

‘Prijs is echt zeer belangrijk in deze 
meedogenloos concurrerende markt.’

JOHN VERSLEIJEN/PETER WIERENGA
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De Nederlandse over-
heid heeft  minder 
geld over voor pro-
motie van het Neder-
landse bedrijfsleven. 

Bovendien worden structurele sub-
sidies omgezet in incidentele ver-
goedingen op projectbasis. Een 
eerste uiting daarvan was stopzet-
ting van de subsidie in 2013 aan de 
voorlichtingsbureaus voor spoor, 
binnenvaart en shortsea. Sinds 1 
juli dit jaar krijgt de vereniging Ne-
derland Distributieland (NDL), in 
het buitenland bekend als Holland 
International Distribution Council, 
geen vergoeding meer van het
Netherlands Foreign Investment 
Agency (NFIA), onderdeel van de 
Rijksdienst van Ondernemend Ne-
derland van het ministerie van Eco-
nomische Zaken. 
Toch betekent dit geen einde verhaal 
voor de vereniging met ruim 250 le-
den, die als voornaamste doelstel-
ling heeft  het promoten van de Ne-
derlandse logistieke sector in het 

buitenland en het acquireren van 
buitenlandse bedrijven en lading-
stromen. NDL is een belangrijke 
deelnemer aan het nieuwe Platform 
Buitenland Promotie Logistiek 
(PBPL). Dit komt voort uit het top-
sectorenbeleid van de Nederlandse 
overheid: logistiek is aangewezen als 
een van de topsectoren. Het Strate-
gisch Platform Logistiek, waarin 
overheid en bedrijfsleven zijn verte-
genwoordigd, heeft  een actieplan 
opgesteld. Promotie van de Neder-
landse logistieke sector in het bui-
tenland is een van de actiepunten. 
Arthur van Dijk, lid van het Strate-
gisch Platform en tevens voorzitter 
van Transport en Logistiek Neder-
land, is de voornaamste aanjager 
van de nieuwe promotieorganisatie.
NDL is vertegenwoordigd in het 
Platform, samen met onder andere 
Dinalog (het kennisinstituut voor 
het logistieke bedrijfsleven) en 
NFIA. Ook maakt NDL deel uit van 
de werkgroep die voorstellen aan het 
uitwerken is. Arthur van Dijk, voor-

zitter van PBPL, zegt: ‘De rol van 
NDL verandert niet veel, alleen is de 
constructie anders. Ze zijn nu een 
partner in het geheel. Het is belang-
rijk dat we het bedrijfsleven erbij 
hebben.’ Remco Buurman, sinds 1 
maart 2014 algemeen directeur van 
NDL, voegt er aan toe: ‘We blijven – 
ook voor onze leden – de buiten-
landpromotie doen. Alleen verande-
ren hier en daar de accenten.’ Voor 
de vereniging betekent dit ook een 
nieuwe vorm van fi nanciering van-
uit de overheid, naast de contributie 
van de leden. NDL gaat projecten 
uitvoeren die worden betaald via de 
topsector Logistiek. Buurman is 
overigens een uitgebreide visie op de 
toekomst van zijn organisatie aan 
het opstellen.
 
Noodzaak promotie
Een andere vraag is of het nog nood-
zakelijk is om de logistieke sector in 
het buitenland onder de aandacht te 
brengen. Nederland staat alom be-
kend als ‘gateway to Europe’. Buur-

man: ‘Het is absoluut nodig, meer 
dan ooit zou ik zeggen. We zien een 
toenemende concurrentie van ande-
re landen, en niet alleen op logistiek 
gebied. Het zwaartepunt van Europa 
verschuift  naar het oosten en daar-
door gaat Europa er anders uitzien. 
Het is één ding om een toppositie te 
bereiken, maar het is een tweede en 
misschien nog wel moeilijker om die 
positie te behouden.’ Van Dijk voegt 
er aan toe: ‘Alles wat ons krachtig 
maakt, zoals de mainports en de 
achterlandverbindingen, is niet 
meer exclusief aan ons voorbehou-
den. Onze opdracht wordt alleen 
maar ingewikkelder. Ik maak graag 
de vergelijking met het schaatsen. 
We hebben al die plakken op de 
Olympische Spelen gehaald, maar 
nu moeten de topschaatsers op zoek 
naar nieuwe sponsors. Je kunt niet 
achterover leunen.’
De eerste opdracht aan de werk-
groep is het maken van een ‘Powered 
by Logistics koff er’. Daarin worden 
de voornaamste wetenswaardighe-

den van de sector gebundeld, indien 
nodig aangevuld met informatie van 
specifi eke bedrijfstakken. Van Dijk: 
‘Het is belangrijk dat iedereen die 
naar het buitenland gaat, of dat nu 
een minister is of een gemeente, het-
zelfde verhaal vertelt. Daarnaast 
maken we een soort strategische 
reisagenda. Welke landen zijn inte-
ressant? Ook willen we inzetten op 
specifi eke, kansrijke bedrijfstakken, 
zoals bijvoorbeeld de farmagerela-
teerde industrie.’
 
