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Deepsea-rederijen laten steeds 
meer lading in Antwerpen in 
plaats van Rotterdam lossen en 
laden om de congestieproblemen 
in de Nederlandse haven te 
omzeilen.

Dit meldt onder meer DP World Antwer-
pen, met twee terminals een van de groot-
ste containerstuwadoors van de Schelde-
stad. Antwerp Gateway Terminal van DP 
geeft  voorrang aan het laadproces om te 
voorkomen dat de terminal volloopt. Ver-
der wordt klanten gevraagd om export-
containers zo kort mogelijk voor vertrek 
van het zeeschip aan te leveren en import-
containers zo snel mogelijk af te halen. 
DP meldt ook last te hebben van het feit dat 
deepsea-schepen uit schema lopen, in 
sommige gevallen vier tot vijf dagen. ECT, 
met de Delta en de Euromax-terminal de 
belangrijkste containerstuwadoor in Rot-

De Vereniging van Rotterdamse Carga-
doors (VRC) toont zich kritisch over de 
opstelling van ECT. De cargadoors noe-
men het ‘contraproductief om naar ande-
ren te wijzen als er ook in eigen huis pro-
blemen zijn’. De VRC vindt het vreemd dat 
ECT de vertraagde binnenkomst van zee-
schepen als hoofdoorzaak noemt.
Woordvoerder Rob Bagchus van ECT 
vindt de vertragingen ‘hartstikke verve-
lend’, maar herkent het beeld van vertra-
gingen tot vijf dagen niet. Volgens hem is 
het piekeff ect van vertraagde schepen door 
de schaalvergroting in de containervaart 
veel groter dan een paar jaar geleden. Een 
andere oorzaak is volgens hem het tijdelijk 
wegvallen van capaciteit als gevolg van de 
opbouw van vijf nieuwe kranen. Hij verge-
lijkt de situatie op de Delta Terminal met 
‘een avondspits vlak voor een wedstrijd 
van het Nederlands elft al terwijl er ook nog 
eens aan de weg wordt gewerkt’.

terdam, noemt de vertragingen bij de 
deepsea-schepen als belangrijkste oor-
zaak van de congestieproblemen, die al 
sinds mei spelen. 
Volgens DP is de productiviteit van de 
Antwerp Gateway Terminal ‘aanmerkelijk 
gedaald’ doordat de bezettingsgraad is 
toegenomen tot 90%. Ook personeelste-
kort in verband met de naderende vakan-
tieperiode speelt het bedrijf parten. Vol-
gens DP springt het Gemeentelijk 
Havenbedrijf met extra materieel bij. 

Congestietoeslagen
Een aantal binnenvaartoperators heeft  
een congestietoeslag ingevoerd voor het 
vervoer tussen Rotterdam en Antwerpen. 
Van Uden brengt 5,65 euro extra per teu 
in rekening, Danser 5,25 euro en Contar-
go 5 euro. Volgens directeur Diederik 
Antvelink van Van Uden is dat nodig om-
dat de schepen nu nog maar twee in plaats 
van drie rondjes per week kunnen maken:  
‘Anders kan het gewoon niet uit.’

 ECT-TERMINALS   Binnenvaartoperators introduceren congestietoeslag

Reders hevelen lading 
over naar Antwerpen

ROB MACKOR
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WEGVERVOER
Daimler, moedercon-
cern van Mercedes 
Benz, verwacht dat 
over tien jaar onbe-
mande vrachtauto’s in 
Europa de weg op ko-
men. Mercedes neemt 
proeven met zulke 
‘zelfsturende’ vrachtauto’s op de snelweg bij Maagden-
burg. Daar werden snelheden bereikt van 86 kilometer 
per uur. Transporttijden worden met deze trucks ook 
beter voorspelbaar. Kortom, zelfsturende vrachtauto’s 
zijn beter voor het milieu en leveren de vervoerder een 
kostenbesparing op, zegt Daimler.

Over tien jaar zelfsturende trucks

WEGVERVOER
De Euregio Rijn-Waal doet een beroep op Duitsland om 
af te zien van de invoering van een tol voor personen-
auto’s tot 3,5 ton gewicht op Duitse wegen. Voorzitter 
Ulrich Francken van dit grensoverschrijdende samen-
werkingsverband wijst er in een brief aan bondskanse-
lier Angela Merkel op dat veel Nederlanders vlak over de 
grens in Duitsland werken en voor hun woon-werkver-
keer dus straks honderd euro per jaar moeten betalen. 
De Euregio wil dat in elk geval een oplossing wordt ge-
vonden voor dit grensverkeer. Duitsland wil de tol in 
2016 invoeren en daarmee jaarlijks 625 miljoen euro in-
casseren.

Grensregio tegen Duits tolvignet 

uur duurt de maximale 
werkweek voor varend 
personeel in de binnen-
vaart, als het aan de Euro-
pese Commissie ligt. De 

werknemer mag in een week wel langer werken, maar 
op jaarbasis moet het weekgemiddelde op 48 uur uitko-
men. Brussel gaat de arbeidstijden in de binnenvaart 
vastleggen in een richtlijn. Voor veel andere beroepen 
in het transport is dat al gebeurd. De richtlijn is geba-
seerd op een akkoord dat twee jaar geleden werd geslo-
ten door de werkgevers en vakbonden in de Europese 
binnenvaart. 

48

BINNENVAART WERKWEEK

HAVEN
De haven van Gent heeft in de eerste helft van dit jaar 
24 miljoen ton goederen overgeslagen, evenveel als 
vorig jaar. De overslag in en uit zeeschepen steeg met 
5,8%, die van binnenvaartlading vertoonde een daling 
van 6,4%. In het tweede kwartaal werd ruim 700.000 
ton meer overgeslagen dan in de eerste drie maanden. 

De goederenoverslag via zeevaart vertoonde een 
stijging bij de land-
bouwproducten, 
minerale brandstoffen, 
ertsen, schroot en 
chemische producten. 
De overslag van 
staalproducten liet een  
daling zien.

Overslag Gent blijft gelijk
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 NIEUWE POLL:  Martinair moet voor Schiphol behouden blijven
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ECT claimt 1,3 miljard euro 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 574 mensen op de stelling van 2 JULI

Contargo neemt eind dit jaar een 
nieuwe trimodale terminal in 
Emmelsum in het Rhein-Lippe-
Hafen gebied in gebruik, aan de 
ingang van het Wesel-Datteln-
kanaal. De eerste walkraan is al 
geïnstalleerd en de spooraanslui-
ting is ook gereed. Volgens 
directeur Kerstgens kan de 
terminal 60.000 containers 
afh andelen. 

In het persbericht wordt gespro-
ken over het vullen van een witte 
vlek in het netwerk. Wat bedoelen 
jullie  daarmee?
Ons huidige terminalnetwerk kent 
een vrij groot gat tussen Duisburg 
en Emmerich. Dat vullen we met 
deze nieuwe terminal op. Er is in 
dit gebied veel vrije grond beschik-
baar en de omgeving begint zich te 
ontwikkelen als een locatie voor 
logistieke bedrijven. Dat gegeven 
en de ligging maken het voor ons 
erg interessant. 

Als ik op jullie kaart van 
terminals kijk, lijken jullie al 
goed vertegenwoordigd te zijn in 
het gebied. 
We hebben in het Ruhrgebied in-
derdaad al een aantal terminals in 
Duisburg, Emmerich en Dort-
mund. Wij vinden het erg belang-
rijk om een dicht netwerk aan te 
bieden. Het gebied is in ontwikke-
ling en heeft  een goede connectie 
met de westoever van de Rijn. Ten 
opzichte van Emmerich kan deze 
terminal voor een deel van dit 
‘Westland’ een interessante kilo-
meterreductie betekenen.

De terminal kan in oppervlakte 
worden uitgebreid van 35.000 
naar 55.000 vierkante meter. Ver-
wachten jullie daar snel gebruik 
van te maken?
Ja, we verwachten binnen vijf tot 
tien jaar de terminal verder uit te 
breiden. Net als onze Emmerich-
terminal. 

Jullie gaan daar ook uitbreiden?
Ja, in Emmerich wordt de terminal 
met 15 tot 20.000 vierkante meter 

vergroot. In Duisburg hebben we 
ook net uitgebreid om weer wat 
adem te kunnen halen. En in de-
cember jongstleden hebben we de 
Neuss Intermodal Terminal (NIT) 
van APM Terminals overgeno-
men.

Zo, dat klinkt alsof jullie veel 
verwachten van het gebied.
Dat is ook zo, het Ruhrgebied heeft  
een sterke economie en we ver-
wachten daar jaarlijks groei. Niet 
van 10 procent of meer, maar wel 
een gestage jaarlijkse groei en dat 
telt bij elkaar op. Een terminal 
bouw je voor ten minste 20 of 30 
jaar. In Emmerich verwachten we 
vijf jaar na de uitbreiding alweer
op volle capaciteit te zullen draai-
en. 

Toevallig ontvingen wij vorige 
week ook een persbericht van de 
Hegemann Gruppe die in 
datzelfde gebied een zware-
ladingterminal gaat bouwen. 
Dat klopt. Daar zijn wij ook blij 
mee. Het gaat op die terminal 
vooral om de overslag van grotere 
projectladingen als kabeltrommels 
en kraanonderdelen. Wij bouwen 
een containerterminal. Dat bijt el-
kaar dus niet, maar is juist goed 
voor de ontwikkeling van het ge-
bied.

Ziet u problemen in de toekomsti-
ge afh andeling van het container-
verkeer van en naar Rotterdam en 

Antwerpen, gezien de groei die u 
verwacht?
Niet echt, Antwerpen en Rotter-
dam zijn beide havens met goede 
achterlandverbindingen. Ik zeg 
daarmee niet dat de situatie ideaal 
is, maar het is zeker beter dan bij de 
concurrentie.

Welke concurrenten bedoelt u?
Hamburg en Bremerhaven. In die 
havens ondervinden we momen-
teel erg veel hinder door congestie. 
Zo hebben de treinen bijvoorbeeld 
veel vertraging. Dat proberen we 
op te vangen met extra treinen, 
maar dat is niet altijd mogelijk en 
dan betekent het dus dat wij met 
vertraagde containers te maken 
hebben. 

Congestie speelt ook in Rotterdam 
een rol.
Dat klopt, we merken momenteel 
veel vertraging aan de waterzijde. 
We overwegen daarom om net als 
voor Hamburg een vertragingstoe-
slag te gaan rekenen. 

En toch zegt u dat Rotterdam 
over goede achterlandverbindin-
gen beschikt?
Dat klopt. In Hamburg zit de ver-
traging voor een belangrijk deel in 
de afh andeling van het spoor, en 
nieuwe sporen aanleggen doe je 
niet zomaar. Het probleem is daar-
door structureler dan in Rotter-
dam, waar de congestie vooral ter-
minalgebonden is. We verwachten 
dat dit na deze zomer steeds verder 
zal oplossen. 

Maar de vertragingstoeslag kan 
nog wel verwacht worden?
We overwegen het momenteel. We 
verwachten deze week met een 
oordeel te komen. 

Al wel bekend hoe hoog de 
eventuele toeslag wordt?
Nee, dat speelt allemaal mee in de 
overweging. We zijn dat nu aan het 
berekenen. Maar het zal niet min-
der dan 10 euro per container zijn. 

HEINRICH KERSTGENS, MANAGING DIRECTOR CONTARGO

‘Het Ruhrgebied heeft  een 

sterke economie’

TOBIAS PIEFFERS
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KLM zet vrachtdochter Martinair in 
de etalage. Ruim vijf jaar nadat de 
luchtvaartmaatschappij met veel moei-
te het oude belang van Nedlloyd (50%) 
kocht van rederij Maersk (en daarmee 
de macht binnen een lastige concur-
rent) wordt nu via een Amerikaanse 
bank gekeken wat een eventuele ver-
koop van de oude vrachtparel van de 
Nederlandse luchtvaart oplevert. Vele 

oudgedienden van KLM Cargo zouden bijna uit protest hun 
pensioen terugsturen naar de oude werkgever. Ook het bui-
tenland kijkt met verbazing hoe de  KLM een nationaal lucht-
vrachtmonument sloopt. Het Duitse vakblad CargoForwar-
der heeft  er slechts een woord voor: ‘incompetentie’. 

De verkoop van Martinair is een van de laatste scenario’s die 
nu op tafel liggen. Het begon in de tweede helft  van vorig jaar 
met de vrij onschuldige aankondiging dat de Nederlandse 
vrachtvloot zou worden teruggebracht van tien vrachtvlieg-
tuigen naar acht met het oog op tegenvallende resultaten. 
Daarmee was tegelijkertijd ook de bodem aan verdere sane-
ringen bereikt, verzekerde destijds de nieuwe topman Erik 
Varwijk van Air France-KLM Cargo tegenover deze krant. 
Nog meer snijden, was niet mogelijk met het uitfaseren van 
de zeventien B747-combi’s de komende jaren en het feit dat 
de KLM als een van de grootste marktpartijen in de mondi-
ale luchtvrachtmarkt ook een strategische massa moest heb-
ben aan zogeheten maindeck-capaciteit, zei hij destijds.

Dat bleken uiteindelijk min of meer lege woorden. Dit voor-
jaar moest Varwijk erkennen dat alle opties over de vracht-
vloot, inclusief het afstoten van alle vrachtvliegtuigen, wer-
den bekeken in een nieuwe saneringsronde. Met de 
vrachtruimte op passagiersvliegtuigen, het vervoer van pak-
jes en farmaceutische producten wilde de topman de slag te-
gen de rode cijfers bij de vrachtdivisie nu gaan winnen. Zelfs 
het vervoer van bloemen, altijd een hoeksteen in de vracht-
strategie van Martinair, was niet meer heilig en werd afge-
daan als marginaal en fi nancieel oninteressant.  

Intussen stapelen de geruchten zich op rond de 55 jaar oude 
erfenis van de laatste Nederlandse luchtvaartlegende Martin 
Schröder. Zo zou volgens bronnen in Het Financieele Dagblad 
de complete vrachtdivisie op Schiphol worden overgeheveld 
van Schiphol naar Parijs omdat dat een hogere verkoopprijs 
van Martinair zou opleveren. Deze verhuizing moet met het 
oog op de aan de Nederlandse nationaliteit gebonden lan-
dingsrechten op Schiphol worden gekwalifi ceerd als een 
broodje aap-verhaal. Daarbij komt nog dat de luchthaven van 
Parijs (Charles de Gaulle) de capaciteit mist om het vrachtvo-
lume van Martinair van ruim 300.000  ton af te handelen.  

Laat onverlet dat KLM de markt aan het voorbereiden is voor 
bijzonder slecht nieuws. Een koper voor een vrachtmaat-
schappij met een relatief oude vloot (gemiddeld twintig jaar), 
waarvan ook nog eens volgens de KLM ruim 80% is gehuurd 
bij derden, zal niet het grote geld opleveren. Daarnaast gaat 
het om bijzonder ‘dure leasecontracten’, melden insiders. 
Wie sec naar de waarde van de maatschappij kijkt, ontdekt 
dan nog maar drie assets: de enorme goodwill, de landings-
rechten inclusief vliegvergunning op mainport Schiphol en 
het verkoopteam. Dat laatste is echter geheel geïntegreerd in 
de vrachtorganisatie van Air France-KLM en dus zal het 
moederbedrijf dit team niet zo snel weer opsplitsen. 

De vraag is dan ook wie Martinair wil kopen. Met een markt 
waar nog veel overcapaciteit is, lijkt het antwoord snel gevon-
den: niemand.   

Wie biedt?
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Mansveld onderzoekt 
vrachtroutes Schiphol

LUCHTVRACHT

‘Moldaviërs trucken op 
Nederlandse wegen’

te leveren op omliggende luchtha-
vens zoals Brussel en Luik. EVO wil 
dat de markt van vrachtvluchten op 
Schiphol geheel wordt vrijgemaakt. 
Mansveld heeft  nu toegezegd dat ze 
gaat kijken welk netwerk aan vracht-
vluchten en passagevluchten met 
belly-capaciteit optimaal is voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. Samen 
met de industrie wil ze dan, aan de 
hand van de conclusies uit het on-
derzoek, overleg over het toekennen 
van de landingsrechten. Daarbij zou 
het belang van bepaalde vrachtrou-
tes voor het bedrijfsleven worden 
meegewogen bij het toekennen van 
landingsrechten aan buitenlandse 
maatschappijen. Het onderzoek 
moet ergens in het najaar worden ge-
presenteerd. | JV

Staatssecretaris Wilma Mansveld 
(Infrastructuur) gaat het belang 
van ‘optimale vrachtcorridors’ on-
derzoeken van en naar Schiphol 
voor het Nederlands bedrijfsleven.

Zij heeft  dat aan de Tweede Kamer 
toegezegd na vragen van Tweede 
Kamerlid Ton Elias (VVD) over het 
restrictieve beleid van de overheid 
bij het toekennen van landingsrech-
ten aan buitenlandse vrachtmaat-
schappijen.
Eerder had verladersorganisatie 
EVO geklaagd dat de overheid te 
zeer de belangen van KLM op Schip-
hol beschermt bij het toekennen van 
landingsrechten voor vrachtvlieg-
tuigen. Daardoor zijn veel leden van 
EVO gedwongen exportlading aan 

niet wijsmaken dat die met een 
vrachtje helemaal uit Georgië hier-
heen is komen rijden’, zegt FNV-be-
stuurder Egon Groen. 
Het Nederlandse cao-overleg in de 
transportbranche zit al maanden 
muurvast. Er zijn afgelopen tijd al 
meerdere acties en stakingen gehou-
den. De chauff eurs eisen naast een 
beter loon, ook naleving van de re-
gels tegen verdringing in de sector 
door goedkope buitenlandse chauf-
feurs. In totaal hebben actievoeren-
de Nederlandse truckers dit week-
einde 200 Oost-Europese krachten 
ondervraagd. Enkele tientallen 
daarvan waren afk omstig van bui-
ten de EU. FNV houdt regelmatig dit 
soort enquêtes. Het aantal truckers 
van ver weg lijkt toe te nemen. | ANP

Bij een enquête onder buitenlandse 
vrachtwagenchauff eurs op de Ne-
derlandse wegen heeft  FNV Bond-
genoten afgelopen weekeinde op-
merkelijk veel truckers van buiten 
de Europese Unie aangetroff en.  

Het gaat voornamelijk om Moldavi-
ers, Oekraïners en Macedoniërs. 
Volgens FNV zijn zij nog goedkoper 
en zijn hun arbeidsomstandigheden 
nog slechter dan die van hun Poolse 
en Roemeense collega’s. Ze zijn soms 
maanden weg van huis. Omdat ze 
van buiten de EU zijn, hebben de 
chauff eurs speciale vergunningen 
nodig om hier te mogen rijden. FNV 
vermoedt dat veel van hen in Neder-
land werken via schijnconstructies. 
‘Er was ook een Georgiër. Je kunt mij 

WEGVERVOER

Meer containervaart op 
Vlaamse vaarwegen

UPS: geen nieuw bod 
op TNT Express 

Keuze voor groei haven 
Moerdijk defi nitief 

RWG in zee 
met sjorbedrijven 

BINNENVAART
Het containervervoer over de 
Vlaamse vaarwegen oostelijk van 
Antwerpen is in de eerste helft 
van dit jaar met 8% toegenomen. 
Vorig jaar was er nog sprake van 
een daling met 3% tot een totaal 
van 400.000 teu. Dat blijkt uit cij-

fers van NV De Scheepvaart. De 
dienst schrijft het krachtige her-
stel van de containervaart toe aan 
de dynamiek die steeds meer bin-
nenlandse terminals teweegbren-
gen. 

EXPRESMARKT
UPS zal geen nieuw overnamebod 
uitbrengen op de Nederlandse 
branchegenoot TNT Express. Dat 
zegt het hoofd van UPS in Duits-
land, Frank Sportolari. UPS ging in 
april vorig jaar in beroep tegen de 

afwijzing van de beoogde overna-
me van TNT door de Europese 
Commissie. UPS wil op eigen 
kracht groeien en kijkt daarnaast 
wel naar kleine acquisities in dis-
tributiebedrijven die actief zijn in 
de Europese medische sector. 

OVERHEID
De keuze om de haven en het in-
dustrieterrein Moerdijk te laten 
groeien, is defi nitief. Als laatste 
ging maandagavond een grote 
meerderheid van de gemeente-
raad van Moerdijk akkoord. Ont-
wikkeling van de bedrijvigheid in 
Moerdijk is omstreden vanwege 
de groeiende overlast voor de in-
woners van het dorp. Er wordt mi-
nimaal 8 miljoen euro geïnves-
teerd om Moerdijk leefbaar te 
houden.

SCHEEPVAART
Rotterdam World Gateway heeft 
contracten afgesloten met de 
sjorbedrijven ILS en Unilash voor 
de inhuur van personeel voor de 
‘operationele waterzijdige afhan-
deling’. De nieuwe containerter-
minal, die vanaf oktober operatio-
neel moet zijn, zegt dat ‘de 
organisatie’ nu voor 80% is inge-
vuld. De komende maanden wor-
den het equipment, ICT-systemen 
en de bedrijfsprocessen getest. 

KORT

‘Geen Martinair is jammer’
 SCHIPHOL   EVO ‘bezorgd’ over afstoten freighters, maar bij de bloemenhandel is ‘niet echt paniek’

KLM zou de Amerikaanse 
bank Goldman Sachs 
opdracht hebben gegeven 
om een ‘bid book’ samen te 
stellen voor de verkoop van 
vrachtdochter Martinair 
inclusief landingsrechten en 
vrachtvliegtuigen. De markt 
reageert bezorgd.

Martinair is met zes MD11F’s een 
van de grootste luchtvrachtvervoer-
ders van bloemen in de wereld, maar 
marketing-directeur Marcel Zand-
vliet van de Dutch Flower Group 
(DFG) is niet in paniek indien Mar-
tinair eventueel verdwijnt. ‘Er zijn 
tegenwoordig alternatieven genoeg 
om dit verlies op te vangen’, stelt hij. 
DFG is met dertig dochterbedrijven 
en een jaarlijkse omzet van 1,2 mil-
jard euro een van de grootste bloe-
menhandelaren van de wereld en 
een goede klant bij KLM/Martinair. 
Zandvliet: ‘Wij zouden het zeker be-
treuren indien KLM de vrachtdoch-
ter Martinair verkoopt of de vracht-
vloot zou afstoten. Ook wij maken 
gebruik van ze, maar het is al lang 
niet meer de enige partij in de markt. 
Indien zij stoppen,  hebben wij mini-
maal vier carriers als alternatief. Pa-
niek is er dan ook niet echt bij ons, 
maar het zou wel jammer zijn.’
DFG roemt de kwaliteit van Marti-
nair in de logistieke keten rond de 
aanvoer van bloemen uit Kenia en 
Latijns-Amerika, maar de concur-
rentie in deze markt is de laatste ja-
ren door de komst van partijen uit 
het Midden-Oosten zoals Qatar Air-
ways, Saudia Cargo, Emirates en Eti-
had sterk toegenomen, zegt hij. 
Zandvliet:  ‘Iedereen moet zijn eigen 
kostenafwegingen maken in deze 
sector. Dat geldt ook voor de KLM, 
maar ook voor ons. De concurrentie 
is bijzonder scherp en ook in de 
mondiale bloemenhandel is de re-
gierol van Nederland niet meer zo 
vanzelfsprekend. Wellicht dat KLM/
Martinair daar al op anticipeert.’ 

Welke gevolgen het wegvallen van 
Martinair eventueel kan hebben 
voor de draaischijff unctie van 
Schiphol, kan Zandvliet niet goed 
inschatten. ‘Die zal wel minder wor-
den, maar nu al trekken de verschil-
lende alternatieven aan die spilfunc-
tie’, zegt hij.  Het zal het er zeker niet 

makkelijker op maken voor Schip-
hol, is zijn indruk. Dutch Flower 
Group wil het liefst de rozen en 
chrysanten uit Kenia, Ecuador en 
Colombia ‘naast de deur’ op Schip-
hol aangeleverd krijgen, maar aspec-
ten als kosten, duurzaamheid en ef-

fi ciëntie wedijveren steeds meer met 
nationale sentimenten, legt Zand-
vliet uit. ‘Als aanvoer via Schiphol 
bijvoorbeeld 30% duurder is dan 
met de concurrentie elders, moeten 
wij ook onze eigen afweging maken.’ 
Logistiek manager Anton Bril van 
de belangenorganisatie VGB weet 

uit eigen onderzoek dat het vervoer  
van bloemen in zeecontainers de ko-
mende jaren gaat wedijveren met het 
luchttransport. Hij verwacht dat er 
elk jaar 5% van de markt naar de re-
derijen zal gaan. ‘Of dat een directe 
aanleiding is om Martinair voor de 

deur te zetten, waagt hij te betwijfe-
len. ‘Zo vooruitziend zijn ze niet. Pas 
over vier tot vijf jaar gaat zeevervoer  
een bedreiging worden.’  

Schiphol
De EVO toont zich bezorgd over de 
plannen van de KLM. Beleidsadvi-
seur Joost van Doesburg wijst op de 
mogelijke negatieve gevolgen voor 
het netwerk aan vrachtdiensten  op 
Schiphol. ‘Wij zijn gebaat bij een op-
timaal netwerk en deze ontwikke-
ling draagt daar niet toe bij. Dat is 
een zorg voor ons.’ Hij wijst er dan 
ook op dat indien de vrachtvliegtui-
gen verdwijnen de overheid andere 
marktpartijen in de gelegenheid 
moet stellen dit verlies aan vracht-
ruimte te compenseren. 

Martinair Cargo is met zes MD11F’s een van de grootste vervoerders van bloemen in de wereld.

‘Wij zijn gebaat bij een optimaal
vrachtnetwerk vanuit Schiphol.’

JOHN VERSLEIJEN
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Duitsland zet plan voor
tol personenauto’s door

ning houdt met het werkelijke aantal 
gereden kilometers de voorkeur van 
de Europese Commissie heeft .
Voor de hele regeerperiode van de 
huidige regering-Merkel, die nog 
drie jaar duurt, wordt de opbrengst 
geschat op 2,5 miljard euro. Do-
brindt denkt dat per automobilist 
gemiddeld 88 euro aan tol zal wor-
den ontvangen. Er zijn behalve de 
vignetten voor een jaar namelijk ook 
vignetten voor een beperkte periode 
te verkrijgen, die minder kosten.
Dobrindt wil nu een werkgroep vor-
men van eigen ambtenaren en die 
van de Commissie om de Europese 
rechtmatigheid te onderzoeken. De 
grens van 3,5 ton is opmerkelijk, 
want de nieuwe toltarieven voor 
vrachtauto’s beginnen pas bij 7,5 ton. 
De vraag is wat Duitsland met de 
tussencategorie gaat doen. | FN

Met de zegen van bondskanselier 
Angela Merkel heeft  de Duitse ver-
keersminister, Alexander Do-
brindt, zijn plannen voor een tol 
voor personenauto’s en lichte 
vrachtauto’s tot 3,5 ton bekendge-
maakt. Ze zijn in binnen- en bui-
tenland fel omstreden.

Dobrindt wil een ‘vignet’ invoeren 
dat voor een jaar honderd euro gaat 
kosten. Het vignet moet met ingang 
van 2016 achter de voorruit prijken. 
Duitse automobilisten worden voor 
de kosten ervan gecompenseerd met 
een korting op hun wegenbelasting.
Dat is tegen het zere been van Euro-
pees Transportcommissaris Siim 
Kallas, die al liet weten dat dit op 
discriminatie zou neerkomen. Zijn 
persafdeling in Brussel heeft  inmid-
dels laten weten dat een tol die reke-

KILOMETERHEFFING

Van Dalen blijft in 
Transportcommissie 

Carriers houden zich 
beter aan vaarschema 

38 miljoen aan kabel 
naar de bodem 

Minder faillissementen 
in Belgisch transport 

EUROPEES PARLEMENT
De Nederlander Peter van Dalen 
(ChristenUnie) maakt opnieuw 
deel uit van de Transportcommis-
sie van het Europees Parlement.
De nieuwe commissie ‘TRAN’ gaat 
uit 49 leden bestaan. De samen-
stelling wordt deze week naar ver-

wachting offi cieel bekrachtigd. 
Opvallend is dat België in de nieu-
we commissie niet meer is verte-
genwoordigd. De gedoodverfde 
voorzitter van de commissie is de 
Duitser Michael Cramer van de 
Groenen.

SCHEEPVAART

De betrouwbaarheid in de contai-
nervaart is voor de derde achter-
eenvolgende maand toegeno-
men. Van het totaal aantal 
afvaarten in mei voer 75,5% vol-
gens schema. In april was dat nog 
73,3%. Dat blijkt uit de laatste cij-
fers van SeaIntel. Alleen de con-
tainercarriers “K” Line en MSC za-
gen hun betrouwbaarheidscijfers 
dalen. Het Israëlische ZIM was het 
minst betrouwbaar van de grote 
twintig. 

SCHEEPVAART

Bij het zinken van een barge is op 
3 juli voor 38 miljoen euro aan 
elektriciteitskabel verloren ge-
gaan. De lading is eigendom van 
fabrikant Prysmian en was be-
stemd voor de aansluiting van de 
door TenneT beheerde offshore 
windparken Buitendiek en Duitse 
Bocht voor de kust van Duitsland. 
De barge AMT Explorer kapseisde 
zo’n 50 mijl voor de kust van Sardi-
nië en zonk. Smit Salvage is inge-
schakeld. 

CONJUNCTUUR

In het eerste kwartaal is het aan-
tal faillissementen in de Belgische 
transportsector met 21,3% ge-
daald in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. 225 bedrijven 
moesten de boeken neerleggen, 
waaronder 95 in het wegvervoer; 
minder dan in enig ander eerste 
kwartaal sinds 2008. Bij de faillis-
sementen verloren 571 mensen 
hun baan, wat 40% minder was 
dan in dezelfde periode vorig jaar.

KORT

Maut-tarieven omlaag
 KILOMETERHEFFING   Duitsland geeft Euro VI-vrachtauto’s nu voordelig kilometertarief

Vrachtauto’s gaan in Duits-
land minder tol per kilome-
ter betalen. Het gaat wel om 
meer vrachtauto’s, want ook 
lichtere voertuigen worden, 
op veel meer wegen, tol-
plichtig.

Euro VI-vrachtauto’s gaan volgend 
jaar in Duitsland minder tol betalen. 
Het tarief voor de kilometerheffi  ng 
voor deze categorie vrachtauto’s 
daalt met ongeveer twee eurocent. 
Het tarief voor Euro V-vrachtauto’s 
blijft  ongeveer gelijk.
Dat blijkt uit plannen die de Duitse 
verkeersminister, Alexander Do-
brindt, deze week bekend heeft  ge-
maakt. Er komt per 1 januari 2015 
een nieuwe tariefgroep voor Euro 
VI. Tot dusver betaalde Euro VI 
evenveel als Euro V en EEV. Dit ter-
wijl vervoerders extra in Euro VI in-
vesteerden in de verwachting dat het 
Duitse ‘Maut’-tarief dit jaar al dui-
delijk in het voordeel van deze mi-
lieuvriendelijkste vrachtautocatego-
rie zou uitpakken.
Voor de meeste vrachtauto’s gaan de 
tarieven bij de kilometerheffi  ng in 
Duitsland omlaag. Dit is niet be-
doeld als cadeautje aan het wegver-
voer, maar hangt samen met een af-
spraak die Duitsland heeft  gemaakt 
met de Europese Commissie. De zo-
genoemde ‘Mautspreizung’, het ver-
schil tussen het laagste tarief en het 
hoogste voor de verschillende Euro-
categorieën vrachtauto’s, mag voort-
aan niet meer dan 100% bedragen.

Tariefklassen
Door die afspraak loopt Duitsland 
begin volgend jaar tolinkomsten 
mis, al was het maar omdat voertui-
gen die in de hoogste tariefk lassen 
vallen steeds meer worden vervan-
gen door nieuwer en schoner mate-
rieel. Daar komt echter weer veran-
dering in als in juli volgend jaar het 

wegennet waarop de tol wordt gehe-
ven wordt uitgebreid.
De Maut geldt nu op alle Duitse snel-
wegen en op 1100 kilometers aan 
Bundesstrassen, grote secundaire 
wegen met vier rijstroken of meer. 
Van die Bundesstrassen worden er 
nog een aantal toegevoegd, met een 
totale lengte van duizend kilometer. 
In 2018 wil Dobrindt Maut heff en op 
alle grote Duitse wegen. Daarbij 
komt nog dat meer vrachtauto’s tol 
gaan betalen, want in oktober 2015 
wordt de gewichtslimiet voor de tol-
heffi  ng, die nu twaalf ton bedraagt, 
verlaagd tot 7,5 ton.
Euro VI-trucks met drie assen beta-
len volgend jaar 12,5 eurocent per 
gereden kilometer. Voertuigen in 
deze categorie met vier of meer assen 
zijn straks 13,1 cent kwijt. De tarie-
ven voor dit materieel bedragen nu 
respectievelijk 14,1 en 15,5 cent, 
evenveel dus als voor Euro V en EEV. 
De nieuwe tarieven voor Euro V en 
EEV blijven grofweg gelijk, met 14,6 
cent (drie assen) en 15,2 cent (vier as-
sen of meer). Euro III gaat 18,8 cent 
(drie assen) of 19,4 cent (vier assen 
en meer) betalen. Dat is nu respec-
tievelijk 19 en 20,4 cent.

Tevreden
Het Duitse wegvervoer is tevreden 
over de nieuwe tarieven. De organi-
satie BGL is blij dat Euro VI nu toch 
een eigen, lager, tarief krijgt toegere-
kend, dat investeerders in dit mate-
rieel beloont voor hun aanschaf. 
BGL stemt er ook mee in dat Euro V 
wordt ontzien. Het tarief blijft  im-
mers min of meer hetzelfde. Een in-
eenstorting van de tweedehands-
markt, zoals in 2009 plaatsvond toen 
Euro IV Euro III opvolgde, kan zo 
worden vermeden, denkt deze orga-
nisatie. Euro IV ging toen per kilo-
meter aanzienlijk minder betalen.

Dobrindt (rechts, tijdens carnaval 2012) ‘jaagt’ nu op buidel van weggebruikers. FOLKERT NICOLAI
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Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten
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-  betrouwbare services
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rikahaven en vervangen door vier 
mobiele kranen bij de insteekhaven. 
Tegelijkertijd moet een ‘demontabe-
le wand’ de off shore-activiteiten 
scheiden van de andere overslag-
werkzaamheden op het haventer-
rein, dat in totaal 55 hectare beslaat. 
In totaal zal de assemblage van 
windmolens werk bieden aan vijf-
tien mensen op het terrein, blijkt uit 
een toelichting op de plannen. Wat 
de overige logistieke activiteiten aan 
banen opleveren, is onduidelijk. 