Voorlichtingsbureaus
Van Dijk is behalve aanjager van het 
buitenlandplatform ook inspirator 
van de Logistieke Alliantie. Het is de 
bedoeling dat de organisaties van de 
verschillende modaliteiten daar sa-
menkomen en gezamenlijk één lo-
gistiek verhaal vertellen. Nu doet ie-
dere modaliteit dat voor zich. De 
voorlichtingsbureaus voor de ver-
schillende vervoerswijzen hebben 
het echter niet makkelijk sinds hun 
subsidie in 2013 is stopgezet. Het 

Promotie logistieke sector

op de schop

ILLUSTRATIE EDWARD OUWERKERK
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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

Goede ambities: NL als 
gateway to EU...maar of dit de 
slimste route is... @havenrot-
terdam “Rijksoverheid breidt 
grip op zeehavens uit” (FD)
@PortInnovation

Uit onderzoek van TLN blijkt 
dat er wel degelijk een 
toename is van tanken in het 
buitenland. Resultaat: minder 
inkomsten schatkist.
@TLNnieuws

Minder regeldruk voor 
vervoerders en verladers: 
ruimte voor innovatie en 
economische groei! Zie brief 
Min. Kamp: http://ow.ly/
yqVFU @BarbaraVVD 

Logistiek ruggengraat van 
Europese economie 
http://ow.ly/yt9Oe
@EVO_nieuws

@Sanderderouwe @TonElias 
vragen kabinet om inzicht 
gevolgen verruimen landings-
rechten fullfreighters. 
@marco_wiesehahn

NL weer op nr. 2 in de Logistics 
Performance Index van de 
World Bank mede door 
innovatie zie #Dinalog 
Jaarboek 2014 http://yearbook.
dinalog.nl/2014/
@GordianUtrecht 

De VVD ziet de maritieme 
sector als banenmotor, nu de 
andere partijen nog! 
http://ow.ly/ytaPt
@ArjenUytendaal

China is op koopjesjacht in 
Griekenland. Dat bedreigt 
positie Rotterdam, blogt Fred 
Sengers: http://buff.ly/1jQbEF1  
@Elsevier

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ECT: ‘Havenbedrijf 
Rotterdam richt een 
bloedbad aan’ 

 Nog 22 stapelkranen 
voor APMT2

 Wereldhandelsvolume 
herstelt in april 

 Rotra neemt activiteiten 
failliet Veurink over 

 Laatste kranen aange-
komen bij RWG 

 Reder verdachte in 
‘grootste heroïnevangst 
in Europa ooit’ 

 Verandert P3 in P2? 

Het aanprijzen van de Nederlandse logistieke sector in het buitenland moet uit 

andere potjes betaald worden. Een belangrijke rol blijft weggelegd voor 

Nederland Distributieland. Of er nog organisaties nodig zijn voor de promotie 

van afzonderlijke modaliteiten, daarover zijn de meningen verdeeld.

KARIN KOSMEIJER 

shortseabureau is opgeheven en Rail 
Cargo information Netherlands is in 
afgeslankte vorm voortgezet. De 
toekomst van laatstgenoemde is on-
gewis. De organisatie kan zeker nog 
enkele jaren voortbestaan door de 
bijdrage van de leden en de fi nanci-
ele reserve die in vettere jaren is op-
gebouwd. Rail Cargo wil die tijd ge-

bruiken om naar ‘een meer 
defi nitieve oplossing te zoeken en 
een nieuwe plaats (en dus voldoende 
budget) te vinden voor de stichting’, 
zegt interim-manager Cees van Al-
tena. 
Het Bureau Voorlichting Binnen-
vaart heeft  door het wegvallen van 
de subsidie eveneens moeten snijden 
in de kosten, maar weet toch te over-
leven. De organisatie heeft  het deels 

kunnen goedmaken door het project 
Maatwerk Voorlichting Binnen-
vaart, waarbij logistieke adviseurs 
individuele verladers bijstaan in hun 
logistieke keuzes. ‘Dankzij het pro-
ject en sponsoring vanuit de markt 
houden wij het vol. Ook schrijven 
wij in op projectvoorstellen van het 
programma Beter Benutten. De fi -

nanciering wordt dus meer project-
matig dan structureel’, zegt marke-
ting manager Wilco Volker van 
BVB.
Volker en Van Altena benadrukken 
dat voorlichtingsbureaus voor af-
zonderlijke modaliteiten nodig blij-
ven. Ze dienen in hun ogen als loket 
voor de markt.
De EVO betwijfelt dat. ‘Wij zouden 
graag multimodale voorlichting 

willen voor onze leden’, zegt Jeroen 
de Veth, manager collectieve belan-
genbehartiging bij de verladersorga-
nisatie. ‘In Den Haag wordt ingezet 
op co-modaliteit. Voor ons staat 
voorop dat de verlader geholpen 
wordt in zijn keuzes voor zijn logis-
tieke behoeft es. Wij hebben daar-
over al gesprekken gevoerd, maar 
die zijn taai. We merken enige terug-
houdendheid aan de kant van de 
dienstverlener. We doen de oproep 
naar de sector om het gezamenlijk te 
doen.’ Arthur van Dijk heeft  inmid-
dels de EVO gevraagd toe te treden 
tot de Logistieke Alliantie. De twee 
partijen gaan daarover in gesprek.
Overigens maakt het de verladersor-
ganisatie niet veel uit wie de promo-
tie van de Nederlandse logistiek in 
het buitenland op zich neemt. ‘Het 
gaat er primair om dat je dat merk 
neerzet. Het lijkt mij dat het nieuwe 
PBLD nu aan zet is. NDL kan daarin 
heel waardevol zijn’, aldus De Veth.

‘Europa’s zwaartepunt verschuift naar 
het oosten, het gaat er anders uitzien.’
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AGENDA

Truckstar Festival 
26 en 27 juli 

Voor de 34e keer alweer laat het 

grootste transportfeest van Europa 

vele opgepoetste vrachtwagens zien.  

Daarnaast is er muziek, varkens aan 

het spit en een braderie. 

• www.truckstar.nl

Wereldhavendagen  
5 t/m 7 september 

Met spectaculaire demonstraties op 

het water, bezichtigingen van sche-

pen en spannende excursies in de ha-

ven van Rotterdam. Het thema van 

deze editie is: de kleurrijke haven. 

• www.wereldhavendagen.nl 

Prologistics
24 en 25 september 

Deze achtste editie brengt alle logis-

tieke trends in warehouse & material 

handling, supply chain intelligence, 

contract logistics, air freight & cargo 

distribution en e-commerce. 

• www.prologistics.be

Expositie: Zware Jongens 
Tot 28 september 

Een kijkje in de wereld van bijzondere 

transporten over water. Met onder 

andere foto’s en modellen van zware-

ladingschepen van Biglift Shipping 

en de verhalen van Zware Kees. 

• www.zeehavenmuseum.nl

Gas Industry 
2 oktober 

Jaarcongres waar toonaangevende 

CEO’s en directeuren hun visie delen 

over de toekomst van de gasindu-

strie. Dagvoorzitter: Pierre Bartholo-

meus (Gas Consulting DNV GL).

• www.gasindustry.nl
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Valls heeft de nieuwe 
 ECOTAXE   Verzet, politieke hindernissen en een duur contract

Er zijn nog genoeg beren op 
de weg voor de Franse eerste 
minister. De door hem 
voorgestelde nieuwe tol 
levert veel minder op en het 
volk blijft  morren.

Premier Manuel Valls heeft  gespro-
ken. Frankrijk voert 1 januari vol-
gend jaar op een beperkt deel van 
zijn openbare wegennet een kilome-
terheffi  ng in. Die zal niet meer ‘éco-
taxe poids lourds’ en ook niet ‘éco-
redevance heten’, maar ‘péage de 
transit poids lourds’. Transitotol 
voor zwaargewichten dus, al valt het 
met dat laatste wel mee, want de 
nieuwe tol moet worden betaald 
vanaf een totaalgewicht van voer-
tuig en lading van 3,5 ton.
Afgezien van de naamsveranderin-
gen zijn de uitgangspunten van de 
‘écotaxe’ grotendeels behouden. De 
gebruiker gaat betalen voor zijn fei-
telijke weggebruik naar rato van het 
aantal gereden kilometers, de hoog-
te van het kilometertarief hangt af 
van de milieuklasse van het voer-
tuig, het gemiddelde tarief zal der-
tien eurocent bedragen en voor de 
heffi  ng wordt van het gps-systeem 
gebruik gemaakt dat Ecomouv’, de 
exploitant van de tol, inmiddels in 
een groot deel van Frankrijk heeft  
aangelegd.
Veranderd is echter de lengte van het 
net aan staatssnelwegen en departe-
mentale wegen waarop de tol straks 
moet worden afgedragen. De eerde-
re plannen voorzagen in een heffi  ng 
op zo’n 10.000 kilometer aan staats-
snelwegen, wegen dus die ‘niet in 
concessie’ zijn overgedragen aan de 
particuliere tolheff ers in Frankrijk 
met hun ‘péages’. Daaraan zouden 
ook nog eens een aantal lokale we-
gen worden toegevoegd met een ge-
zamenlijke lengte van 5000 kilome-
ter. Al die wegen samen zouden 
jaarlijks 1,1 miljard euro aan tol op-
brengen.