Insteekhaven
ACT meldt verder dat het bij het 
nieuwe bedrijfsplan gaat om een tij-
delijke voorziening tot aan het tijd-
stip dat de overslag van projectlading 
wegvalt. ‘Indien dan uit een markt-
onderzoek blijkt dat de overslag van 
meer dan 350.000 containers lonend 
is, zal de transitie naar de oude be-
drijfssituatie gaan plaatsvinden’, al-
dus ACT. ‘Dit betekent het weer ge-
schikt maken van het terrein rond de 
insteekhaven voor containers, de af-
voer van de aanwezige projectlading, 
verwijderen van de afscheiding en 
plaatsing en de in gebruikname van 
aan te voeren kadekranen.’
Uit de milieuaanvraag blijkt verder 
dat ACT geen plannen heeft  om de 
laatste vijf havenkranen te verkopen. 
De aanvraag werd 19 juni ingediend. 
Afh ankelijk van onder meer de in-
spraakprocedure zal een besluit over 
de milieuvergunning in augustus 
worden genomen, is de verwachting. 

Het Amsterdamse overslag-
bedrijf ACT, het oude Ceres, 
‘ziet kansen voor een her-
start’ van de in 2012 geslo-
ten containerterminal. Het 
mikt jaarlijks met partners 
op een overslag van maxi-
maal 350.000 containers. 

Dat blijkt uit de aanvraag die het 
Amsterdamse overslagbedrijf heeft  
ingediend bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied voor een 
aangepaste milieuneutrale vergun-
ning voor het haventerrein. In de 
oude situatie had de terminal een ca-
paciteit van 650.000 containers. Het 
grootschalig vervoer van containers 
naar Amsterdam acht het overslag-
bedrijf ‘pas weer kansrijk als de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden in 2019 
gereed is’. 
Uit de stukken blijkt dat het overslag-
bedrijf en zusterbedrijf van het Rot-
terdamse ECT naast de reguliere 
overslag van 250.000 zeecontainers 
jaarlijks nog eens 100.000 containers 
en 6.000 pallets wil overslaan uit 
nieuwe activiteiten. Het gaat daarbij 
onder meer om de assemblage van 
windturbines, ‘een vrachtuitwisse-
lingspunt’ voor het overslaan van 
palletlading naar containers, het af-
handelen van droog Brits huisafval 
voor de verbrandingsovens van het 
Amsterdamse energiebedrijf AEB 
(50.000 containers) en de inrichting 
van een truckcentrum op het terrein. 
Dat laatste is nodig voor de aanvoer 

van onder meer bakstenen voor de 
Britse bouwsector. In totaal mikt 
ACT in de nieuwe set-up op jaarbasis 
op het afwikkelen van 157 container-
schepen, 45% van het oude aantal. 
Verder wordt uitgegaan van een klei-
ne honderd schepen voor de aan- en 
afvoer van projectlading en 312 sche-
pen voor de overslag van afval.  
De Amsterdamse containertermi-
nal werd in 2012 gesloten door eige-
naar Hutchison en leidt sindsdien 
een slapend bestaan. Het beheer 
wordt nu hoofdzakelijk verricht 

door zusterbedrijf ECT in de Rotter-
damse haven.   
Uit de milieuaanvraag blijkt verder 
dat ACT/ECT de regie in handen 
heeft  voor de herinrichting van het 
terrein. De nieuwe uitbaters, het lo-
kale overslagbedrijf MEO en CWT, 
worden in de documenten niet ge-
noemd. 

Projectlading
Volgens ACT zijn de nieuwe over-
slagactiviteiten onderdeel van een 
alternatief bedrijfsplan 2, waarbij de 

inrichting van de terminal deels op 
de schop gaat. Zo wordt ruim twin-
tig hectare rond de Alaskahaven in-
clusief de insteekhaven geheel gere-
serveerd voor projectlading. Het 
gaat daarbij om ‘off shore gerelateer-
de lading, onderdelen voor windtur-
bines, funderingselementen, mono-
piles, masten, wieken, gondels, 
buizen voor pijpleidingen en kabels 
voor ondergrondse verbindingen’, 
blijkt uit de aanvraag.
De vijf havenkranen worden ver-
plaatst naar de kade aan de Ame-
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Projectlading speelt een grote rol in de nieuwe inrichting van de ACT-terminal (1 en 2). De vijf havenkranen gaan naar de Amerikahaven (boven). Daarnaast komt er een vrachtuitwisselingscentrum voor pallets.

ACT mikt op 350.000 containers 
 HERSTART   Bijna 40% van terrein overslagbedrijf wordt geschikt gemaakt voor de assemblage van windturbines

JOHN VERSLEIJEN

1. ASSEMBLAGE 
 PROJECTLADING

2. OPSLAG PROJECTLADING

3. CONTAINEROPSLAG

4. TRUCKCENTRUM EN 
OVERSLAG AFVALCONTAI-
NERS

5. RAILOVERSLAG 

VRAAGTEKENS BLIJVEN ROND CONTRACT MET HAVEN AMSTERDAM 
ACT blijft het terrein van 55 hectare in de Amsterdamse 
haven huren, maar vraagtekens blijven rond de  
huurovereenkomst. Zo duikt in het meest recente 
jaarverslag van het overslagbedrijf (2012) een opmerke-
lijke zinsnede op over een ‘schikkingsovereenkomst’ 
tussen ACT en het Amsterdamse havenbedrijf. Het gaat 
daarbij om de beëindiging ‘onder voorwaarden’ van de  
huuroverkomst met ingang van ‘16 juli 2014’ en de 
‘continuering’ van de land lease van hetzelfde terrein.  
Het is even zoeken, maar het vijftien jaar oude 
huurcontract bestaat in feite uit twee onderdelen: een 
operating lease voor het gebruik van de haveninfra-
structuur van rond de 160 miljoen euro over de 
volledige huurperiode tot 2071 en een jaarlijkse 
vergoeding van vier miljoen voor de huur van het 
terrein, de zogeheten land lease. 
Een eerste vluchtige analyse zou kunnen betekenen dat 
de partijen een akkoord hebben bereikt om de opera-
ting lease vroegtijdig te beëindigen, waardoor het 
havenbedrijf op termijn 162 miljoen euro (stand 2013) 
zou mislopen, maar woordvoerder Rob Bagchus van 
ECT, het zusterbedrijf van ACT, spreekt deze conclusie 
met verve tegen. ‘Er is hier echt niets aan de hand’, 

bezweert Bagchus over de mogelijk gewijzigde status 
quo rond de huurovereenkomst. Navraag in de eigen 
organisatie heeft hem geleerd dat er een ‘storende 
tikfout’ is gemaakt door de eigen accountants in het 
voorlopige jaarverslag. 
Bagchus: ‘Die 16 juli 2014 had gewoon 16 juli 2041 
moeten zijn. Dat is de datum die ook in het oorspronke-
lijk huurcontract is opgenomen om de overeenkomst,  
die een looptijd heeft tot 17 juli 2071, eventueel  
voortijdig te beëindigen’, aldus een stellige woordvoer-
der. Dat er in het oorspronkelijk huurcontract niet 16 juli 
2041 is opgenomen maar 21 juli 2041, schrijft Bagchus 
toe aan dezelfde slordigheid van de accountants. ‘Het is 
zoals ik al heb gezegd. Ze hebben gewoon een tikfout 
gemaakt. Meer kan ik er niet over zeggen.’ Of deze fout 
in het defi nitieve jaarverslag nog wordt gecorrigeerd 
door de externe accountant, kan hij niet beantwoorden. 
Haven Amsterdam was niet bereikbaar voor een nadere  
toelichting, maar heeft eerder na de sluiting in 2012 van 
de terminal een betalingsregeling afgesloten. Daarbij 
behoeft ACT voorlopig een deel van de huur niet te 
betalen in afwachting van de komst van de nieuwe 
zeesluis bij IJmuiden. Die is voorzien voor 2019.    
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Diesel wordt steeds   
 OLIEPRIJS   Amerikaanse schalie-olie kan wereldwijd stijgende vraag niet aan

Het gaat weer beter met de 
economie. De prijs die we 
daarvoor betalen, is die van 
oplopende brandstofk osten.

De dieselprijs zal dit jaar verder stij-
gen. Transport en Logistiek Neder-
land (TLN) voorziet dat de prijs aan 
de pomp inclusief btw dit jaar toe-
neemt van 1,5039 in januari tot 
1,5136 in de tweede helft  van dit jaar. 
Eén cent erbij, dus dat valt mee na 
een aantal jaren van forse stijgingen. 
Maar de komende jaren gaat de prijs 
onvermijdelijk verder omhoog.
Dat heeft  te maken met de ontwik-
keling van de prijs van ruwe olie. Die 
is op zijn beurt afh andelijk van de 
ontwikkeling van vraag naar en 
aanbod van olie in de nabije toe-
komst. Het Internationale Energie-
Agentschap (IEA) voorzag in juni 
dat de vraag tot 2020 met 1,3% per 
jaar zal groeien tot 99,1 miljoen va-
ten van 159 liter per dag. Eind 2019 
zou de wereld elke dag zelfs meer 
dan 100 miljoen vaten kunnen ver-
bruiken.
Het huidige verbruik werd, over vo-
rig jaar, op 92,4 miljoen vaten per 
dag geraamd. De olieconsumptie 
zou dus met een kleine 10% stijgen 
in ruim vijf jaar tijds. Hierbij wordt 
van een aanhoudende economische 
groei uitgegaan in de opkomende 
landen zoals China en India. Verder 
is er een vrij forse groei in de Ver-
enigde Staten en een nog broos her-
stel in Europa.

Schalie-olie
Dit hoeft  niet zo te blijven, zoals we 
na 2008 ook hebben gemerkt. Maar 
ga je er wel van uit, dan wordt de
volgende vraag of de wereldwijde 
productie de consumptie kan bij-
houden. Daarover lopen de voor-
spellingen uiteen. Het IEA verwacht 
dat de winning van schalie-olie – in 
gesteente ‘gevangen’ olie – in de Ver-
enigde Staten in 2019 in vergelijking 

met vorig jaar zal zijn verdubbeld tot 
vijf miljoen vaten per dag.
Daarmee wordt in althans een deel 
van de toenemende vraag voorzien. 
Een probleem is dat andere belang-
rijke productielocaties de vraagont-
wikkeling moeilijk kunnen bijhou-
den. De OPEC, de organisatie van 
olieproducerende landen, nog steeds 
goed voor ruim een derde van de 
productie, heeft  moeite de win-
ningscapaciteit uit te breiden. Dat 
komt door uitputting van bestaande 
velden en de onrust in Irak, binnen 

deze organisatie in grootte de twee-
de olieproducent na Saoedi-Arabië.
De OPEC is een organisatie die er 
niet alleen op is gericht de wereld 

De vraag is of de wereldwijde olieproductie de stijgende consumptie kan bijhouden.

Voorlopig gaat, 
of kan, de oliekraan
even niet veel
verder open.

Vijft ien terminals van 
Vopak in de etalage

TANKOPSLAG

gramma zal leiden ‘tot een geleide-
lijke verschuiving van Vopaks
terminalportfolio richting groei-
markten in de komende jaren’. In het 
persbericht over de ‘business review’ 
wijst de groep er op dat de afgelopen 
jaren vooral in Europa de bezet-
tingsgraden en tarieven gedaald 
zijn. 
Een woordvoerder van de groep zegt 
dat de stroomlijning van het net-
werk vorig jaar al in gang is gezet 
met de verkoop van zes kleinere ter-
minals in China, Maleisië en Zuid-
Amerika. Volgens hem is het niet de 
bedoeling om locaties te sluiten: ‘Het 
zijn prima terminals, maar ze vol-
doen niet aan de criteria die we voor 
het terminalnetwerk hebben gefor-
muleerd.’ | ROB MACKOR

Vopak gaat ongeveer vijft ien klei-
nere terminals van zijn huidige we-
reldwijde netwerk van 79 terminals 
verkopen. Dat heeft  het tankop-
slagbedrijf bekendgemaakt.

Die desinvestering maakt deel uit 
van een grootscheeps programma 
dat het rendement van het concern 
moet vergroten. De kosten moeten 
structureel met dertig miljoen per 
jaar omlaag en de groep gaat zich 
meer concentreren op grote termi-
nals met een sterke marktpositie.  
Het programma moet ertoe leiden 
dat het brutoresultaat van 2012 (768 
miljoen euro) in 2016 wordt over-
troff en. Vopak wil nog niet kwijt 
welke terminals worden verkocht, 
maar zegt wel dat het verkooppro-
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Meer werk, maar de 
winst blijft  nog achter

WEGVERVOER

binnenlandse als het grensover-
schrijdende wegvervoer.
Het binnenlands vervoer kwam aan 
een rendement van -2,1%. Een jaar 
eerder was dat -2,6%. In het grens-
overschrijdende wegvervoer steeg 
het rendement van -5,0 naar -4,6%. 
Daarmee zat de bedrijfstak gemid-
deld nog steeds ruim in de min, 
maar dat heeft  er deels mee te maken 
dat bij de rentabiliteitsberekening de 
ondernemer een vast ondernemers-
inkomen wordt toegerekend, terwijl 
hij/zij misschien met veel minder ge-
noegen neemt. Het bedrijf lijdt dan 
op papier verlies, terwijl de onderne-
mer wel degelijk een positieve kas-
stroom weet te realiseren.
Dat fi ctieve inkomen van de onder-
nemer begint bij 60.000 euro per jaar, 
ook al zou deze ondernemer slechts 
één werknemer in dienst hebben, legt 
Mars van Panteia NEA uit. Hij bena-
drukt dat eigen rijders – zelfstandige 
chauff eurs zonder personeel – in de 
statistieken van de rentabiliteitsont-
wikkeling niet worden meegeteld, 
maar de zeer kleine bedrijven met 
twee medewerkers dus wel, hetgeen 
het gemiddelde drukt.
Panteia NEA ziet uiteenlopende 
ontwikkelingen in de diverse deel-
markten van het wegvervoer. Vrij 
goed gaat het in de fysieke distribu-
tie, het koel- en vries- en het tank- en 
bulkvervoer. Daar wordt nu al een 
positief resultaat behaald. Iets min-
der slecht, maar nog lang niet goed, 
gaat het in het bouwvervoer. Volgens 
Mars zit het binnenlands vervoer nu 
boven de streep tussen rode en zwar-
te cijfers en moet het grensover-
schrijdend vervoer gemiddeld nog 
steeds met een verlies genoegen ne-
men.
Wegvervoerders zien ook hun solva-
biliteit verbeteren. Vorig jaar be-
droeg het eigen vermogen op het ba-
lanstotaal in het binnenlands 
vervoer gemiddeld 26,6% (was 
25,1%). In het internationale vervoer 
was er een verbetering van 15,3 naar 
16,5%. | FN

De transportsector in de Lage Lan-
den begint de gevolgen van de voor-
bije recessie achter zich te laten. 

Ladingvolumes stijgen, het aantal 
faillissementen neemt sterk af en de 
rentabiliteit wordt beter. Alleen de 
tarieven blijven vooralsnog achter. 
De vragende partij staat nog steeds 
iets sterker in grote delen van de sec-
tor.
In de Nederlandse transportsector 
daalde het aantal faillissementen in 
het eerste kwartaal met 16% in ver-
gelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. In het eerste kwartaal van 2013 
was juist sprake van een stijging met 
11%. Bij expediteurs en bevrachters 
daalde, zo blijkt uit cijfers van Cre-
ditsave, het aantal faillissementen 
zelfs met 38%, terwijl het in de eerste 
maanden van vorig jaar met eenzelf-
de percentage toenam.
Goed nieuws ook voor België. Daar 
liep het aantal faillissementen in de 
transportsector in het eerste trimes-
ter terug met 21,3%. Er gingen 225 
transportbedrijven over de kop, 
waarvan 95 in het wegvervoer. Dit 
was minder dan in enig ander eerste 
kwartaal sinds 2008.
Er verloren door faling van de werk-
gever 571 mensen hun baan, zo blijkt 
uit cijfers van kredietbewaker Gray-
don. Dat waren er 40% minder dan 
in dezelfde periode van 2013. De
gevolgtrekking is dat vooral kleine 
tot zeer kleine bedrijven het loodje 
legden. Net als Nederland kende 
België niet veel grote faillissementen 
meer.

Minder slecht
Gaat het daarmee nu goed in onze 
transportsector? Het gaat minder 
slecht, zegt onderzoeker Wim Mars 
van Panteia NEA, een instituut dat 
in opdracht van vergunningver-
strekker NIWO de rentabiliteitsont-
wikkeling in het Nederlandse be-
roepsgoederenvervoer over de weg 
jaarlijks onderzoekt. Vorig jaar ver-
beterde het rendement in zowel het 
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Voor miljarden aan 
LNG-tankers besteld

ORDERBOEK

jard dollar, ofwel bijna 19 miljard 
euro. 
Het orderboek komt overeen met 
een derde van de huidige vloot, die 
398 schepen omvat. Tot en met 2016 
komen er in elk geval ongeveer hon-
derd nieuwe schepen in de vaart. 
Waarnemers vrezen dat die nieuw-
bouwgolf druk op de tarieven zal 
zetten. 
De meeste bestellingen zijn gekop-
peld aan specifi eke LNG-productie-
projecten, waardoor de schepen 
meestal niet op de open markt ko-
men. Dat gebeurt echter wel als die 
projecten vertraging oplopen, waar-
bij de schepen meestal alsnog op de 
spotmarkt worden aangeboden. 
Daar ligt de daghuur op dit moment 
tegen de 50.000 dollar. | RM

Met de bestelling van vier LNG-
tankers door de Britse BG Group 
bij een Chinese werf komt de totale 
investering in nieuwe LNG-tonna-
ge dit jaar tot nu toe op 3,3 miljard 
euro. 