Gehalveerd
Dat bedrag wordt echter gehalveerd, 
omdat de kilometrage van het nieu-
we tolnet veel geringer is. Valls, die 
de gewijzigde tolplannen persoon-
lijk toelichtte op radio en tv en in de 
kranten, wil de tol gaan heff en op 
3800 kilometer aan ‘grote transito-
assen’, waarmee wegen worden be-
doeld voor binnen- en buitenlands 
doorgaand verkeer. De maatstaf 
daarbij is dat op zo’n weg dagelijks 
meer dan 2500 vrachtauto’s rijden.
Hiertoe is besloten om regionale ge-
voeligheden te ontzien. Ophalers 
van melk in bijvoorbeeld Bretagne 
weigeren in te zien waarom zij voor 

hun dagelijkse rit langs de boerderij-
en voortaan tol zouden moeten be-
talen. Industriële bedrijven in afge-
legen landsdelen vragen zich af 
waarom zij worden aangeslagen 
voor routineritten tussen hun fa-
brieken. Valls komt hun nu tege-
moet. Hij wil de ‘kleine lokale eco-
nomie’ niet ‘straff en’ en het 
‘repeterende verkeer’ ongemoeid la-
ten.
Hij mikt bij de tolheffi  ng-nieuwe stijl 
nu vooral op grote vervoerders die in 
Frankrijk lange trajecten afl eggen. 
Daarbij gaat het hem om transpor-
teurs uit bijvoorbeeld Nederland en 
België die Frankrijk hoofdzakelijk 
zien als een land om doorheen te rij-
den op weg naar Spanje of Italië. 
Maar evengoed om Norbert Den-
tressangle en Giraud, die op hun rit 
van pakweg Lille naar Toulouse for-
se lappen Franse snelweg onder zich 
laten doorgaan.

Lokale wegen
Parijzenaars en distributievervoer-
ders in het Île-de-France zullen het 
minder prettig vinden dat de nieuwe 
tol is doorgetrokken naar enkele lo-
kale wegen, waaronder de rondwe-
gen rondom de hoofdstad. En in Bre-
tagne is de opstand van de ‘bonnets 
rouges’ nog niet geheel geluwd, want 
de snelweg tussen Nantes en Rennes 
is in de plannen als toekomstige tol-
weg gehandhaafd, evenals het ver-
lengde daarvan naar Saint-Lô in 
Normandië.
Boze tongen rondom het Matignon, 
de ambtswoning van de premier, be-
weren dat de bewoner van dit stads-
paleis dat speciaal heeft  gedaan om 
de Bretons niet de indruk te geven 
dat zij met hun verzet de totale over-
winning hebben behaald. Opval-

lend is trouwens dat de Franse eerste 
minister de kwestie van de tol weer 
volledig naar zich toe heeft  getrok-
ken. Zijn voorganger, Jean-Marc 
Ayrault, deed dat ook in de herfst 
van vorig jaar, toen hij wegens de 
protesten in Bretagne besloot de in-
voering van de tol maar weer uit te 
stellen tot na begin dit jaar om een 
periode van wijze heroverweging in 
te lassen.
In beide gevallen werden de vakmi-
nisters die transport in hun porte-
feuille hadden buitenspel gezet. Vo-
rig jaar was dat de brave Frédéric 
Cuvillier, toen een geharnast voor-
vechter van de écotaxe. Nu is het Sé-
golène Royal, die in maart, daags na 
haar aantreden als milieuminister, 
liet weten in een écotaxe niets te 
zien, omdat het idee van een milieu-
belasting haar hoe dan ook tegen-

Dit zijn de tolwegen in het jongste plan.
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NICO SCHOONEN, CONSULTANT
www.nicoschoonen.nl

Ik heb er een vaste gewoonte van ge-
maakt een vers bakje biologische koffi  e 
te kopen bij een tankstation langs de 
A59 als ik weer eens ’s ochtends vroeg 
op weg ben naar het noorden voor mijn 
werk. Daar tref ik dan niet alleen het 
uiterst vriendelijke personeel (dat al 
precies weet dat het voor mij een grote 
zwarte koffi  e moet zijn zonder deksel-
tje, dames van Shell De Lucht, dank 

voor de aandacht!), maar ook de nodige chauff eurs die zich 
komen opfrissen in de goed verzorgde sanitaire voorziening 
van het tankstation. 

Soms kopen ze iets, maar meestal vertrekken deze, veelal on-
gelukkig ogende, mannen met lege handen naar hun op de 
verwaarloosde parkeerplaats in rijen opgestelde vrachtauto’s 
met buitenlandse kentekenplaten. Daar bereiden ze een 
maaltje in een soort campingkeukentje dat een vast onder-
deel van hun cabine lijkt te zijn. De winkel van het pompsta-
tion is gewoon te duur, maar toch zijn ze er welkom en mo-
gen ze rekenen op een welgemeende groet van het personeel, 
dat hen vriendelijk gedoogt (dames hulde!).

Hoe anders is het op de tientallen parkeerplaatsen langs de 
snelwegen elders in het land. In Rijkswaterstaat-jargon zijn 
de vele parkeerplaatsen waar chauff eurs overnachten aange-
duid als ‘verzorgingsplaatsen’. Die term impliceert dat Va-
dertje Staat zich het lot van de overnachtende (en wachtende) 
chauff eurs aantrekt en Rijkswaterstaat opdracht geeft  de par-
keerplaatsen uit te rusten met voorzieningen die het tijdelijk 
verblijf van de truckers moeten veraangenamen. 

Je kunt daarbij denken aan goed sanitair, inclusief douches, 
voldoende afvalinnamecapaciteit en toezicht op de veiligheid 
van de bezoekers van de verzorgingsplaats. Maar niets is 
minder waar. Iedereen die veel op de weg zit weet dat vrijwel 
alle verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat zijn verpau-
perd, niet of nauwelijks voorzieningen hebben, onveilig zijn 
en bovendien veel en veel te klein zijn. Want Nederland 
wordt, mede door het Europese cabotagebeleid, overspoeld 
door buitenlandse chauff eurs.

Een recente inventarisatie heeft  aangetoond dat het enigszins 
op orde brengen van de huidige verzorgingsplaatsen Rijkswa-
terstaat 200 miljoen euro gaat kosten. En dan praten we al-
leen over minimale basisvoorzieningen en nog niet over het 
realiseren van voldoende capaciteit. Dat bedrag kan onze mi-
nister niet ophoesten, dus moet Rijkswaterstaat het voor 25 
miljoen doen. 

Maar gelukkig heeft  de minister een goed alternatief bedacht: 
op het onderliggende wegennet is voldoende capaciteit en bo-
vendien kan het bedrijfsleven op bedrijventerreinen in de 
buurt van snelwegen ook voor de nodige voorzieningen zor-
gen. Helaas is deze list niet afgestemd en kan deze dus niet 
rekenen op de instemming van de betrokken stakeholders 
(bedrijven, gemeenten en provincies), die namelijk ook geen 
geld hebben. Aldus is een nieuwe categorie zwervers geboren 
die, als de tankstations hen niet willen accommoderen, ver-
oordeeld zijn tot een kommervol verblijf in ons gastvrije land-
je. 

De laatste tijd heeft  mijn, toch o zo lekkere, bakje koffi  e een 
vreemde bijsmaak als ik weer eens een Pool, Tsjech, Bulgaar, 
Roemeen of andere Oostblokchauff eur tegenkom op een ver-
zorgingsplaats: de smaak van schaamte voor de zoveelste akte 
van onvermogen van onze overheid.

Zwervers
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Lizbeth van den 
Bogaart (33) is 

per 1 september 

benoemd tot 

manager van 

Fresh Park Venlo. 

Zij is op dit moment nog 

werkzaam als projectontwikke-

laar bij Fresh Park Venlo. 

Van den Boogaard volgt 

interim-manager Bas Pickkers 

op. 

John van den Berg is sinds deze 

week bij Sligro algemeen 

directeur. Hij volgt Kees de Rooij 
op. De Rooij gaat na veertig jaar 

dienstverband met pensioen. 

 

Directeur markt 

en economie 

Erik van Toor 

verlaat Binnen-

vaart Logistiek 

Nederland (BLN). 

Van Toor wordt per 1 januari 

2015 directeur/bestuurder bij de 

Veerdienst Schoonhoven. 

Algemeen directeur Fred 
Fransen van Schotpoort 

Transport Groep BV is op 15 juni 

op 59-jarige leeftijd overleden. 

Fransen was korte tijd ernstig 

ziek. 

Klaus Nyborg, vicevoorzitter 

van de Raad van Bestuur van 

Norden, is benoemd tot 

waarnemend CEO, ofschoon hij 

geen kandidaat is om Carsten 
Mortensen op te volgen.