Dit blijkt uit gegevens van het Britse 
Clarkson.
Dit jaar zijn er al 23 contracten voor 
de bouw van nieuwe LNG-tankers 
(LNG staat voor liquefi ed natural 
gas, ofwel vloeibaar aardgas) gete-
kend. Daarmee is het totale order-
boek aangegroeid tot 128 schepen. 
De gemiddelde nieuwbouwprijs van 
die tankers wordt geschat op 200 
miljoen dollar, bijna 150 miljoen 
euro. Daarmee komt de waarde van 
het totale orderboek op ruim 25 mil-

Distributieterminal 
Gate gaat er komen

LNG

doorbreken. Wij verwachten dat dat 
fors gaat groeien’, zegt hij. 
De ‘break bulk’ terminal moet in de 
eerste helft  van 2016 beschikbaar 
zijn. 
Gate opende begin dit jaar al een 
laadstation voor tankwagens en 
containers met een capaciteit van 
5.000 eenheden per jaar, met Prima-
gaz als startklant. Met de komst van 
de nieuwe terminal wordt het vol-
gens Gate voor klanten als Shell mo-
gelijk bunkerstations rond de 
Noordzee en en de Oostzee te bele-
veren en ook bunkerstations langs 
de Rijn, de Main en de Donau. 
Gate verwacht dat de invoering van 
de zwavelrichtlijn voor de zeevaart 
op het Engels Kanaal, de Noordzee 
en de Oostzee (de zogenoemde SE-
CA-gebieden) per 2015 de vraag 
naar LNG fl ink zal aanjagen. Vol-
gens Vopak en Gasunie levert de dis-
tributieterminal een belangrijke bij-
drage aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de ‘Green Deal 
Rijn en Wadden’. Voor Gate zelf is 
het project ook belangrijk. De door-
zet van de drie jaar geleden geopen-
de importterminal, die bijna een 
miljard euro heeft  gekost, is door de 
sterke stijging van de gasprijs, terwijl 
de kolenprijs juist fors is gedaald, ver 
achtergebleven bij de verwachtin-
gen. | RM

Gate Terminal op de Maasvlakte 
gaat nog dit jaar van start met de 
bouw van de aangekondigde distri-
butieterminal voor LNG als trans-
portbrandstof. 

Dit hebben de aandeelhouders Vo-
pak en Gasunie bekendgemaakt. 
Gate heeft  een contract afgesloten 
met ‘launching customer’ Shell, die 
het vloeibare aardgas gaat leveren 
aan onder meer de binnenvaart en 
de zeevaart. De terminal krijgt een 
capaciteit van 280 ‘slots’, ofwel tijds-
eenheden, per jaar. Volgens Gate-di-
recteur Dick Meurs kan één binnen-
schip binnen zo’n slot beladen 
worden, maar is er voor grotere zee-
schepen meer tijd nodig. De termi-
nal kan schepen tot 20.000 kubieke 
meter beladen. 
Havenbedrijf Rotterdam begint nog 
dit jaar met de aanleg van een nieu-
we insteekhaven met kademuur op 
het terrein tussen de bestaande Gate 
Terminal en de Euromax container-
terminal. De laadinstallatie wordt 
via een pijpleiding verbonden met de 
Gate Terminal. 
Volgens Meurs krijgt de nieuwe faci-
liteit genoeg capaciteit om ‘enkele 
miljoenen tonnen per jaar’ te leve-
ren. ‘Dit project is mede bedoeld om 
de kip-ei situatie rond het gebruik 
van LNG als transportbrandstof te 

TRANSPORTINDEX BEREIKT ALPEN EERDER DAN DE TOUR

De Transportindex bereikte afgelopen maandag de stand van 113,27. Een dag eerder was dat zelfs 114,02, wat de 
laatste drie jaar nog nooit is voorgekomen. De binnenvaart plaatste nog maar eens een demarrage van vier 
punten naar 134,74 en trok daarmee de bolletjestrui vaster om de schouders. De deelindex wegvervoer klom twee 
puntjes naar 122,91. Deze beide modaliteiten doen het veel beter dan in voorgaande jaren. De zeescheepvaart 
klimt gestaag (94,61), maar heeft de top nog niet in zicht.

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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duurder betaald

van voldoende olie te voorzien, maar 
ook om daarvoor een redelijke prijs 
tot stand te brengen. Daarom draai-
en de deelnemende landen aan de 
‘oliekraan’. Gaat het met de mondi-
ale oliebehoeft e crescendo, dan 
wordt de prijs van het product kunst-
matig hoog gehouden door het pro-
ductieplafond niet te verhogen of 
zelfs te verlagen.

Verkrapping
Staat de oliedorst in de wereld echter 
even op een laag pitje, dan gaat de 

kraan juist open, om de olie-inkom-
sten van de OPEC-leden op peil te 
houden. Steeds meer van die leden 
trachten hun economie met die olie-
inkomsten een bredere basis te ge-
ven. Om daarin te slagen moeten ze 
nu ook meer en meer de uit eigen bo-
dem opgepompte olie voor eigen ge-
bruik reserveren en dat zal de ko-
mende jaren tot verkrapping van het 
totale aanbod leiden.
Voor de eerste helft  van dit jaar is 
zo’n verkrapping aan de orde. De 
OPEC heeft  besloten het eigen pro-

ductieplafond gelijk te houden op 
dertig miljoen vaten per dag, wat bij 
een groeiende vraag dus tot een rela-
tief krapper aanbod leidt. Het is lang 
niet zeker of alle leden van dit kartel 
zich daaraan zullen houden. In het 
verleden hebben heel wat van die 
kartelleden wel eens besloten hun ei-
gen productie toch op te schroeven 
wanneer dat budgettair even wat be-
ter uitkwam. Maar voorlopig gaat, of 
kan, de kraan dus niet veel verder 
open.
Er zijn uitzonderingen. Genoemd is 
al Irak, dat in maart kon melden de 
meeste olie te hebben gewonnen in 
35 jaar: 3,6 miljoen vaten per dag. 
Het land wil toe naar een productie 
van 4,7 miljoen vaten per dag vol-
gend jaar, maar heeft  dus te maken 
met een uiterst problematische bin-
nenlandse politieke situatie.

Brazilië
Een andere uitzondering is Brazilië. 
In mei is voor de kust van Rio de 
Janeiro, 240 kilometer buitengaats, 
door Petrobras een winbare reserve 
aangetroff en van vijf miljard vaten. 
Of die voorraad snel beschikbaar 
kan komen, is echter onzeker. Hij 
ligt op ruim 2200 meter onder de 
zeespiegel en het is ook nog ondui-
delijk of hij tegen de huidige markt-
prijs economisch rendabel winbaar 
is.
Diesel, waarvan de prijs grotendeels 
van die van ruwe olie afh angt, is 
sinds de crisis van 2008 in de Lage 
Landen zeker niet goedkoper gewor-
den. Verladersorganisatie EVO 
houdt sinds jaar en dag de ‘kale’ die-
selprijs bij, dus zonder btw. In 2004 
kostte een liter 74 cent. In 2008 was 
dat al opgelopen tot 108 cent. In 2010 
stonden we alweer op 102 cent en vo-
rig jaar was dat 121 cent. Ook zonder 
werkelijk economisch herstel stijgt 
de prijs van dit smeermiddel van de 
wereldeconomie.

FOLKERT NICOLAI
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Durfkapitalisten 
storten zich

op de lijnvaart

In de fi nanciering van de 

lijnvaart verandert veel. De 

traditionele banken missen het 

geld om te investeren. 

Durfi nvesteerders weten echter 

uit gekkigheid niet waar zij hun 

kapitaal moeten parkeren en 

kiezen de scheepvaart als 

haven. Dat heeft een grote 

impact op de sector. 

D
e Mizuho Corporate 
Bank heeft  er al ge-
noeg van. Die heeft  
afgelopen week via 
een veiling kopers 

proberen te vinden voor zijn lening 
in de noodlijdende carrier Nanjing 
Tankers. Nanjing verloor dit jaar, na 
vier verliesgevende jaren, noodge-
dwongen zijn beursnotering. De lei-
ding van Mizuho Corporate Bank 
had er schoon genoeg van en was 
blij dat ze van de lening aan de Chi-
nese carrier af was. Merril Lynch 
kocht voor ruim 38 miljoen dollar 
aan leningen op en hoefde daar 
slechts 83 dollarcent per uitgeleende 
dollar voor neer te tellen, een kor-
ting van 17%.
Ondertussen struinen de grote con-
tainerrederijen stad en land of om 
investeerders te vinden voor 
vlootuitbreiding, voor nog grotere 
schepen. Vooral Chinese staatsban-

ken en Amerikaanse banken en pri-
vate-equityfondsen zijn bereid vers 
geld in de lijnvaart te pompen. Afge-
lopen jaar investeerden private-
equityfi rma’s zelfs 7,2 miljard dollar 
in de sector, berekende Marine Mo-
ney.
In de scheepvaart zelf wordt op dit 
moment met argusogen gevolgd hoe 
private equity toegang krijgt tot de 
scheepvaartfi nanciering. Velen bin-
nen de sector vinden dat ‘de gevaren’ 
hiervan worden onderschat. Zo uit 
bestuursvoorzitter Niels Stolt-Niel-
sen van de Noorse tankvervoerder 
Stolt-Nielsen in zijn laatste jaarver-
slag grote zorgen over de investerin-
gen die worden gedaan in nieuwe 
schepen.
Vooral de bemoeienis van private 
equity-fondsen met het tanktrans-
port is volgens de topman zorgelijk. 
Stolt-Nielsen zegt dat de investerin-
gen van hedge funds en private equi-

ty-fondsen niet zijn gedreven door 
toegenomen vraag naar tanktrans-
port, maar door een overschot aan 
kapitaal. De capaciteit stijgt zo veel 
te snel, naar de zin van de topman. 
‘Net nu de branche langzaam winst 
begint te maken, wordt er door niet-
marktgebonden partijen geïnves-
teerd in nieuwbouw van schepen.’

Plinten
Bij de Amerikaanse investeerders 
klotst het geld dan ook tegen de plin-
ten. ‘De Amerikaanse centrale bank 
heeft  gedurende de economische cri-
sis zoveel liquiditeit beschikbaar ge-
steld, dat geld moet ergens heen’, 
zegt Gust Biesbroeck, global head of 
transportation fi nance bij ABN 
Amro. ‘Bij veel andere sectoren kun-
nen zij niet terecht.’
Ondanks de zorgen in de scheep-
vaartsector verwachten rederijen in 
de toekomst meer en meer een toe-
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zeven jaar rendement zien.
Klaus Stoltenberg, head global ship-
ping bij Deutsche Bank, ziet vooral 
een tendens dat private investeer-
ders en ook Chinese staatsbanken 
die slechte scheepvaartleningen wil-
len overnemen. Gevaarlijk volgens 
hem, omdat die nauwelijks zullen 
renderen. En veel banken hebben 
slechte leningen in hun boeken. Zo 
zou HSH Nordbank, ‘s werelds 
grootste scheepvaartfi nancier, graag 
een deel van zijn schulden verkopen. 
De bank heeft  9 miljard euro aan 
slechte leningen in de sector uit-
staan, dat is 43% van wat het concern 
in de scheepvaart heeft  uitstaan.
Zowel de containervaart als het tan-
ker- en bulktransport kampen met 
overcapaciteit. De verwachting is dat 
de tarieven in de containerlijnvaart 
dit jaar nog eens tussen de 2 en 2,5% 
zullen dalen. Bij het tank- en bulk-
vervoer staan de tarieven ook onder 

druk. De scheepvaart is al geen 
branche van kortetermijnrende-
ment en dat geldt zeker in de huidige 
marktomstandigheden.

Nuance
‘Dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe 
grote schepen heeft  een reden’, nu-
anceert Biesbroeck. ‘De capaciteits-
uitbreiding zorgt ervoor dat de 
transportkosten per vervoerde een-
heid heel hard dalen. Daarnaast is er 
meer geïnvesteerd in nieuwbouw, 
omdat we dachten dat we op de bo-
dem zaten van new building.’
Binnen de scheepvaart wordt ge-
vreesd dat durfi nvesteerders zich 
stringenter met de bedrijfsvoering 
gaan bemoeien als het beloofde ren-
dement uitblijft . Ook investeerders 
zelf zeggen dat de bemoeienis met de 
bedrijfsvoering zal veranderen.
Als dat leidt tot een consolidatieslag, 
zou dat volgens lijnvaartdeskundige 

vlucht te moeten nemen tot private 
equity en kapitaalmarkten als be-
langrijkste bron van fi nanciering. 
De mogelijkheid om bij banken aan 
te kloppen of liquide middelen uit 
het eigen vermogen te onttrekken 
neemt af, blijkt uit het jaarlijkse 
transportonderzoek van het Britse 
zakelijk-juridisch adviesbureau 
Norton Rose Fulbright naar 260 on-
dernemingen in de scheepvaart.
In 2010 verwachtte nog 27% een be-
roep te kunnen doen op het eigen 
vermogen. Een zelfde percentage 
dacht nog wel bij de bank aan te kun-
nen kloppen voor fi nanciering. Nu 
denkt nog maar 19% het eigen ver-
mogen te kunnen aanspreken en 
verwacht nog maar 21% bij de bank 
terecht te kunnen. 
Van de ondervraagde rederijen 
meent nu 19% voor fi nanciering af-
hankelijk te zijn van durfi nvesteer-
ders en 17% van de kapitaalmarkten. 

In 2010 lagen deze percentages met 
respectievelijk 13% en 11% veel lager. 
Volgens Norton Rose Fulbright 
toont de verschuiving aan dat rede-
rijen private investeerders meer en 
meer gaan zien als serieuze investe-
ringsbron. 
Biesbroeck van ABN Amro ver-
wacht ook dat rederijen hun toe-
vlucht bij meerdere fi nanciers moe-
ten zoeken. Desalniettemin tempert 
hij enigszins de verwachting over de 
hoeveelheid geld die naar de scheep-
vaart stroomt. ‘Het geld van voor de 
crisis is er niet meer. Mijn verwach-
ting is dat er iets minder liquiditeit 
voor de sector beschikbaar komt.’

Snel rendement
Naast het overschot aan kapitaal be-
staan er grote zorgen over de inves-
teringshorizon van private equity en 
hedge fondsen. De private investeer-
ders willen in een termijn van vijf tot 

Alan Murphy van het Deens ma-
ritiem adviesbureau SeaIntel 
nog weleens heel erg positief 
kunnen uitpakken voor de diep-
zeevaart. ‘In de containervaart 
zijn vijfentwintig wereldspelers. 
Dat is te veel. Er is geen sector 
waarin zoveel wereldspelers ac-
tief zijn.’
Biesbroeck beaamt: ‘Een markt 
met tien tot vijft ien wereldspe-
lers zal verantwoordelijker met 
de capaciteit omgaan. Dat P3 
van Maersk Line, MSC en CMA 
CGM geen toestemming heeft  
gekregen van China, hoeft  geen 
probleem te zijn. Die drie kun-
nen prima op eigen houtje ope-
reren. Het zou voor de markt wel 
goed zijn als er onder druk enige 
consolidatie onder die topdrie 
plaatsvindt.’

GERT VAN HARSKAMP
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D
ubai, Houston, Singa-
pore. In deze wereld-
steden opende Den 
Hartogh Logistics de 
afgelopen jaren vesti-

gingen in het kader van de ‘globali-
sering’ van de dienstverlening aan 
de chemische industrie. Die ont-
wikkelt zich immers wereldwijd, 
waarbij de productie gedeeltelijk 
wordt verplaatst en de vervoerder 
zijn grote klanten op hun zwerft ocht 
over de aardbol moet volgen om ze 
niet kwijt te raken. Het lag dus, in 
mei 2011, voor de hand dat Den 
Hartogh besloot het ook buiten Eu-
ropa te zoeken. Tegen het eind van 
2015 willen de Rotterdammers we-
reldwijd over een vloot van vijfdui-
zend tankcontainers beschikken.
Originele strategie? Niet echt. Alle 
logistieke dienstverleners aan de 
chemische industrie proberen, voor-
zover ze daartoe in staat zijn, klan-
ten tegenwoordig een wereldom-
spannend netwerk aan te bieden. In 
het Zwitserse Dürrenäsch, toch een 
dikke achthonderd kilometers van 
Rotterdam, werd op hetzelfde ogen-
blik hetzelfde plan uitgebroed. Bert-
schi opende de laatste jaren vestigin-
gen in Dubai, Houston en Singapore. 

Met hetzelfde doel: de industriële 
klanten volgen bij hun wereldwijde 
expansie naar Azie, het Midden-
Oosten en Noord-Amerika.
We moeten niet denken dat de stra-
tegen op de hoofdkwartieren van 
deze grotere spelers in het chemisch 
vervoer telepathisch begaafd zijn. Ze 
kijken niet bij elkaar af, maar komen 
op puur logische gronden tot dezelf-
de besluiten. Europa wordt een te 
klein werkgebied als je grote klanten 
aan je wilt blijven binden. Je moet de 
wijde wereld in, want je concurren-
ten doen dat ook, in het kielzog van 
de industrie.