Ton Wortel (55) is sinds 1 juli de 

nieuwe algemeen directeur van 

The Greenery. Hij heeft ruime 

internationale ervaring in zowel 

food als non-food retail en 

werkte onder andere voor 

Mediamarkt-Saturn in Neder-

land en China, Marktkauf 

Nederland GMBH en Dirk van 

den Broek supermarkten. 

Jorge Montano 
is benoemd tot 

vice president 

European key 

accounts voor 

Chep Pallets in 

Europa. Hij vervangt Jochen 
Behr, die country general 

manager voor het Midden-Oos-

ten wordt. Montano werkt sinds 

2003 bij Chep. Daarvoor was hij 

COO bij UPS. Rob Spencer is 

benoemd tot senior director 

strategy and marketing voor 

Chep Pallets in Europa en is 

onder andere verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen van 

strategieën op regionaal en 

nationaal niveau. 

Wolfgang Burgfeld van TNT 

Innight gaat na meer dan 40 

jaar met pensioen. Zijn opvolger 

is Hans Joachim Schulte, die 

onder andere bij Chemion en 

DHL werkte. Burgfeld begon zijn 

carrière in het nacht expres-

segment in 1991 als regional 

manager voor West- en Oost-

Duitsland in Kutzner Night 

Express. 
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Blokzijl Transport
Geesbrug BV

Geesbrug

Rechtbank Noord-Nederland 

Puinruimennu
Zaltbommel

Rechtbank Oost-Nederland

Cahetrans BVBA
Kortrijk

Rechtbank Kortrijk

Herlotrans Comm.V
Wetteren

Rechtbank Dendermonde

Transport International Dalis 
Belgium SPRL

Flemalle

Rechtbank Luik

WVS - TRANS
Wuustwezel

Rechtbank Antwerpen

Olivier Transport N.V.
Knokke-Heist

Rechtbank Brugge

Transport Willems en Co BVBA
Turnhout

Rechtbank Turnhout
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tol nog niet op zak

stond. Van Royal is sinds de inter-
ventie van haar rechtstreekse 
politieke baas weinig meer verno-
men.

Tijdschema
Het zal nog moeten blijken of Valls 
zijn ambities met de tol zal kunnen 
waarmaken. Eerst is er het tijdsche-
ma. Weliswaar is het systeem voor 
de heffi  ng door Ecomouv’ al volledig 
geïnstalleerd, compleet met de 170 
tolpoorten, die niet voor de feitelijke 
heffi  ng zijn opgesteld, maar vooral 
zijn bedoeld om te controleren of 
vrachtauto’s het vereiste tolkastje 
wel in hun cabine hebben laten aan-
brengen. Een aantal van die poorten 
sneuvelde tijdens de Bretonse volks-
opstand, maar de meeste staan nog 
fi er overeind.
De grote vraag is intussen of het 

nieuwe tolplan het politiek gaat ha-
len. Zo is er de kwestie van de veel 
lagere opbrengst. Die kegelt de fi -
nancieringsplannen voor het weg-
onderhoud omver. Daarbij komt ook 
de rol van Ecomouv’ ongetwijfeld 
weer ter sprake. In de oude opzet zou 
dit consortium, voor 70% in handen 
van het Italiaanse Atlantia, al een 
bijzonder ruime vergoeding ontvan-
gen voor zijn diensten. Het zou jaar-
lijks 230 miljoen euro van de 1,1 mil-
jard euro aan geraamde tolinkomsten 
aan zichzelf mogen uitkeren.
In de nieuwe opzet zou de Franse 
staat zelfs bijna de helft  van de op-
brengst, nu geraamd op 500 tot 600 
miljoen euro, kwijt zijn aan Eco-
mouv’. Er gaan dan ook stemmen op 
om te proberen onder het contract 
met de exploitant uit te komen. 
Maar dat is volgens ingewijden een 

‘contrat en béton’, in beton gegoten 
dus. Het zou de regering-Valls alvast 
naar schatting 850 miljoen euro aan 
schadevergoeding kosten. We mo-
gen niet vergeten dat Ecomouv’ de 
laatste jaren ijverig heeft  doorge-
werkt en in het tolsysteem ongeveer 
600 miljoen euro heeft  geïnvesteerd.

Tekort
Het zou dus ook zomaar kunnen dat 
minister van fi nanciën Michel Sapin 
naar andere middelen op zoek moet 
om het tekort aan te zuiveren. Daar-
bij wordt er onder meer rekening 
mee gehouden dat de al bestaande 
‘péages’, die door de staat dus in con-
cessie zijn uitgegeven aan particulie-
re wegbeheerders en tolheff ers, 
straks voordeel hebben bij de invoe-
ring van een tol op nu nog tolvrije 
wegen.
Een deel van het verkeer op dat nu 
nog gratis wegennet zal immers 
overstappen op de particuliere péa-
ge, omdat het voor het geld niets 
meer uitmaakt en die particulier be-
heerde tolwegen misschien wel een 
stukje sneller naar het doel leiden. 
Die meerinkomsten voor de be-
staande péages zou de staat dan via 
de concessie-overeenkomst kunnen 
afromen.
Op maatschappelijke tegenstand 
kan Valls blijven rekenen, al heeft  hij 
de uitwerking van de tol voor een 
deel van de Fransen iets verzacht. Zo 
spreken de grote wegvervoersorga-
nisaties FNTR, TLF en Unostra van 
een ‘onbegrijpelijke stap’. De FNTR 
zegt zelfs acties voor te bereiden. 
Deze organisatie begrijpt niet waar-
om vervoerders en verladers in bij-
voorbeeld Nord-Pas de Calais, de Li-
mousin en het Île-de-France straks 
wel meer moeten gaan betalen voor 
hun weggebruik en bedrijven in 
sommige andere landsdelen niet.
Daarbij speelt ook de doorbereke-
ning van de tolkosten aan de op-
drachtgever een rol. De Franse
wetgever heeft  vastgelegd dat ver-
voerders deze kosten ‘forfaitair’ op 
hun factuur kunnen zetten. Ze hoe-
ven niet de kilometers van elk traject 
bij te houden, maar mogen hun kos-
ten omslaan naar een vaste post. Het 
tarief daarvoor was in de oude opzet 
5,2%, maar zou nu dalen naar 2%, 
omdat immers op een veel kleiner 
deel van het wegennet tol moet wor-
den betaald. Voor Belgische en Ne-
derlandse vervoerders speelt dit niet, 
omdat die meestal hun tolkosten één 
op één aan de opdrachtgever zullen 
doorberekenen. Maar het is wel een 
factor die in de politieke discussies 
weer naar voren zal worden ge-
bracht.

FOLKERT NICOLAI
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Binnenkort aan de muur te hangen: 
een containerschip van 365 meter
Het 365 meter lange container-
schip CMA CGM Magellan wordt 
onderdeel van een kunstwerk. De 
Franse kunstenaar JR maakt een 
collage die 150 containers op het 
schip moet bedekken.

Het is voorzover bekend de eerste 
keer dat zo’n groot containerschip 
deel uitmaakt van een kunstwerk. JR 
is een 31-jarige Franse fotograaf en 
beeldend kunstenaar. Hij noemt 
zichzelf ‘photograff eur’; schilder-
kunst, graffi  ti en fotografi e gebruikt 
hij dwars door elkaar. 
Als JR zijn werk heeft  afgerond op 
vrijdag 4 juli, dan vertrekt de Magel-
lan met zijn kunstwerk erop vanuit 
Le Havre via het Suezkanaal naar 
Azië. Het kunstproject van JR is
onderdeel van het festival Terre 
d’Eaux.  | GERT VAN HARSKAMP

KUNST

FOTO WIKIPEDIA

Eenzame fietser? Ai!

Meer fi etsers op de weg 
bevorderen de algehele 
verkeersveiligheid. Dat wijst 
een studie van de Universi-
teit van Colorado uit.

De verrassende uitkomst van een 
Amerikaans onderzoek is dat waar 
meer fi etsers op de weg zijn, er min-
der ongelukken gebeuren. In een 
straat waar veel fi etsers rijden, is 
zelfs het hele verkeer veiliger. Dat 
blijkt uit een studie van de universi-
teit van Colorado in Denver.
Het onderzoek richtte zich op Boul-
der, een stadje in de Rocky Moutains, 
waar, op een steenworp van Denver, 
honderdduizend mensen wonen. 
Het speciale aan Boulder is dat er 
voor Amerikaanse begrippen veel 
mensen met enige regelmaat op de 
fi ets stappen. 
Wielerliefh ebbers zal zelfs te binnen 
schieten dat wielrenner Taylor Phin-
ney in Boulder is geboren. Hij was 
twee keer wereldkampioen indivi-
duele achtervolging op de baan. 

Verder telt Boulder opvallend veel 
rijwielwinkels. De gemeente is in de 
jaren negentig het aantal fi etsen bo-
vendien gaan tellen en de onderzoe-
kers uit Denver hebben van die sta-
tistieken dankbaar gebruikgemaakt. 