Verplaatsen
Deze mondialisering kennen we al 
veel langer. Ze speelt in het chemie-
vervoer een belangrijke rol. Grote 
chemische concerns verplaatsen 
productiecentra naar landen waar 
goedkoper kan worden geprodu-
ceerd. In China vindt die verplaat-
sing westwaarts plaats, het binnen-
land in, reden voor bijvoorbeeld 
Bertschi om werk te maken van de 
spoorverbindingen tussen China en 
Europa, als steeds aantrekkelijker 
alternatief voor het zeevervoer. Bert-
schi is een zeer op het spoor georiën-

teerd bedrijf; topman Hans-Jörg 
Bertschi is ook president-commissa-
ris bij intermodaal spoorvervoerder 
Hupac.

Omwenteling
De succesvolle winning van scha-
liegas in Noord-Amerika belooft  een 
volgende omwenteling in de chemi-
sche industrie. Dit gas wordt in de 
Verenigde Staten goedkoop aange-
boden aan de lokale verbruikers. Dat 
levert chemische bedrijven die voor 
vestiging in dat land kiezen, of voor 
uitbreiding van hun productie al-
daar, dus een kostenvoordeel op, dat 
niet zelden opweegt tegen eventuele 
kostennadelen, zoals de mondiale 
transportkosten. Daarom hebben 
bedrijven als Den Hartogh en Bert-
schi het nog niet zo gek bekeken met 
hun keuze voor een vestiging in 
Houston.
Er zijn behalve deze mondiale blik-
verruiming meer trends die in het 
vervoer van chemische lading een 
rol spelen. Zo is daar de opkomst van 
het intermodale vervoer, in combi-
natie met het streven naar duur-
zaamheid. Hoyer, de Hamburgse 
branchegenoot van Den Hartogh en 
Bertschi, bouwt al jaren nadrukke-

De verlader en de vervoerder werken in de chemie innig samen, zolang prijs 

en kwaliteit bevallen. Een scheutje intermodaal vervoer wil daarbij helpen.

De 
chemie 

in de 
chemie
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Ik herinner me goed hoe ik stond te 
klungelen met de erlenmeyers, op de 
middelbare school bij de lessen schei-
kunde. De leraar – wiens naam ik hier 
uit respect niet zal noemen – dreef ik 
geregeld tot wanhoop met mijn onhan-
digheid én onoplettendheid. Ik was be-
paald niet gegrepen door het periodie-
ke systeem der elementen, zozeer dat 
hij me eens vergeefs zocht terwijl ik me 

verstopt had tussen de puberjassen en sjaals... 

Achteraf snap je soms niets van jezelf. Kon je het maar een 
keer overdoen. Nu vind ik het een fascinerende wereld en mag 
ik graag, op veilige afstand (aan de andere kant van het beel-
scherm) kijken naar Discovery-achtige programma’s over 
hoe ze het toch allemaal maken. 

Chemie heeft  nog steeds niet het allerlekkerste imago maar is 
onmisbaar in onze moderne samenleving, een weldoener die 
ons van alles schenkt. En ja, ook wel eens zaken waar we níet 
op zitten te wachten. Zoals de ramp bij chemiepark Moerdijk. 
Maar dat terzijde. 

De sector is evenzeer gemondialiseerd als vele andere, waar-
bij de afnemers wereldwijd zitten terwijl de productie ver-
schuift  naar de plek waar dat het meest effi  ciënt is. Ofwel waar 
de lonen relatief laag zijn, en het kennisniveau nog relatief 
hoog. Of waar de energie niet te duur is, zoals in de VS, waar 
ze dankzij schaliegas veel goedkoper kunnen produceren. 
Dat betekent dat logistieke bedrijven mee moeten, willen ze 
overleven in hun markt.

Intussen zien we in die logistieke keten een verschuiving naar 
intermodaal vervoer, onder meer door gebruik te maken van 
het spoor (zie artikel hiernaast). Onderdeel van de schuiven-
de panelen in de chemische industrie is ook het gegeven dat 
de raffi  nage deels verschuift  naar het Midden-Oosten zelf, en 
dat er tegelijk sprake is van overcapaciteit in Europa. Meer-
dere fabrieken sloten al hun deuren, en ook Shell gaat er op 
Pernis eentje slopen.

Desalniettemin investeert ExxonMobil zo ongeveer een mil-
jard euro in de eigen raffi  naderij te Antwerpen, en gaat ook 
Total er fl ink investeren. Goed nieuws voor de Antwerpse ha-
ven, en wellicht ook voor Rotterdam, aangezien het gerucht 
gaat dat ExxonMobil ook in de raffi  naderij aldaar een paar 
honderd miljoen wil stoppen (zie pagina’s 12-13).

Het doemscenario (qua werkgelegenheid) van een volledig 
industrievrij Noordwest-Europa is vooralsnog niet reëel. In 
de chemietankervaart duikt echter alweer een volgend  doem-
scenario op. Oké, dat soort schepen heet misschien in het jar-
gon net even anders, maar de bottom line is dat het tankers 
zijn die vloeibare spullen kunnen vervoeren, ook als dat ge-
vaarlijke, chemische stoff en zijn. 

Ook daar waart het spook van de overcapaciteit rond. Zeker 
als je ziet wat er allemaal aan schepen in bestelling is. Bij Stolt-
Nielsen waarschuwen ze ervoor, al zit er een klein mespuntje 
boter op het hoofd (zie pagina’s 14-15).

Overigens is het nog goed gekomen tussen mij en mijn schei-
kundedocent. Tijdens mijn eindexamen, toen ik hulpeloos 
keek naar de opstelling op mijn bureau en ik maar niet kon 
uitvogelen waar ik moest beginnen met de proef, gaf hij me 
een subtiele hint. Het lokaal staat nog steeds overeind.

Overeind
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lijk aan een intermodaal netwerk, 
met de nadruk op het vervoer over 
het spoor.

Verticale integratie
Vorig jaar nam het van NMBS-
dochter Interferry Boats (IFB) een 
belang over in de nieuwe intermoda-
le terminal Combinant in Antwer-
pen. De andere aandeelhouders zijn 
het chemische concern BASF en de 
intermodale operator Hupac. We 
zien hier dus tegelijk een staaltje van 
verticale integratie van een verlader 

met twee logistieke dienstverleners. 
Hoyer beschikt zelf over enkele in-
termodale terminals in Duitsland, 
namelijk in Schkopau, in het oosten 
van het land, en in Dormagen en 
Ludwigshafen.
Eind 2012 nam Hoyer van De Rijke 
Group uit Spijkenisse de activiteiten 
over in het vervoer van vloeibare 
bulklading, met vestigingen in 
Göteborg, Moerdijk, Le Havre, het 
Italiaanse Piacenza en het Britse 
Preston Brook. Bij de transactie 
kwamen 1500 tankcontainers mee 
en 240 werknemers. De vloeibare 
bulkdivisie van De Rijke vervoerde 

op dat moment al 75% van zijn la-
dingvolumes intermodaal. Het aan-
deel intermodaal vervoer bij de Hoy-
er-divisie Chemilog nam door de 
overname toe tot 40%.
Een jaar geleden richtte Hoyer een 
gezamenlijk bedrijf op met de Globe 
Marine Group en de Sharaf Group 
in Saoedi-Arabië, ook weer in het in-
termodale vervoer. Een enigszins 
hachelijk avontuur begonnen de 
Hamburgers in april vorig jaar toen 
ze zich samen met de lokale aanbie-
der Fesco versterkten in het tank-

containervervoer tussen Oekraïne 
en Rusland over het spoor. Weinigen 
hadden toen kunnen voorspellen dat 
het kort nadien met het confl ict tus-
sen deze twee landen lelijk uit de 
hand zou lopen.

Gevolgen
Iets verderop in Hamburg zag VTG, 
verhuurder van spoorwagons voor 
het tankvervoer en aanbieder van 
spoordiensten, van deze ‘Krimcrisis’ 
meteen de gevolgen in de cijfers over 
het eerste kwartaal van dit jaar. Met 
de verhuur van wagons ging het nog 
steeds prima, maar in de spoorlogis-

tiek daalde de omzet met 3,3% tot 77 
miljoen euro, terwijl de brutomarge 
zelfs van 28 naar 2% kromp door de 
combinatie van het Krim-confl ict, 
een milde winter en scherpere con-
currentie in het spoorvervoer van 
vloeibare lading.
Met het beursgenoteerde VTG hoeft  
overigens niemand medelijden te 
hebben. Op de verhuur van wagons 
wist het bedrijf in het eerste kwar-
taal een marge van bijna 52% over te 
houden, op een 3% gegroeide omzet 
van 85,4 miljoen euro. Het heeft  in 
deze verhuur een vloot van 53.000 
wagons, waarvan er gemiddeld ne-
gen op de tien bij een huurder zijn 
ondergebracht. Voor dit jaar gaat het 
bedrijf uit van een jaaromzet van 
800 tot 900 miljoen euro en een bru-
to winst van ongeveer 190 miljoen 
euro.
We hebben nu alle spelers in dit ver-
haal over recente ontwikkelingen in 
het transport van chemische lading 
genoemd, zowel van verladers- als 
van vervoerderskant. Niet onver-
meld mag blijven dat drie van hen, 
namelijk De Rijke, Bertschi en Hoy-
er, precies een jaar geleden een sa-
menwerking begonnen onder de 
naam Log4chem. Deze joint-venture 
moet de komende jaren in het inter-
modaal vervoer toegroeien naar een 
omzet van 200 miljoen euro.
In oktober vorig jaar werd daaraan 
alvast een fl inke impuls gegeven 

door de verlenging van het contract 
met Bayer Material Science. De part-
ners in Log4chem werkten al langer 
voor Bayer, nu mogen ze samen de 
komende vier jaar zorg dragen voor 
de pan-Europese distributie van in 
hoofdzaak bulkpolyether voor dit 
Duitse chemische concern.

Eenkennig
Wat daarbij opvalt, is dat chemische 
verladers niet eenkennig zijn bij de 
keuze van transportoplossingen. Zo 
werkt BASF, concurrent van Bayer, 
met Hoyer samen in de Antwerpse 
Combinant-terminal. Alle spelers in 
deze markt zoeken in wisselende sa-
menwerkingsverbanden naar de za-
kelijk optimale oplossingen.
Wereldspelers zijn de Europese lo-
gistieke dienstverleners in het che-
mievervoer niet echt. Met omzetten 
van hooguit één miljard euro per 
jaar zul je op termijn geen wereld-
omspannende aspiraties mogen 
koesteren. Het zal dus zaak zijn voor 
elk van deze bedrijven om zich de 
komende jaren door intercontinen-
tale overnames te versterken. Kan-
sen daartoe zijn er ruimschoots. 
Maar om die waar te nemen zullen 
de collega’s in Dubai, Houston en 
Singapore goed om zich heen moe-
ten kijken.

FOLKERT NICOLAI
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INVESTEREN IN 
INTERMODAAL VERVOER
Vervoerders van chemische bulk 
hebben zich zonder uitzondering 
gestort op intermodaal vervoer. 
Kostentechnisch wordt dat een 
steeds haalbaarder alternatief 
voor het pure wegvervoer. Boven-
dien is het vaak duurzamer, en zo 
ziet de klant het graag.

Zo investeerde Hoyer in intermo-
daal vervoer in het Midden-Oos-
ten. Het richtte in Saoedi-Arabië 
een joint-venture op met de Sharaf 
Group en Globe Marine Group. In 
Al Jubail kwam een nieuwe afvul-
installatie voor tankcontainers. De 
overname van het vloeibare bulk-
vervoer van De Rijke was ook zo’n 
duurzame investering, want dat 
vervoer was al voor driekwart in-
termodaal.

Ook Bertschi heeft zich in het Mid-
den-Oosten gemeld. Het sloot met 
Etihad een overeenkomst voor het 
ontwikkelen van spoorvervoer in 
Saoedi-Arabië en de Verenigde 
Arabische Emiraten.

VTG is van huis uit al een intermo-
dale vervoerder. De overname van 
de activiteiten van Kuehne + Nagel 
in de spoorlogistiek was bedoeld 
om die positie te versterken. Het 
bedrijf ziet veel in de markt voor 
alternatieve brandstoffen. Zo ont-
wikkelt het ketelwagens voor LNG.

De succesvolle winning van schaliegas 
belooft een volgende omwenteling.
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Oliereuzen investeren 
 in Antwerpen

In Antwerpen ging vorige week de vlag uit: oliereus ExxonMobil maakte 

bekend meer dan een miljard dollar te investeren in modernisering

en uitbreiding van de raffi naderij in het havengebied.

O
m meerdere redenen 
is de investering goed 
nieuws voor de Belgi-
sche haven. De Euro-
pese raffi  nagesector 

kampt al jaren met zware overcapa-
citeit, maar de beslissing van de 
Amerikanen toont aan dat raffi  na-
gecomplexen in zeehavens in ver-
houding de beste toekomstkansen 
hebben. Dat bleek ook vorig jaar al, 
toen het Franse Total eveneens be-
sloot om ongeveer een miljard euro 
in zijn Antwerpse raffi  naderij te in-
vesteren. Zowel Antwerpen als Rot-
terdam ziet de aanwezigheid van 
olieraffi  naderijen als basis van een 
omvangrijke chemische industrie. 
De afgelopen jaren zijn er in Europa 
al zestien raffi  naderijen gesloten, 
onder meer in Frankrijk, Engeland 
en Duitsland. De Rotterdamse ha-
ven is daarbij buiten schot gebleven 
en is met vijf raffi  naderijen nog 
steeds het belangrijkste raffi  nage-
complex van Noordwest-Europa. 
Jaarlijks wordt zo’n honderd miljoen 
ton ruwe olie via Rotterdam aange-
voerd, waarvan ongeveer een derde 
uit Rusland. Een fors deel daarvan 
wordt overigens per pijpleiding, de 
Rotterdam-Antwerpen pijpleiding, 
naar Antwerpen vervoerd. 
De  raffi  naderij van Esso België in 
Antwerpen wordt uitgebreid met 
een zogenoemde delayed coker. 
Daarmee kan een groter deel van de 
ruwe olie worden omgezet in scho-
nere olieproducten en transport-
brandstoff en zoals gasolie voor de 
scheepvaart en diesel. Nu komt nog 
een groter deel de raffi  naderij uit in 
de vorm van stookolie en het rest-
product bitumen, dat onder meer de 
basis is van asfalt.
‘De nieuwe delayed coker verstevigt 
niet alleen de positie van onze raffi  -
naderij in Antwerpen, maar die
versterkt ook de downstream en 
chemische activiteiten in Noord-
west-Europa om zo wereldwijd beter 
te kunnen concurreren in een moei-
lijke industriële context’, aldus 
ExxonMobil. De regiodirecteur laat 
nog weten dat ‘de investering posi-
tief bijdraagt aan het productaan-
bod van de Antwerpse raffi  naderij 
en er voor zorgt ervoor dat we scho-
nere diesel aan de Europese markt 
kunnen leveren’. 

Energiebehoefte
Volgens het Gemeentelijk Havenbe-
drijf van Antwerpen helpt de inves-
tering de raffi  naderij ook om tege-
moet te komen aan de 
energiebehoeft e in Noordwest-Eu-
ropa. Daarmee doelt de havenbe-
heerder op het feit dat er in Europa 
een overschot aan benzine wordt ge-
produceerd, terwijl de vraag naar 
diesel en gasolie juist in de lift  zit. 
Het verbod op het  gebruik van zwa-

velhoudende stookolie voor de zee-
scheepvaart in Europese wateren zal 
de vraag naar zwavelarme diesel 
vanaf volgend jaar verder aanjagen.
Exxon zegt de afgelopen tien jaar al 
zo’n twee miljard dollar te hebben 
geïnvesteerd in het complex, dat 
daarmee kan blijven voldoen aan de 
vraag naar brandstoff en en andere 
olieproducten in Europa. President 
Jerry Wascom van ExxonMobil Re-
fi ning & Supply Company liet opte-

kenen dat ‘de nieuwe eenheid samen 
met de nieuwe warmtekrachtcentra-
le van 130 Megawatt en de ontzwa-
velingsinstallatie voor diesel Exxon-
Mobil’s positie als leider in de 
Europese en mondiale energiemarkt 
herbevestigt’.
Volgens ExxonMobil illustreert het 
project verder ‘de langetermijnvisie 
en weloverwogen aanpak van inves-
teringen’. Volgens Wascom is het ‘de 
eerste  investering in een reeks die 
we overwegen om onze strategische 
raffi  naderijen in Europa te verster-
ken en om de uitdagingen van de 
sector te kunnen aangaan’.  De jaar-
lijkse Outlook for Energy van 
ExxonMobil laat volgens hem zien 
dat de vraag naar diesel voor vracht-
wagens en ander commercieel trans-
port in Europa in de komende de-
cennia hoog blijft .
Rotterdam mag hopen dat het con-
cern de raffi  naderij aldaar ook tot de 
categorie ‘strategisch’ rekent, ook al 
is die een slag kleiner dan die in de 
Belgische haven. Enkele weken gele-
den meldde Het Financieele Dagblad 
dat de Amerikanen overwegen om 
ook het complex in het Europoort-
gebied uit te breiden. Daarmee zou 
een investering van honderden mil-
joenen, mogelijk eveneens richting 
een miljard, gemoeid zijn. Volgens 
de krant heeft  het ingenieursbedrijf 
Fluor uit Haarlem bevestigd dat 
Exxon de opdracht al heeft  gegeven 
om de installaties voor de uitbrei-
ding van het bestaande complex in 
Rotterdam aan te leggen, maar 
Exxon zelf wil dat niet bevestigen.
Enkele maanden eerder heeft  Total 
ook al het licht op groen gezet voor 
een moderniseringsproject van een 
miljard voor zijn productiecomplex 
in Antwerpen, dat het grootste raffi  -
nage- en petrochemiecentrum van 
de Franse groep in Europa is. Het 
project vertoont sterke overeenkom-

raffi  nage- en chemieactiviteiten van 
Total’. Daarnaast ziet hij er het ver-
mogen van het bedrijf in om zich aan 
te passen aan de markttrends, door 
productiecapaciteit terug te schroe-
ven waar dat nodig is en zich meer 
toe te leggen op producten ‘met een 
hogere toegevoegde waarde’.

sten met dat van Exxon en is er ook 
op gericht het aandeel van de diesel-
productie op te voeren en in verhou-
ding meer lichte producten te fabri-
ceren.

Milieu-impact
Het Total-project bestaat uit twee 
delen. Het ene is een nieuw raffi  na-
gecomplex dat bedoeld is om zware 
stookolie in ontzwavelde diesel en 
huisbrandolie met een laag zwavel-
gehalte om te zetten. Total wil zo een 
antwoord bieden op de verschuiving 
in de vraag naar producten met een 
lagere milieu-impact. De opstart 
van de nieuwe installatie wordt ver-
wacht voor het begin van 2016.
Het andere project is de bouw van 
een installatie om restgassen die 
vrijkomen bij het raffi  nageproces 
om te zetten in goedkope petroche-
mische grondstoff en ter vervanging 
van de dure op aardolie gebaseerde 
naft a. Deze ‘doorgedreven integra-
tie’ tussen de petrochemische en raf-
fi nage-onderdelen van het complex 
moet het concurrentievermogen van 
de petrochemische activiteiten ver-

sterken. De start van de nieuwe in-
stallatie is gepland voor het begin 
van 2017, aldus Total.
Patrick Pouyanné, algemeen direc-
teur van Total Raffi  nage & Chemie, 
zegt dat de investering een belang-
rijke mijlpaal is voor de verdere ont-
wikkeling van de Antwerpse facili-
teiten ‘tot een van de meest 
winstgevende platformen voor de 

De Amerikanen 
zouden overwegen 
ook in Europoort
uit te breiden.

ROB MACKOR
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Raffi naderij Eigenaar Capaciteit
  

(vaten per dag)

Nederland
Shell Pernis Royal Dutch Shell 416,000
Botlek ExxonMobil  195,000
BP Rotterdam BP 400,000
Europoort  Kuwait Oil Company 80,000
Koch HC Partnership  Koch 80,000
Vlissingen  Total/Lukoil)  149,000

België
Antwerp NV  Vitol 115,000
BRC Antwerp  Gunvor 110,000
Exxon Mobil Antwerp  ExxonMobil  333,000
Total Antwerp  Total 352,000

Bron: abarrelfull.com
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lijk kleinere schepen dan die Stolt-
Nielsen in aanbouw heeft . Samen 
zijn de schepen goed voor een ge-
wicht van 871.310 ton. Ook Jo Tan-
kers, de tankvaartrederij van de  Jo-
han Odvar Odfj ell van het 
gelijknamige vloeibare bulk opslag-
concern, scoort met zeven schepen 
in aanbouw in de top van de lijst. 
Volgens het vlootregister bedraagt 
het totale aantal chemicaliëntankers 
dat in bestelling is 203 schepen, 
maar van slechts 182 is (gemakke-
lijk) een eigenaar te achterhalen.

Gevaar
Het is nog veel te vroeg om te zeggen 
dat de chemietankvaart op een con-
tainervaartachtige situatie afste-
vent, maar de ingrediënten worden 
wel zichtbaar: stagnerende vraag, 
snel groeiend aanbod en alsmaar ho-
gere operationele kosten. Maar of 
het aantal schepen dat in bestelling 
is daadwerkelijk een gevaar zal vor-
men, is sterk afh ankelijk van de ma-
nier waarop zij ingezet worden. In-
dien de nieuwe schepen de ouwe 
vervangen hoeft  er nog geen nood 
aan de man te zijn. 

     ‘Er is 23,5% van de bestaande 

De chemietankvloot groeit snel en reders vrezen 

dat die groei het herstel van de markt in de weg 

zal staan. Tijdens de presentatie van haar 

halfjaarcijfers luidt chemierederij Stolt-Nielsen 

de bel. 

C
EO Niels Stolt-Nielsen 
vreest dat het herstel 
van de parceltankers-
markt, dat zijn tankers 
die verschillende vloei-

bare ladingen kunnen vervoeren in 
verschillende opslagtanken, onder 
druk komt te staan door het grote 
aantal dat momenteel in de wereld-
wijde orderboeken staat. Dat 
schrijft  hij in de presentatie van de 
halfj aarresultaten van het bedrijf. 
Hoewel het bedrijf goede resultaten 
heeft  geboekt, er werd 49,4 miljoen 
dollar winst gemaakt op een omzet 
van 1.060,1 miljoen dollar, wat iets 
meer is dan het eerste half jaar in 
2013, blijft  Stolt’s tankerdivisie ach-
ter. Er wordt geen verlies gedraaid, 
maar, zegt Stolt-Nielsen: ‘De resulta-
ten van het tweede kwartaal waren 
zwakker dan we verwachtten. De 

operationele resultaten bij Stolt Tan-
kers, die in het tweede kwartaal nor-
maal gesproken sterker worden, zijn 
gedaald.’ Stolt Tankers boekte over 
het tweede kwartaal een winst van 
8,5 miljoen dollar tegenover 9,8 mil-
joen dollar in het eerste kwartaal. 
Dat verlies wijt Stolt-Nielsen aan de 
grotere kosten in havens én vertra-
gingen in de haven van Houston 
waar eind maart een lichter gevuld 
met olie in aanvaring kwam met een 
bulkcarrier en dagen lang de toe-
gang tot de haven blokkeerde, door-
dat eerst alle gelekte olie, ruim 
630.000 liter, moest worden ge-
ruimd en ook de lichter moest wor-
den weggesleept. Ook zorgden 
droogdokreparaties voor hogere 
kosten. Allemaal overkomelijk zou 
je denken, want incidentele proble-
men. Maar schijn bedriegt. Structu-

rele problemen liggen op de loer. Of 
op de scheepswerf, zou je kunnen 
zeggen.

Haperend herstel
‘We maken ons zorgen over de par-
celtankers en vrezen dat het herstel 
van deze markt haperende is. De la-
dingvolumes die nodig zijn om de 
markt te doen herstellen, blijven uit. 
Daarbovenop komt dat door de toe-
gang tot goedkoop kapitaal en de 
overweldigende beschikbaarheid 
van scheepswerfcapaciteit, de order-
boeken wereldwijd vol staan met 

chemietankers. 23,5% van de be-
staande vloot is er in bestelling. Te-
gelijkertijd blijft  de kostendruk 
groeien, aangestuwd door vertra-
gingen in de haven, strengere door-
lichtingseisen en strengere milieure-
gelgeving. De kansen op een typisch 
cyclisch herstel van de markt nemen 
daardoor af.’ 
Geheel onschuldig is Stolt Tankers 

Stolt-Nielsen is bang voor de gevolgen van overcapaciteit, maar heeft zelf ook zes grote schepen in aanbouw.

overigens niet in die bouwhausse. 
Uit Clarksons World Fleet Register 
blijkt dat Stolt-Nielsen zelf ook zes 
schepen in aanbouw heeft , samen 
goed voor een gewicht van 228.000 
ton. Het is niet duidelijk of de sche-
pen die Stolt-Nielsen laat maken sa-
men met zijn partner NYK, die sa-
menwerken in de joint venture NYK 
Stolt Shipholdings, daar ook onder 
vallen. Samen hebben de rederijen 
twee tankers met elk een doodge-
wicht van 12.500 ton in aanbouw op 
de Usuki Shipyard in Japan. Dat zijn 
het negende en tiende schip die NYK 

Stolt Shipholdings laat bouwen in 
deze serie. Deze twee schepen wer-
den begin deze maand besteld en ko-
men in juli en september 2016 in de 
vaart. 
Wat verder blijkt uit het vlootregis-
ter is dat het Singaporese Navig8 
Chem Tankers de nieuwbouwlijst 
aanvoert, met 26 tankers in bestel-
ling. Dit zijn overigens wel aanzien-

Het Singaporese Navig8 Chem Tankers 
heeft 26 tankers in bestelling.

TOBIAS PIEFFERS
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Schoenen Torfs nam onlangs 

een nieuwe DAF CF Euro VI in 

gebruik. Het is de eerste trekker 

met oplegger voor de schoe-

nenketen. De vloot DAF LF45 en 

LF55 is nu uitgebreid met een 

eerste CF en het eerste Euro 

VI-exemplaar. Schoenen Torfs 

telt 73 winkels verspreid over 

Vlaanderen. Daarnaast kan 

gewinkeld worden via de 

internetshop. Torfs kiest voor 

het eerst voor een trekker in 

plaats van een bakwagen. Met 

een trekker met oplegger 

kunnen ze 33 paletten in één 

keer vervoeren, terwijl ze met 

de huidige DAF LF55 vrachtwa-

gens slechts 18 paletten in één 

keer kunnen meenemen. Dat 

betekent concreet dat men 

voortaan zes tot zeven winkels 

met één truck kan bevoorraden, 

terwijl er dat met de LF55 maar 

vier zijn.

Rolande LNG BV heeft het NTA 

8080 certifi caat ontvangen. De 

dochteronderneming van 

Iveco-dealer Schouten is 

hiermee de eerste partij die 

NTA 8080 gecertifi ceerd is voor 

de productie van Bio-LNG. De 

corebusiness van Rolande LNG 

is het transporteren en leveren 

van vloeibaar aardgas (LNG) en 

vloeibaar biogas (LBG) voor 

industrie en wegtransport. 

Rolande LNG exploiteert een 

biogasopwaardeer-installatie 

op het terrein van Attero BV te 

Wijster. Het certifi caat toont 

aan, dat Rolande met zijn 

biogasopwaardeer-installatie 

en tankstations voldoet aan de 

duurzaamheidseisen die de NTA 

8080 stelt. 

Transportbedrijf Bent- ten 
Dolle B.V. te Winterswijk heeft 

een Fliegl DHKA 390/27 Light 

kipper in gebruik genomen. 

Deze zal worden ingezet in het 

nationaal en internationaal 

vervoer van alle soorten zand 

en grind. De trailer rijdt meestal 

in combinatie met een multi 

inzetbare DAF 85 trekker. Deze 

trekker wordt ook ingezet in 

het vervoer van drijfmest en 

andere stoffen, een andere 

specialiteit van Bent- ten Dolle.

Maritiem concern IHC uit 

Sliedrecht heeft zijn dochteron-

derneming IHC Sealing 
Solutions verkocht. De nieuwe 

eigenaren zijn de huidige 

topman Willem Steenge en 

Rabo Participaties, een investe-

ringsfonds van Rabobank. IHC 

heeft naar eigen zeggen 

Sealing Solutions verkocht 

omdat het zich wil concentre-

ren op zijn kernactiviteiten. Het 

concern bouwt schepen en 

materieel voor de bagger-, 

natte mijnbouw- en offshore-

markt.

Vermeer Transport Numans-
dorp heeft de vloot uitgebreid 

met de ingebruikname van een 

zesde LZV, uitgerust met de 

SLXe-300 koelunit van Thermo 

King. De logistiek dienstverle-

ner doet in de Benelux en 

Noordwest-Frankrijk de 

complete logistiek van sier-

teeltproducten, met bijbeho-

rende rolcontainer voorraadbe-

heer. Het transport wordt 

verzorgd door een eigen vloot 

en door samenwerking met 

vele andere sierteelttranspor-

teurs. De vloot bestaat uit 35 

eenheden, bestaande uit LZV’s, 

combinaties, trekker-opleggers 

en bakwagens. Alle eenheden 

zijn voorzien van koeling en/of 

verwarming en laadkleppen. 

Kuiper Transport uit Heerhu-

gowaard maakt sinds kort deel 

uit van Greenport Logistics. 

Met de toetreding van het 

Noord-Hollandse transportbe-

drijf vergroot Greenport 

Logistics de dekkingsgraad in 

Nederland aanzienlijk. Green-

port Logistics telt nu acht 

logistieke dienstverleners. 

Naast Kuiper Transport zijn dat 

De Winter Logistics, M. van 
der Helm Logistics, Van der 
Slot Transport, Van Es Trans-
port, Mercuur Smart Logistics, 

Schiffer GmbH en Greenport 
Logistics GmbH. Kuiper is niet 

alleen thuis in sierteelttrans-

port, oorspronkelijk is het 

bedrijf een vervoerder van 

landbouwproducten. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

vloot in aanbouw’
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De tankcontainer is met een 
opmars bezig: het totale aantal 
groeide over 2013 met 12% tot 
394.000 units. Dat blijkt uit een 
survey van de International Tank 
Container Organisation (ITCO), die 
in juni is gepubliceerd. De groei 
betekent niet alleen meer units, de 
tankcontainers worden ook 
daadwerkelijk meer gebruikt. In 
het onderzoek worden drie 
soorten gebruikers onderscheiden: 
de verschepers, verladers en de 
leasebedrijven. Alle drie zagen een 
toename in het gebruik van de 
tankcontainers. Zo gebruikten de 
verschepers 37.090 stuks meer ten 
opzichte van 2012. Het totaal 
eindigde op 265.550, waarvan er 
161.300 in eigen bezit zijn, de rest 
wordt geleased. 
De tankcontaineroperators, waar 
niet alleen tankrederijen maar ook 
spoor en wegvervoerders onder 
worden verstaan, zijn verreweg de 
grootste gebruikers van de 
tankcontainers. Zij zijn goed voor 
70%, de overige 30% is toe te 
schrijven aan verladers, waarbij 
volgens het onderzoek gedacht 

Containers 
(CIMC), dat net als 

vrijwel alle grote Chinese 
bedrijven door de staat beheerd 

is. 
ITCO-president Heike Clause is blij 
met groei. ‘De 12% aan nieuw 
gebouwde containers vertegen-
woordigt een investering van zo’n 
900 miljoen dollar’, zegt zij. ‘De 
tankcontainerindustrie vervolgt 
daarmee haar succesvolle pad.’

moet 
worden aan 
bijvoorbeeld 
producenten van 
schoonmaakmiddelen 
of dranken. 
Grootste gebruiker onder de 
verschepers is chemierederij 
Stolt-Nielsen, die 30.600 van de 
containers in zijn bezit heeft, een 
aandeel van 14%. De rederij wordt 
gevolgd door verschepers als Hoyer, 
Bulkhaul, VOTG en Interbulk. Het 
Amerikaanse EXSIF geldt met 42.000 
tankcontainers in zijn bezit als het 
grootste leasebedrijf. Met stip de 
grootste producent van de contai-
ners is China International Marine 

HET GEBRUIK VAN DE TANKCONTAINERS GROEIT OOK
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Rusland geeft iets toe rond TIR
Rusland dreigt nog steeds uit het TIR-systeem te stappen, maar heeft

het tijdstip waarop dat moet gebeuren nu in elk geval uitgesteld.

Het internationale wegvervoer hoopt dat het afstel wordt.

K
ennelijk hebben de di-
plomatieke démarches 
van de internationale 
wegvervoersorganisa-
tie IRU toch iets ge-

holpen. Rusland heeft  besloten niet 
per 1 juli dit jaar, maar op zijn 
vroegst pas eind november het 
TIR-vervoer te beëindigen. Of deze 
tijdwinst echt de uitkomst is van de 
brieven die de IRU sinds september 
vorig jaar aan president Vladimir 
Poetin schreef, is onbekend. De 
hoofdbewoner van het Kremlin laat 
zich daarover zelf alvast niet uit.
In elk geval blijft  de garantieover-
eenkomst van de Russische douane 
met Asmap de komende maanden 
nog van kracht. Asmap is de Russi-
sche borginstelling die ervoor in-
staat dat de Russische staat de over 
geïmporteerde goederen verschul-
digde rechten ontvangt, ook als die 

goederen zonder douanetoestem-
ming in het economische verkeer 
zouden belanden. In alle landen die 
het TIR-verdrag hebben onderte-
kend is er zo’n borginstelling om de 
plooien die in het TIR-vervoer 
mochten ontstaan weer glad te strij-
ken.
Feitelijk is de IRU met de oplossing 
van het Russische probleem nog 
weinig opgeschoten. De douane van 
dat land eist nog steeds, voor een 
groot deel van zijn grondgebied, dat 
vervoerders voor extra waarborgen 
zorgen. De dienst meent van Asmap 
nog een miljardenbedrag aan roe-
bels tegoed te hebben, hetgeen ove-
rigens door Asmap krachtig wordt 
ontkend en door een Russisch arbi-
tragehof in een uitspraak in mei zelfs 
als een schandelijke aantijging is be-
stempeld.
Die extra borgstelling jaagt het ver-

voerende bedrijfsleven op hoge kos-
ten. De IRU raamt die op 2,2 miljard 
dollar per jaar, geld dat uiteindelijk 
in de consumentenprijs van de la-
ding op de Russische markt moet 
worden doorberekend. Het gedoe 
met de aanvullende borgstelling 
brengt ook een verhoging van de ad-
ministratieve kosten met, alweer 
volgens de IRU, 25% met zich mee. 
Het is nauwelijks een optie van de 
borgstelling af te zien, want loopt het 
daarna fout dan kan een vervoerder 
er in het ergste geval zelfs aan failliet 
gaan.