Kantelpunt
Ze vonden een kantelpunt tussen 
veel en minder ongelukken. Op we-
gen en straten waar dagelijks minder 
dan tweehonderd fi etsers worden 
gesignaleerd, treden de meeste on-
gevallen op. Tweederde van de ver-
keersongelukken in Boulder bleek 
zich af te spelen op kruisingen. 
Naarmate daar meer fi etsers op de 
weg waren, nam de onveiligheid
in het verkeer af, zegt onderzoeker 
Wesley Marshall.
De onderzoekers gissen nog naar de 
verklaring daarvoor. Zou de auto-
mobilist of vrachtautobestuurder 
wat vaker over de schouder kijken bij 
het maken van een afslag naar 
rechts? Daartoe ben je eerder ge-
neigd op een straat met een kudde 
voortpeddelende wielrijders. Het is 

de eenzame fi etser die het grootste 
gevaar loopt te worden geschept. 
In Europa hebben we technisch het 
nodige gedaan om vreselijke onge-
lukken, waarbij ‘sterke’ en ‘zwakke’ 
verkeersdeelnemers zijn betrokken, 
te voorkomen. Zijafscherming om te 
vermijden dat de fi etser tussen de 
wielen zou raken, veiligheidsspie-
gels en camera’s aan en in de cabine. 
En zeker, dat helpt.
Wat het onderzoek uit Denver echter 
ook maar weer eens aantoont, is dat 
echte veiligheid pas ontstaat als alle 
verkeersdeelnemers – ook de fi et-
sers! – zich voorzichtiger door het 
verkeer begeven. En Taylor Phin-
ney? Die brak in het Amerikaanse 
wegkampioenschap, in een dol-
drieste afdaling bij Chattanooga, 
Tennessee, eind vorige maand een 
been toen hij in een scherpe bocht 
geschept werd door... een motor. Dat 
gebeurde uitgerekend op Lookout 
Mountain. Sommige dingen verzin 
je niet.

Veiliger in de massa.

FOLKERT NICOLAI

 ONDERZOEK   Hoe meer rijwielen in het verkeer, hoe veiliger
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QUOTE VAN DE WEEK

Siim Kallas, eurocommissaris voor 
Transport, vindt de plannen voor het 
Duitse tolvignet discriminerend 
voor buitenlandse 
weggebruikers. 

‘Alle 
weggebruikers 
moeten hetzelfde 
betalen.’
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Hans Alders heeft  het nu voor het zeg-
gen bij ProRail. Hans is sinds 1 juli pre-
sident-commissaris van de semi-over-
heidsorganisatie die het ‘gemengde’ 
Nederlandse spoorwegnet beheert. Hij 
krijgt er een forse klus aan, want met 
dat spoorbeheer zit het niet goed. Klus-
sen gaat Alders echter niet uit de weg. 
Sinds hij de offi  ciële politiek verliet – 
milieuminister, commissaris van de 

Koningin in Groningen – heeft  de PvdA’er al heel wat karwei-
tjes opgeknapt.

Het zou onzin zijn Alders hier nu meteen als zakkenvuller 
weg te zetten. Zeker, de meeste opdrachten waarmee hij werd 
opgezadeld, leverden een meer dan marktconform honorari-
um op. Al in zijn tijd in Groningen wist hij zijn ambtelijke be-
zoldiging te verdubbelen door lucratieve nevenfuncties aan 
te nemen. Daarna was hij voorzitter van de welbekende Al-
derstafel, die de geluidshinder rondom Schiphol moest ver-
minderen, en van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke 
Hulpbronnen. Taken die hij tegen een ‘redelijk honorarium’ 
op zich nam, alsof hier sprake was van zelfopoff ering.

Het was overigens geen weggegooid geld. Rondom Schiphol 
is het inmiddels zo stil dat de veldmuizen weer bang zijn voor 
de sperwers. In tientallen mijlen omtrek kun je er de ramme-
lende vaatwassers van Hoofddorp, het kleinste burengerucht 
in Nieuw-Vennep en de in het vet spetterende kroketten van 
Amstelveen horen. Met de biodiversiteit gaat het ook uitste-
kend. Er worden tegenwoordig zelfs katten gesignaleerd die 
een even dichtbehaarde snor meevoeren als Hans Alders zelf, 
toen die als aankomend politicus nog doorging voor de ‘tas-
sendrager van Wim Kok’.

We schijnen ook de wolf weer terug te hebben. U mag hierbij 
uw vrije associaties laten gaan.

Er is geen spoor van twijfel dat Alders in zijn nieuwe functie 
opnieuw subtiel maar daadkrachtig zal ingrijpen. Geen val-
lend blad zal deze herfst het treinverkeer onmogelijk maken, 
geen bevroren spoorwissel komende winter de reiziger in de 
kou zetten. Er komt een akkoord met Keyrail, beheerder van 
de Betuweroute, over meer toegang tot het gemengde net als 
straks de Duitse extensie van die goederenroute op de schop 
moet. Zolang een land mannen als Alders heeft , heeft  het toe-
komst. En dat zal ook altijd zo blijven.

ProRail: het zit snor