Zwarte handel
De zaak kwam in september vorig 
jaar aan het rollen. Rusland, dat zich 
in 1974 onder het toenmalige Sovjet-
regime aansloot bij het TIR-verdrag 
van de Verenigde Naties, ging ineens 
boven op de garanties van Asmap 

aanvullende borg verlangen. Er zou 
in het land veel lading die onder 
douaneverzegeling wordt vervoerd 
onderweg wederrechtelijk uit de ver-
zegelde vrachtauto worden gehaald 
om ‘zwart’ te worden verhandeld.
Men kan zich hier iets bij voorstel-
len. Rusland is immers een enorm en 
dunbevolkt land, waar vervoerders 
dikwijls in konvooi doorheen trek-
ken om de roof van lading of zelfs 
complete vrachtauto’s zoveel moge-
lijk te voorkomen. De Russische au-
toriteiten zijn klaarblijkelijk niet in 
staat voldoende tegen de georgani-
seerde misdaad op te treden. Aan de 
andere kant ontkent de IRU dat er in 
Rusland bovenmatig veel onder het 
TIR-carnet vervoerde lading zou 
worden ontvreemd. De Asmap-ga-
rantie is volgens de organisatie ruim 
voldoende om je volledig in te dek-
ken.

Sinds september heeft  de IRU zich 
verscheidene keren tot de Russische 
regering gewend om die ertoe te 
brengen de douane tot de orde te 
roepen. Eerst ging er een brief naar 
premier Dmitri Medvedev, daarna 
één naar diens baas. In juni viel er 
weer zo’n brief bij Poetin op de mat 
toen het ernaar uitzag dat Rusland 
per 1 juli helemaal uit het TIR-sy-
steem zou stappen. IRU-topman Ja-
nusz Lacny maande daarin ‘Uwe Ex-
cellentie’ om de ‘gepaste maatregelen’ 
te treff en.
Zou Rusland het TIR-systeem verla-
ten, dan zou dat, zo benadrukte Lac-
ny, ook voor de eigen Russische ver-
voerders ernstige gevolgen krijgen. 
De IRU zou zich gedwongen zien 
zo’n 70.000 carnets voor deze ver-
voerders ongeldig te verklaren. Het 
gevolg daarvan zou zijn dat deze 
vervoerders zich op hun buitenland-

Tot nu toe heeft Vladimir Poetin zich niet uitgelaten over of en wanneer Rusland het TIR-verdrag alsnog gaat opzeggen.
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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

WK acties barsten alsnog los. 
Leuk om aan mee te werken. 
Onverwacht oranje succes 
vraagt wel om improvisatie-
vermogen! @Tielbeke_bv

103 freighters per week from 
Amsterdam @Schiphol to 
China http://tinyurl.com/
qg8gzxu @KDSCargo     

De dames van het EVO-pro-
motieteam werden warm 
onthaald in Maarssen. Lees 
hun blog. http://ow.ly/yH5lx
@EVO_nieuws 

Themasesssie #Douanecon-
gres 2014: #AEO nu echt 
in-control. Dé manier om een 
control-framework op te 
zetten. http://goo.gl/48TV6I
@Douanecongres 
 
Tijdens het #havendebatzee-
land spraken wij Stefan Jansen 
over familiebedrijven. ‘Hun 
sterkte is ook hun zwakte.’ 
https://www.youtube.com/
watch?v=dvLxXX
@TobiasPieffers 

Looking forward to explaining 
all about #roadhaulage at 
#etcr seminar for railway 
trainees @collegeofeurope this 
afternoon @LodeVerkinderen 

Nieuwe 1-daagse cursus 
Update Havenregelgeving 
gelanceerd: risico’s en adequa-
te maatregelen. http://www.
havenregelgeving.nl  
http://ow.ly/i/65lJe 
@MarcelSanderse  

Onder kostprijs bijklussende 
overheden opgelet, Autoriteit 
Consument & Markt gaat 
scherper controleren. En 
terecht! @TLN_Afval 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Wederom staking onder 
koeriers UPS 

 Opvouwbare container 
wint geld in verduurza-
mingswedstrijd Haven 
Rotterdam 

 OOCL veroordeeld voor 
doodslag 

 Eerste van 28 nieuwe 
schepen in de vaart

 Vrachtwagenchauffeurs 
weer in actie

 Gent bouwt ‘ecocentrale’ 

 Video: Postbode dumpt 
post in ravijn 

se ritten bij elke grensovergang tij-
dens het transitovervoer aan contro-
les zouden moeten onderwerpen.
Omgekeerd zou opzegging van het 
verdrag door Rusland natuurlijk ook 
buitenlandse vervoerders naar dat 
land treff en doordat hun carnet in 
Rusland niet meer van kracht zou 
zijn. Daarbij moeten we bedenken 
dat bijvoorbeeld vorig jaar 1,4 mil-
joen buitenlandse voertuigen Rus-
land in reden. De gevolgen zouden 
ernstig zijn voor de Russische in-
voer, waarvan de kostprijs volgens 
een IRU-schatting met 1,5 tot 3,7 
miljard euro omhoog zou gaan. De 
economie van het land zou er dus be-
hoorlijk door worden geschaad. 
Rusland is bovendien behoorlijk van 
het TIR-vervoer afh ankelijk, want 
naar schatting 60% van alle vervoer 
in het land geschiedt onder TIR-car-
net. In de Europese Unie bijvoor-
beeld is dat percentage aanzienlijk 
lager.

Boze opzet
Dat Rusland toch van het systeem af 
zou willen, kan, als we de IRU mo-
gen geloven, zelfs boze opzet zijn. 
Volgens de organisatie is er een se-
lecte groep geprivilegieerde Russi-
sche wegvervoerders die van de af-
schaffi  ng zou profi teren. Het betreft  
ongeveer 135 bedrijven die door hun 
overheid als ‘betrouwbare operators’ 
zijn aangemerkt. Die zouden zelfs 
een concurrentievoordeel krijgen 
toegeworpen als hun land uit het
systeem stapt.

De komende maanden moeten we 
dus doormodderen met de beper-
kingen die Rusland het TIR-vervoer 
oplegt. Vervoerders die exportla-
ding naar het land transporteren, 
dienen zich van een extra borgstel-
ling te voorzien door deze in te ko-
pen bij een ‘broker’. Er zijn verschei-
dene van die ‘brokers’, zo bleek uit 
recent Deens ‘veldonderzoek’, die 
gemiddeld voor een garantie 320 
Amerikaanse dollar in rekening 
brengen. De prijs kan echter oplopen 
tot duizend dollar en in een enkel ge-
val tot wel bijna vierduizend dollar.
De hoogte van de prijs hangt ook af 

van de ‘additionele diensten’ die de 
brokers aan de klant berekenen bo-
ven op de borgstelling. Die extra 
diensten, die trouwens verplicht 
moeten worden afgenomen, kunnen 
415 dollar kosten, maar ook zomaar 
het dubbele van dat bedrag, zo wees 
het Deense onderzoek uit. Over de 
totaalprijs kan overigens worden on-
derhandeld, dat dan weer wel.
De verplichte extra garantstelling 
werd vorig jaar eerst ingevoerd bij 
een beperkt aantal grensovergan-
gen. Vervolgens echter werd ze uit-
gebreid naar steeds grotere delen 
van het land, waardoor de voordelen 

Meer vervoerders dan eerst brengen hun 
lading naar Rusland en rijden leeg terug.

FOLKERT NICOLAI

van het TIR-vervoer voor steeds 
meer vervoerders fl ink werden uit-
gehold. De Russische douane voegde 
in maart van dit jaar zelfs een aantal 
grensovergangen met Finland toe. 
De Fins-Russische grens is zeer be-
langrijk voor de uitvoer naar Rus-
land, omdat veel lading naar Finland 
op het schip wordt gezet en over de 
weg verder worden getransporteerd.
Dit heeft  als achtergrond de grote 
drukte in de Russische Oostzeeha-
vens in de tijd waarin Rusland nog 
bouwde aan zijn havenuitbreidin-
gen, zoals de nieuwe containerter-
minal in Ust-Luga. Overigens heeft  

Rusland er in het verleden ook al veel 
aan gedaan om dit vervoer via Fin-
land beperkingen op te leggen. Dit 
alles om de aanvoer van importla-
ding naar de eigen havens te bevor-
deren.

Wachttijden
De wachttijden aan de Russische 
grenzen zijn meteen in september 
vorig jaar, toen de eerste extra ga-
ranties werden geëist, fl ink gaan op-
lopen. Vervoerders konden soms wel 
vier dagen aan de grens wachten tot 
ze het er met de ‘broker’ uit waren 
hoeveel er voor de diensten van de 

laatste moest worden betaald. De 
IRU heeft  de indruk dat de wachttij-
den nu weer wat zijn teruggelopen, 
niet in de laatste plaats omdat de 
meeste Rusland-vervoerders inmid-
dels beter zijn voorbereid.
De huidige situatie beïnvloedt ook 
de effi  ciëntie van het wegtransport 
negatief. Meer vervoerders dan 
voorheen brengen hun lading naar 
Rusland en rijden leeg terug, omdat 
het immers moeilijker is geworden 
retourlading te vinden die nog onder 
het TIR-systeem rendabel naar het 
buitenland kan worden vervoerd.
Het is onduidelijk wat er na 30 no-
vember, als de uitstelperiode van de 
afschaffi  ng van het TIR-vervoer af-
loopt, zal gebeuren. Van alles is mo-
gelijk. Poetin zou kunnen inzien dat 
het TIR-vervoer ook zijn land per 
saldo voordelen brengt. Het is denk-
baar dat hij, natuurlijk buiten ons 
zicht, een confl ict daarover met zijn 
eigen douane uitvecht. De IRU zal 
de komende maanden moeten ge-
bruiken om de TIR-afschaffi  ng in 
Rusland af te wenden. De organisa-
tie heeft  een sterke zaak, want de re-
cente uitspraak van de Russische 
rechter in deze kwestie is niet mis te 
verstaan: de douane sjoemelt met de 
feiten en handelt zonder enige rede-
lijke grond. Elk ander land zou zich 
bij zo’n uitspraak van de eigen rech-
ter neerleggen. In het Russische ge-
val is dat nog maar de vraag.
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AGENDA

Truckstar Festival
26 en 27 juli 

Voor veel chauffeurs het hoogtepunt 

van de zomer. Het grootste trans-

portfeest van Europa laat 2000 opge-

poetste vrachtwagens zien. Met mu-

ziek, braderie en veel gezelligheid. 

• www.truckstar.nl

Hafenfest 
5 t/m 7 september 

De Zwitserse Rijnhavens organiseren 

het Hafenfest. Naast inzicht in de fas-

cinerende wereldhaven ook culturele 

hoogtepunten en een forum van des-

kundigen op het programma.  

• www.port-of-switzerland.ch

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Met spectaculaire demonstraties op 

het water, bezichtigingen van indruk-

wekkende schepen en spannende ex-

cursies in de haven van Rotterdam.  

Het thema is de kleurrijke haven.

• www.wereldhavendagen.nl

Havendebat Antwerpen 
18 september 

Met de doorzettende schaalvergro-

ting in de lijnvaart wordt steeds vaker 

het uiterste gevraagd van de infra-

structuur van de haven. Waar ligt de 

grens? 

• www.havendebatantwerpen.be

Themabijeenkomst ADN 2015 
26 september 

Tijdens deze middag worden de di-

verse wijzigingen in het ADN 2015 be-

licht. Wat betekenen de nieuwe re-

gels in de praktijk voor de schippers, 

de barge operators en de terminals?

• www.gevaarlijkelading.nl

Oranje elf schitteren  
 TRUCKS   DAF introduceert nieuwe Euro VI-bakwagens in Ardennen

Je moet maar durven, 
tijdens het WK voetbal een 
oranje elft al presenteren op 
het grondgebied van de 
‘Rode Duivels’.  

Terwijl heel België zwart-geel-rood 
kleurt, is in Verviers oranje de domi-
nante kleur, door de nieuwe Euro 
VI-bakwagens van DAF. ‘Het is 
puur toeval dat deze introductie sa-
menvalt met het WK voetbal’, aldus 
manager public relations Peter van 
Kessel van DAF. ‘Oranje is nu een-
maal de introductiekleur van ons 
Euro VI-programma. Vanwege de 
ligging, niet ver van Eindhoven, en 
het diverse landschap introduceren 
wij onze trucks vaak in de Arden-
nen. Er zijn elf demotrucks, ook dat 
is toeval. Overigens zijn ze niet alle-
maal oranje. Twee hebben we voor 
deze introductie geleend van klan-
ten en zijn al gespoten in de kleur 
van die bedrijven. Een oranje elft al is 
het dus niet, maar de kleur valt nu, 
door het WK voetbal, wel extra op 
hier in België. Van negatieve reacties 
is vooralsnog gelukkig geen sprake.’

België – Nederland
Bedrijfswagenjournalisten uit heel 
Europa konden in juni de nieuwe 
CF- en XF-bakwagens van de truck-
fabrikant uittesten. Ook de nieuwe 
LF Aerobody, een distributietruck 
die af fabriek geleverd wordt met een 
aerodynamische opbouw, en bouw-
voertuig LF Construction stonden 
klaar voor proefritten. Als laatste 
zijn de Nederlandse en Belgische 
journalisten aan de beurt. Deze ‘Bel-
gië-Nederland’ verloopt uiterst 
vriendelijk. De gemoedelijke Bra-
bantse sfeer, die de DAF-medewer-
kers voor de gelegenheid van Eind-
hoven naar de Ardennen hebben 
overgebracht, draagt daar aan bij. 
DAF is blij met de komst van de 
nieuwe Euro VI-bakwagens. Het 
niet kunnen leveren van deze trucks 
kostte de fabrikant vorig jaar markt-
aandeel, zo laat algemeen directeur 
DAF Nederland Jan van Keulen we-
ten. Door de verplichte omschake-
ling van Euro V naar Euro VI, per 1 
januari 2014, en de subsidieregeling 
die de aankoop van deze schonere én 
duurdere trucks moest stimuleren, 
steeg de vraag naar Euro VI-vracht-
wagens explosief in de tweede helft  
van vorig jaar. Bij DAF leidde dat tot 
productierecords. Maar als het ging 
om Euro VI-bakwagens moest het 
merk nee verkopen. ‘Daardoor zakte 
ons marktaandeel in het bakwa-
gensegment in Nederland van 32 
naar 27%’, vertelt Van Keulen. ‘Eind 
vorig jaar gingen onze twee- en drie-

assige Euro VI-bakwagens met en-
kele en dubbele aandrijving in pro-
ductie. Dit voorjaar kwamen daar de 
vier-assige bakwagens voor extra 
zware en speciale inzet bij. We zijn 
bezig met een succesvolle inhaalslag 
en zitten in dit belangrijke segment 
(een derde van de totale truckmarkt, 
red.) inmiddels weer op een markt-
aandeel van 30%. Dat zal naar ver-

wachting dit jaar nog verder stijgen.’ 
Voor aanvang van de proefritten 
schitteren de feloranje DAF’s in de 
uitbundig schijnende zon. Het aan-
bod is zeer divers. Op die manier wil 
de fabrikant laten zien dat DAF, zo-

als het in de persmap omschreven 
wordt, ‘voor elke transporttoepas-
sing een oplossing op maat biedt’. 
Niet alleen de Euro VI-motoren van 
de CF- en XF-bakwagens zijn nieuw, 
ook het exterieur, interieur en de 
chassisinrichting van de modellen 
zijn geheel vernieuwd. Ondanks alle 
veranderingen heb je zowel van bin-
nen, van buiten, als tijdens het rijden 

nooit het gevoel met een andere auto 
te maken te hebben dan een DAF. 
‘Chauff eurs voelen zich thuis in deze 
nieuwe auto’s; ze voelen aan als een 
echte DAF’, zegt projectmanager 
Raoul Wijnands tijdens zijn presen-

Voor aanvang van de proefritten schitteren de DAF Euro VI-bakwagens in de zon.

‘Een Engelse journalist vroeg mij 
of richtingaanwijzers een optie
waren in België.’ 
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Het WK in Brazilië is nu al een evene-
ment om niet te vergeten. Tim Krul 
keepert Costa Rica uit het WK. Suárez 
krijgt geen genoeg van mensenvlees. 
Maar het meest opmerkelijke vind ik 
de FIFA-politiek. Mij bekruipt het ge-
voel dat politiek belangrijker is dan het 
spel. En dat zie je steeds vaker.

Afgelopen donderdag verscheen de 
uitspraak inzake Kamino/Datema. Deze uitspraak gaat over 
de invloed van formele fouten in het douanerecht. Stel, een 
importeur voert goederen in tegen een te lage waarde. Bijna 
drie jaar later komt de Douane daar achter en stelt een onder-
zoek in. Omdat de Douane maximaal drie jaar terug kan voor 
een navordering, stuurt de Douane een aanslag ‘ter behoud 
van rechten’. 

Daarna maakt de Douane het onderzoek af en verstuurt de 
juiste motivering, maar na het verstrijken van de driejaars-
termijn. Wat zei het Hof in een eerdere zaak (Sopropé): een 
belanghebbende moet zich kunnen verdedigen tegen een be-
schikking door zijn zienswijze kenbaar te kunnen maken 
vóórdat de beschikking wordt opgelegd. Dat werd door ieder-
een vertaald als: de Douane mag pas een aanslag versturen als 
zij de volledige onderbouwing klaar heeft . Is de Douane te 
laat, dan geen navordering. 

Met deze strikte uitleg van het verdedigingsbeginsel werd de 
speelruimte voor de Douane behoorlijk beperkt. In beroeps-
procedures werd te pas en te onpas een beroep gedaan op het 
Sopropé-arrest. Ook als de Douane materieel gelijk had, werd 
een beroep gedaan op schending van het verdedigingsbegin-
sel. Dat ging de Douane te ver. Zeker omdat de importeur na 
het ontvangen van de aanslag nog voldoende mogelijkheid 
had om zijn zienswijze kenbaar te maken door bezwaar te 
maken. Dus materieel niks aan de hand, maar te laat en dus 
formeel fout.

In de Kamino-zaak spreekt het Hof als een echte scheidsrech-
ter. Vrij vertaald: ‘Het is misschien een kleine overtreding, 
maar het heeft  totaal geen invloed op het spel. Als er nou echt 
iets fout gaat, dan mag je je melden. Maar tot die tijd: ophou-
den met zeuren en lekker doorspelen.’ Het Hof maakt daar-
mee een einde aan het opportunistische formele gedrag van 
importeurs en stelt het spel weer centraal. Het gaat om de in-
houd, niet om de vorm. 

Nou hoop ik dat ze bij de FIFA ook Kamino hebben gelezen, 
want het zou toch mooi zijn als het tijdens het WK weer he-
lemaal om voetbal zou draaien en niet meer om alles wat er 
omheen speelt. Natuurlijk weet ik beter en mag ik daarom 
van mezelf deze keer mijn column lekker opportunistisch 
eindigen. Op vorm of inhoud, Nederland wordt sowieso 
kampioen!

Kamino 
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Jan Krems 

wordt de nieuwe 

topman voor het 

Amerikaanse 

United Cargo. 

Krems, ruim 27 

jaar actief voor de vrachtdivisie 

van de KLM, is nu vice president 

Americas for Air France-KLM-

Martinair Cargo. Krems neemt 

de plaats in van Robbie 
Anderson, die recent is vertrok-

ken. Het komt niet vaak voor dat 

Amerikaanse luchtvaartmaat-

schappijen een buitenlander 

benoemen op een toppositie, 

maar volgens insiders is de nood 

hoog bij United Airlines om de 

vrachtdivisie meer winstgevend 

te maken. Krems heeft voor 

KLM Cargo gewerkt in Dubai, 

Singapore, Amsterdam, Parijs, 

Chicago en Atlanta. 

Wil Versteijnen is verkozen tot 

spoorman van het jaar. De direc-

teur van Gebr. Versteijnen 

Transport (GVT) kreeg de 

‘oeuvreprijs’ onder andere 

vanwege zijn tomeloze inzet 

voor multimodale oplossingen.

Topman Rafi  
Danieli van ZIM 

zal na de 

herstructurering 

de Israëlische 

rederij verlaten, 

zo heeft hij zelf laten weten. 

Grootaandeelhouder Israel Corp 

wil graag dat Danieli de 

vernieuwde rederij gaat leiden. 

Frans Dooren 
wordt per 1 

augustus 

directeur van 

Stichting 

Nedlloyd 

Pensioenfonds (NPF). Dooren is 

vijf jaar bij het NPF in dienst, 

sinds 2011 als chief investment 

offi cer en later tevens als 

adjunct-directeur. Voordien was 

hij onder meer van 2005 tot en 

met 2009 werkzaam als chief 

fi nancial offi cer bij het Pensi-

oenfonds Stork. Dooren volgt 

Ton Zimmerman op.

Luc Jacobs volgt Jean-Claude 
Delen op als CEO België & 

Luxemburg bij DHL Global 

Forwarding. Delen werkte vijftig 

jaar voor DHL. Jacobs begon in 

1989 bij Deutsche Post DHL en 

heeft diverse functies bekleed 

in België, Europa en de wereld-

wijde organisatie. Tot voor kort 

was hij Head of Global Full 

Container Load bij DHL Global 

Forwarding. 

Damco heeft 

Thomas 
Knudsen 

benoemd als 

directeur voor 

Azië. Hij wordt 

daar verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering in het gebied 

dat Noord-Azië, Zuidoost-Azië 

en Oceanië beslaat. Knudsen 

werkt al meer dan twintig jaar 

bij de A.P. Møller Mærsk Group.
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At Havenservice & 
Koeriersdienst B.V.

Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Patjo B.V.
Nieuw-Weerdinge

Rechtbank Rotterdam

Bulk Liquid Management B.V.
Goudswaard

Rechtbank Rotterdam

Veurink Transport B.V.
Hardenberg

Rechtbank Oost-Nederland

Elitrans Logistics SPRL
Fleurus

Rechtbank Charleroi

Belgostar SA
Perwez

Rechtbank Nijvel

Itl & Co SPRL
Evere

Rechtbank Brussel

O.D. Logistics BVBA
Boom

Rechtbank Antwerpen

FAILLISSEMENTENtussen Rode Duivels

tatie. ‘Nieuw maar vertrouwd.’ We 
moeten hem gelijk geven. Ander 
nieuws op de Euro VI-bakwagenlijn 
van DAF is onder meer de mogelijk-
heid te kiezen voor luchtvering op de 
vooras om de hefh oogte te vergro-
ten. Ook zijn nu voor extra wend-
baarheid CF- en XF-uitvoeringen le-
verbaar met een gestuurde naloopas. 
Aan elke truck is een vaste demo-
chauff eur verbonden die de journa-
listen alles over dit specifi eke exem-
plaar kan vertellen. De meesten zijn 
zeer ervaren DAF-medewerkers. 
Rond de veertig dienstjaren is geen 
uitzondering. Daar is Marco Lebens 
er geen van, maar ook deze relatief 
jonge testchauff eur is al jaren in 
dienst bij DAF. Na twee weken com-
municeren in het Engels, Duits en 
met zijn handen en voeten is hij blij 
dat er een Nederlander in zijn FA LF 
210 Aerobody stapt. ‘Dat praat een 
stuk gemakkelijker.’ Met name met 

de Russische en Turkse journalisten 
was het lastig communiceren. ‘Die 
spraken geen woord over de grens. 
Als aan het einde van de rit een duim 
omhoog ging, wist je in ieder geval 
dat ze tevreden waren over de truck.’ 
Hoewel hij de vaste rit door Verviers 
en omgeving inmiddels wel kan dro-
men, kan het glooiende Ardennen-
landschap de testchauff eur nog 
steeds bekoren. Dat geldt niet voor 
de kwaliteit van de Belgische wegen 
en het rijgedrag van de zuiderburen. 
‘Een Engelse journalist vroeg mij of 
richtingaanwijzers een optie waren 
in België. Het viel hem op dat bijna 
niemand die gebruikte.’ 
Over de aerodynamische distribu-
tiebakwagen Aerobody, waarin hij al 
twee weken rijdt, is Lebens uiterst 
positief. En niet alleen omdat een 
journalist naast hem zit. Zijn en-
thousiasme klinkt gemeend. ‘Deze 
truck is stil, zuinig, zit, stuurt en 

rijdt heel prettig en heeft  een lichte 
4,5-liter Euro VI-motor (210 pk) die 
meer dan voldoende vermogen le-
vert. Op de vraag of een aerodyna-
mische opbouw voor een vrachtwa-
gen die hoofdzakelijk binnen de stad 
rijdt veel zin heeft , heeft  Wijnands 
zich goed voorbereid: ‘Binnen de 
stad zijn de besparingen inderdaad 
beperkt, maar nog altijd tot ruim 
4%. Dat geldt voor zowel het brand-
stofgebruik als de CO2-uitstoot. Dit 
soort trucks wordt ook ingezet voor 
langere afstanden, zoals vervoer tus-
sen steden of voor ritten van en naar 
distributiecentra. En dan wordt het 
echt interessant. Bij een snelheid van 
85 km/u kan met deze truck een 
brandstofb esparing van 8% gereali-
seerd worden in vergelijking met een 
auto zonder deze opbouw.’ 

Stil en zuinig
Achter het stuur van de FAN CF 400 
zit Leon Dieker. Hij is fulltime de-
mochauff eur bij DAF en met zijn 38 
dienstjaren een van de oudgedien-
den. Ook in zijn cabine valt het op 
hoe stil de nieuwe DAF’s zijn. De ge-
sprekken met de chauff eurs kunnen 
bij alle snelheden en manoeuvres op 
normale toon gevoerd worden. Ook 
de zuinigheid van de Euro VI-bak-
wagens valt in positieve zin op. Via 
de boordcomputer kan het brand-
stofverbruik uitstekend in de gaten 
worden gehouden en kan de chauf-
feur zijn rijgedrag bijstellen. ‘Hoe 
zuinig deze truck in de praktijk rijdt, 
bepaalt uiteindelijk de chauff eur. Hij 
maakt het verschil’, zegt Dieker. Of 
met al die bespaarde brandstof de 
hogere prijs van de Euro VI-truck, 
gemiddeld 5.000 euro duurder dan 
zijn voorganger, snel terugverdiend 
is, valt nog te bezien. Om dat bedrag 
goed te maken, moeten chauff eurs 
wel heel zuinig rijden. Net als zijn 
collega’s roemt ook Dieker de geau-
tomatiseerde versnellingsbak in zijn 
truck. De AS-Tronic van fabrikant 
ZF Friedrichshafen verandert nau-
welijks merkbaar van versnelling en 
zorgt voor soepel en effi  ciënt verloop 
van de op- en afb ouw van snelheid. 
Als we onze laatste testrit, met de 
FAR XF 440 Space Cab, afronden en 
aankomen bij het hotel dat tijdens de 
introductie dienstdoet als aan-
komst- en vertrekplaats, zijn de 
DAF-medewerkers al druk bezig 
met inpakken. Het oranje konvooi 
vertrekt weer richting Eindhoven. 
Dat is met het oog op de emoties die 
de rest van het WK nog gaat losma-
ken misschien maar beter ook. De 
nieuwe Euro VI-bakwagens van 
DAF moeten tenslotte nog een tijdje 
mee.
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Op jacht naar fossielen en tapas 
smullen op de Tweede Maasvlakte

even de tentoonstelling ‘De contai-
ner, stalen doos met visie’ mee. Hier 
leer je alles over de invloed van de 
containerisatie op de wereldhandel, 
en hoe de levensloop van een gemid-
delde container eruit ziet. Wat ver-
voert-ie, waar komt hij allemaal 
langs en wordt hij na zijn pensioen 
netjes behandeld?
Zoals trouwe lezers van Marge we-

Zomer. Mooi weer. Vakantie. 
Strand. Haven. Eh... haven? Hoort 
die wel in het rijtje thuis?

Jawel! Ga het met eigen ogen beleven 
op de Tweede Maasvlakte, die veel 
meer is dan de gloednieuwe contai-
nerterminals waaraan momenteel 
de laatste hand wordt gelegd. Bij Fu-
tureLand kun je namelijk samen met 
je kinderen op fossielenexpeditie, 
een rondleiding krijgen op het 
strand of met (op afstand bestuurba-
re) modelbootjes de Tweede Maas-
vlakte opvaren. 
Ook blijft  op 26 juli en 30 augustus 
het terras extra lang open, zodat je 
met een beetje mazzel kunt genieten 
van een fraaie zonsondergang plus – 
en dat is zeker – van een maaltijd 
met tapas. Vakantie in eigen land, op 
een onverwacht plekje. 
En als je dan toch ook iets meer van 
de haven wilt weten, dan pik je snel 

ZOMER

ten is deze uitvinding die de trans-
portsector revolutionaliseerde, voor 
allerlei doeleinden inzetbaar. Ook 
na dat ‘pensioen’.
Bij Futureland hebben ze er bijvoor-
beeld een hotelsuite van gemaakt, en 
wie wel eens op de televisie naar 
Building Wild heeft  gekeken, zal we-
ten dat ze ook als boomhut zeer ge-
schikt zijn. Luier ze! | PW
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Zoölogie in haven  

Voor een zoölogische 
excursie hoef je niet per se 
naar Afrika of de Amazone. 
De haven in Antwerpen 
barst van de biodiversiteit.

Het gaat tegenwoordig prima sa-
men, natuur en economische activi-
teit. Dat geldt niet alleen voor de 
Tweede Maasvlakte in Rotterdam, 
waar we soms mooie plaatjes ont-
vangen van koninkspaarden en an-
dere blije bewoners, maar ook voor 
Antwerpen, waar maar liefst negen-
tig beschermde soorten vertoeven in 
het havengebied. 
Veertien daarvan zijn nu uitverko-
ren tot ‘paraplusoort’; dat betekent 
dat de acties die voor hen genomen 
worden indirect ook het duurzaam 
voortbestaan van de overige soorten 
garanderen. Bij die acties moet je 
denken aan maatregelen voor het 
beheer dan wel de inrichting van het 
terrein.

Gelukkige veertien
De gelukkige veertien luisteren stuk 
voor stuk naar poëtische namen: de 
rugstreeppad, de gierzwaluw, de 
overzwaluw, de huiszwaluw, de 
slechtvalk, de visdief, de zwartkop-
meeuw, de blauwborst, de bruine 
kiekendief, de moeraswespenorchis, 
de groenknolorchis, het wit bosvo-
geltje, het bruin blauwtje en de 
meervleermuis.
Die bescherming is nadrukkelijk be-
doeld op het niveau van het haven-
gebied, veeleer dan op het niveau 
van een individueel bedrijfsterrein. 
Ofwel, ze hoeven niet overal in de 
haven op clementie te rekenen. 
‘Door het realiseren van een netwerk 
van kerngebieden en corridors waar 
havenspecifi eke fauna en fl ora zich 
kan ontwikkelen, krijgt de havenex-
ploitatie en -ontwikkeling alle kan-
sen waardoor economie en natuur-

beheer in harmonie met elkaar 
kunnen bestaan.’ 
Precies dat soort fraaie woorden 
werden eerder ook al in het Rotter-
damse uitgesproken. Intussen wordt 
er wél met honden voor gezorgd dat 
ongewenste soorten zich juist zo snel 
mogelijk uit de voeten maken, maar 
die paradox is best uit te leggen. 

Broeden
Want het is ook een nachtmerrie als 
je te maken krijgt met een bouwstop 
door broedende meeuwen, zoals de 

fi rma Verbrugge overkwam in Zee-
brugge. Gelukkig voor hem gaf de 
rechter in tweede instantie toch het 
groene licht, anders waren dat een 
paar dure vogels geweest. 
Overigens wordt deze week ook de 
Port of Antwerp app gelanceerd. 
Daarmee gids je jezelf  en je vrienden 
als een echte kapitein door de haven. 
Vandaar de slogan ‘iedereen kappi-
tein’. Alleen de papegaai ontbreekt 
nog onder de beschermde vogels.

Acht van de veertien meest beschermenswaardige Antwerpse havendieren.
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 NATUUR   Antwerpen beschermt ‘paraplusoorten’

QUOTE VAN DE WEEK

Rob Bagchus, woordvoerder ECT, 
trekt een fraaie parallel met de 
congestie bij ECT’s Delta Terminal.

Situatie Delta 
Terminal is als 
de avondspits 
voor Oranje plús 
wegwerkzaamheden.
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De Rotterdamse haven komt capaciteit 
tekort en verliest aanlopen aan Ant-
werpen. Lees deze zin nog even op-
nieuw. En verdiep u dan in het confl ict 
tussen ECT en het Havenbedrijf in dat-
zelfde Rotterdam. Het containerover-
slagbedrijf eist van de havenautoriteit 
1,3 miljard euro schadevergoeding 
omdat de Tweede Maasvlakte er straks 
voor zorgt dat er wél voldoende kranen 

langs de kades staan en er voldoende personeel voorhanden 
is om alle schepen tijdig af te handelen.

We hebben, toen het confl ict tussen ECT en Havenbedrijf de 
kop opstak, nog even geprobeerd ons in de argumenten van 
de eiser in te leven. Het is nooit leuk als aan de overkant van 
jouw winkelcentrumpje een hypermarché van Leclerc of Car-
refour verrijst, die je in minder dan geen tijd de helft  van je 
klanten afpikt omdat hij zijn net iets betere waren net weer 
even aantrekkelijker weet uit te stallen en kosteneffi  ciënter 
aan de man/vrouw te brengen.

Dan ga je, hoewel je ooit helemaal akkoord was met het be-
stemmingsplan van de gemeente, alsnog in beroep omdat je 
ineens ziet aankomen dat je handel dreigt te verlopen. Zolang 
die claim aanhangig is, doe je niks. Je laat de wachttijden op 
je terminals oplopen zonder het ondernemerschap op te 
brengen daar iets aan te veranderen. Je stuurt jouw advoca-
ten de wei in om met die van de tegenpartij over de claim en 
de gegrondheid daarvan in het openbaar te bekvechten.

Er zullen natuurlijk eindeloos nieuwe prognoses moeten 
worden opgesteld over de te verwachten aantallen aanlopen 
na de opening van de havenuitbreiding. Dat is het werk van 
deskundigen, waarna weer andere deskundigen de bevindin-
gen van de tegenpartij gaan bestrijden. Intussen is er nie-
mand die hierover geldige voorspellingen kan doen, omdat 
dit voor niet-tijdreizigers onmogelijk is.

Je bent dus lekker bezig met niksdoen. Intussen zorgen je 
concurrenten er wel voor dat ze zo meteen perfect staan op-
gesteld, met hun verse stokbrood tegenover jouw belegen ka-
detjes uit de fabriek en hun glanzende, zo uit de zee binnen-
gebrachte vis tegenover jouw bestoft e blikjes sardines. Maar 
jij hebt altijd nog je Claim. Je vordert één komma drie miljard 
en dan ben je in Rotterdam een Grote Ondernemer.

Een Grote Ondernemer

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl


